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الدورة السبعون

اللجنة األوىل

البند  90من جدول األعمال
معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا
أ ستراليا ،بليز ،ترينيداد وتوباغو ،سويسرا ،صربيا ،املكسيك ،نيجرييا* :مشروع قرار

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا
إن اجلمعية العامة،
إذ تشري إىل قراريهـا  53/51املـرر  10كـانون األول/ديسـم  1996و 17/56
املــرر  29تشــرين الينــاف/نوفم  2001ومجيــق قرارا ــا األخــرذ املته ـ ة يف ه ـ ا ال ــدد
وقرارات منظمة الوحدة األفريقية واالحتاد األفريقي،
وإذ تشري أيضا إىل توقيق معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسـلحة النوويـة يف أفريقيـا
(معاهدة بليندابا)( )1يف القاهرة يف  11نيسان/أبريل ،1996
وإذ ت شريريريري كري ري ل إىل إعـــان القـــاهرة الـ ـ اعتمـــد يف تلـــك املناســـبة( )2وشـــدد
فيه على أن املناطق اخلالية من األسلحة النووية ،وخباصة يف أحناء يسودها التـوتر ،مينـل الشـر
األوسط ،تعزز السام واألمن على ال عيدين العاملي واإلقليمي،
__________
* باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف جمموعة الدول األفريقية.

( ،A/50/426 )1املرفق.
( ،A/51/113-S/1996/276 )2املرفق.
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وإذ ت شريريريري إىل البيـــان الـ ـ أدىل بـــه رألـــيا جملـــا األمـــن باســـم أعضـــاء ا لـــا
يف  12نيسان/أبريل  )3(1996وأكد فيه أن توقيق املعاهدة يشكل مسـاةة مهمـة مـن البلـدان
األفريقية يف صون السام واألمن الدوليني،
وإذ ترى أن إنشاء مناطق خالية مـن األسـلحة النوويـة ،وخباصـة يف الشـر األوسـط،
من شأنه أن يعزز أمن أفريقيا وأن يوفر مقومـات البقـاء للمنطقـة اخلاليـة مـن األسـلحة النوويـة
يف أفريقيا،
 - 1تشري مري ارتتيريا إىل بـدء ناـام معاهـدة إنشـاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة
النووية يف أفريقيا (معاهدة بليندابا)( )1يف  15متوز/يوليه 2009؛
 - 2هتيب بالدول األفريقية اليت مل توقق املعاهـدة ومل ت ـد عليهـا بعـد أن تاعـل
ملك يف أقرب وقت ممكن؛
 - 3ترحريريب بعقــد املــرمتر األول للــدول األطــراد يف معاهــدة إنشــاء منطقــة خاليــة
مــن األســلحة النوويــة يف أفريقيــا (معاهــدة بلينــدابا) يف  4تشــرين الينــاف/نوفم  2010وعقــد
املرمتر الينـاف للـدول األطـراد يف  12و  13تشـرين الينـاف/نوفم  2012وعقـد املـرمتر الينالـ
للدول األطراد يف  29و  30أيار/مايو  ،2014وهي مرمترات عقدت مجيعها يف أديا أبابا؛
 - 4تعريريريرير قريريريريا ت ريري ري ير ا للــــدول اةــ ـاألزة لنســــلحة النوويــــة الــــيت وقعــــت
ال وتوكــوالت امللحق ـة باملعاهــدة( )1الــيت ه ــها ،و يــو بالــدول الــيت مل ت ــد بعــد علــى
ال وتوكوالت اليت ه ها أن تاعل ملك يف أقرب وقت ممكن؛
 - 5هتيريريريب بالـــدول املــ كورة يف ال وتوكـــول الينالـ ـ للمعاهـــدة الـــيت مل تتهـ ـ
بعد مجيق التدابري الضرورية لضمان التطبيـق السـريق للمعاهـدة يف األرااـي الـيت هـي مسـرولة
عنها دوليا ،حبكم القانون أو حبكم الواقـق ،والـيت تقـق داخـل حـدود املنطقـة اجل رافيـة ا ـددة
يف املعاهدة أن تاعل ملك؛
()4

 - 6هتيب بالدول األفريقية األطراد يف معاهدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة
اليت مل ت م بعد اتااقات الضمانات الشاملة مق الوكالة الدوليـة للطاقـة ال ريـة عمـا باملعاهـدة
أن تاعــل ملــك لكــي تاــي اقتضــيات املــادة ( 9ب) مــن معاهــدة بلينــدابا ومرفقهــا الينــاف،
__________
(S/PRST/1996/17 )3؛ انظر :قراتات وم رتات جملس األما.1996 ،
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وتشــجعها علــى أن ت ـ م بروتوكــوالت إاــافية التااقــات اــمانا ا علــى أســا ال وتوكــول
النمومجي ال أقره جملا حمافظي الوكالة يف  15أيار/مايو 1997؛
 - 7تعريرير قريريا اماهنا ريريا لنمــني العــام لنمــم املتحــدة ورأليســة ماواــية االحتــاد
األفريقــي واملــدير العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة ال ريــة ملــا أبــدوه مــن دأب يف تقــد املســاعدة
الاعالة لنطراد املوقعة على املعاهدة؛
 - 8ت ريري رت أن تــدرف فــــي جــــدول األعم ــال املرق ــت لــدور ا اةاديــة والســبعني
البند املعنون ”معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا“.
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