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 املائة بعد اجلمعية اخلامسة عشرة (٢٥وثيقة االحتاد الربملاين الدويل رقم 
 ،٥٧/٤٧لقرار ، وفقا ل الدورة احلادية والستني للجمعية العامةيفاملعممة  )لالحتاد الربملاين الدويل

   من جدول األعمال٩٠ و ٨٨  و٨٤ البنود يف إطار

 

 

 

 
 

االتحاد البرلماني الدولي             

 
 صوتا ٨٩٧اعتمدت اجلمعية اخلامسة عشرة بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل القرار بأغلبية 

 * عضوا عن التصويت٢٤٠ صوتا وامتناع ٣٣مقابل 
 )٢٠٠٦أكتوبر / األولشرينت ١٨جنيف، (

ــها         ــة إجــراء جتربت ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري لألســلحة إعــالن مجهوري
  النوويظام عدم االنتشارالنووية وتعزيز ن

 إن اجلمعية اخلامسة عشرة بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل، 
ألسلحة النوويـة  تتسم ا معاهدة عدم انتشار ا األمهية احلامسة اليت إذ تؤكد من جديد    

بوصفها حجر الزاوية الذي يقوم عليه النظام الـدويل املتعلـق بعـدم االنتـشار النـووي واألسـاس             
 الذي يستند إليه السعي لرتع السالح النووي،

أكتـوبر  / األول تـشرين  ٩ إعالن مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة يف            وإذ تشجب  
وللبيـان  ) ٢٠٠٦ (١٦٩٥لقـرار جملـس األمـن        أا قـد أجـرت جتربـة نوويـة يف انتـهاك              ٢٠٠٦

 ،٢٠٠٦أكتوبر / األولتشرين ٦الذي أصدره رئيس جملس األمن يف 
 أن التجربة النووية اليت أجرا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، يف حتـد             وإذ تدرك  

حـدة، كـي   للنداءات املتكررة اليت وجههـا اتمـع الـدويل، ال سـيما جملـس األمـن يف األمـم املت                   
متارس ضبط النفس، تشكل حتديا لنظام عدم االنتشار النووي وديدا واضـحا للـسلم واألمـن                

 الدوليني،
 

 من الديباجة لعدم إشـارا إىل الـدول األطـراف يف            ١أعرب وفدا باكستان واهلند عن حتفظهما على الفقرة          * 
 .املعاهدة
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 ١٧١٨ بـضرورة اختـاذ الـدول اإلجـراءات الالزمـة لتنفيـذ قـرار جملـس األمـن                    وإذ تقر  
 ،٢٠٠٦أكتوبر / األولتشرين ١٤املعتمد يف ) ٢٠٠٦(

مية، بالوســائل الدبلوماســية، ملــسألة  ضــرورة إجيــاد حلــول ســلوإذ تؤكــد مــن جديــد 
األســلحة النوويــة يف شــبه اجلزيــرة الكوريــة، وأن احملادثــات الــسداسية ال تــزال تــشكل الــسبيل  

 الواقعي الكفيل مبعاجلة هذه املسألة،
ــشري  ــة،     وإذ ت ــة باألســلحة النووي ــسابقة املتعلق ــدويل ال ــاين ال ــرارات االحتــاد الربمل  إىل ق

ية عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائيـة والبيولوجيـة           أمه”خاصة تلك املعنونة    
املـؤمتر الربملـاين الـدويل الثـامن        (“ والصواريخ، مبا يف ذلك احليلولة دون استخدام اإلرهابيني هلا        

التحـرك الربملـاين لتـشجيع مجيـع        ”، و )٢٠٠٣أبريـل   /نيـسان بعد املائـة، سـانتياغو، دي شـيلي،         
 معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية الـيت حتظـر مجيـع التجـارب النوويـة                البلدان على توقيع  

ــشار        ــضمان عــدم االنت ــة ل ــة وغــري متييزي ــدابري عاملي ــى اختــاذ ت ــشجيع عل واملــصادقة عليهــا، وللت
املـؤمتر الربملـاين    (“ النووي، وللعمل على التخلص من مجيـع األسـلحة النوويـة يف ايـة املطـاف               

حلظر جتارب األسـلحة النوويـة      ”، و )١٩٩٩أبريل  /نيسانائة، بروكسل،   الدويل الواحد بعد امل   
املـؤمتر الربملـاين الـدويل الرابـع والتـسعون،          (“ حظرا شامال ووقـف مجيـع مـا جيـري منـها حاليـا             

أمهيــة التقيــد بالواجبــات احملــددة يف معاهــدة  ”، و)١٩٩٥أكتــوبر / األولتــشرينبوخارســت، 
مـارس  /آذارؤمتر الربملاين الدويل احلادي والتسعون، بـاريس،        امل(“ عدم انتشار األسلحة النووية   

١٩٩٤.( 
 على املسامهة يف التعاون الـدويل الرامـي إىل تعزيـز اآلليـات املتعلقـة          وقد عقدت العزم   

 بعدم انتشار األسلحة النووية، يف سبيل إحالل السالم واالستقرار يف العامل؛
 باسم جمموعـة الربملانـات الدوليـة التوقـع أن العـامل سيـصبح عاملـا خاليـا                   تؤكد - ١ 

 من األسلحة النووية؛
ــشدة - ٢  ــدين بـ ــة يف   تـ ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــشرين ٩ إعـــالن مجهوريـ  تـ
ــوبر /األول ــن       ٢٠٠٦أكت ــس األم ــرار جمل ــهاك لق ــة يف انت ــة نووي ــد أجــرت جترب ــا ق ١٦٩٥ أ 

 ؛٢٠٠٦أكتوبر / األولتشرين ٦يس جملس األمن يف والبيان الذي أصدره رئ) ٢٠٠٦(
ــرار جملـــــس األمـــــن  تؤيـــــد - ٣   تـــــشرين ١٤الـــــصادر يف ) ٢٠٠٦ (١٧١٨ قـــ
 ؛٢٠٠٦أكتوبر /األول

 مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة إىل القيــام، عمــال بإطــار عــام        تــدعو - ٤ 
 املــشترك ١٩٩٩ املتفــق عليــه، ومعاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة، وإعــالن عــام  ١٩٩٤
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زيرة الكوريـة مـن األسـلحة النوويـة واتفـاق الـضمانات للوكالـة الدوليـة                 املتعلق بإخالء شبه اجل   
للطاقة الذرية، بـالرجوع عـن قرارهـا االنـسحاب مـن معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة،                      

لوفـاء مبـا   واالنضمام من جديد إليها وإىل اتفـاق الـضمانات للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، وا       
عليهــا مــن واجبــات إزاء اتمــع الــدويل يف مــا يبذلــه مــن مــساع لتــشجيع االنتفــاع الــسلمي     

 بالطاقة النووية؛
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على استئناف عالقـات الـسلم           حتث بقوة  - ٥ 

يـان املـشترك    واالستقرار بالتعاون مع البلدان املعنيـة يف املنطقـة، وذلـك عـرب التقيـد مبـضمون الب                 
وعلـى  الذي صدر عن اجلولة الرابعة من احملادثات السداسية وغري ذلك من االتفاقات الدولية،              

االمتثال للقرارات ذات الصلة اليت اعتمدا مؤمترات االحتاد الربملاين الدويل ومجعياتـه الـسابقة،              
ن برناجمهـا لتطـوير     وعلى التوقف عن إجراء املزيد من التجارب النووية، وعلى التخلي فورا عـ            

 مجيع األطـراف املعنيـة إىل تكثيـف مـا تبذلـه مـن               وتدعواألسلحة النووية وعدم نشر أي منها،       
جهود دبلوماسية، وإىل االمتناع عن اختاذ أي خطوات إضافية قد تزيد مـن حـدة التـوتر، وإىل                  

ريــة مــن رض حتقيــق إخــالء شــبه اجلزيــرة الكو غــتيــسري اســتئناف احملادثــات الــسداسية فــورا، ب 
 األسلحة النووية وصون السلم واالستقرار فيها ويف منطقة مشال شرق آسيا؛

ــدعو - ٦  ــشار األســلحة     ت ــة دون انت ــا للحيلول ــدول إىل مــضاعفة جهوده ــع ال  مجي
النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل ووضع حد له، وإىل تأكيد سياساا املتمثلة يف عـدم                

كنولوجيا الـيت ميكـن أن تـساهم يف انتـشار هـذه األسـلحة والقيـام،                 نقل املعدات أو املواد أو الت     
عند االقتضاء، بتعزيز هذه السياسات، والعمل علـى ضـمان أن تكـون هـذه الـسياسات متفقـة                   
مع ما على الدول من واجبات يف هذا الشأن مبقتضى معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة؛           

ر علـى أنـه حيـرم الـدول مـن احلـق يف تطـوير الطاقـة          أنه ال ينبغـي قطعـا تفـسري هـذا األمـ            وتعلن
النووية ألغراض سلمية وفقا لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنظمتها، أو أنـه يقيـد هـذا                 

 احلق؛
 اتمع الدويل بأنه جيب أال يـدخر جهـدا حلـل هـذه املـسائل سـلميا مـا                    تذكر - ٧ 
 التعاون الـدويل حللـها، وباملـسامهة يف إحـالل      عن التزامها الراسخ باالخنراط يف   وتعربأمكن،  

 .السلم واالستقرار يف العامل عرب احلوار بني الربملانيني والتعاون مع املنظمات الدولية املعنية
 


