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  التوقيع على معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة -  ٣٦    
  بليندابا)  قيا (معاهدةالنووية يف أفري

  اإلجراءات األولية    
(اجللســة  ١٩٩٦نيســان/أبريل  ١٢املقــرر املــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٦٥١
ــة    ــودة يف ٣٦٥١يف اجللســـــ ــان/ ١٢، املعقـــــ  نيســـــ
وفقا للتفاهم الذي كـان قـد مت التوصـل إليـه يف      ١٩٩٦ أبريل

ــه    مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال
التوقيـع علـى معاهـدة إنشـاء منطقـة خاليـة مـن        ”د املعنـون  البن

. مث وجـــه “األســـلحة النوويـــة يف أفريقيـــا (معاهـــدة بلينـــدابا) 
الــــــرئيس (شــــــيلي) انتبــــــاه اجمللــــــس إىل رســــــالة مؤرخــــــة  

موجهــة إىل األمــني العــام مــن ممثــل   ١٩٩٦نيســان/أبريل  ١٢
حييــل هبــا نــص إعــالن القــاهرة الــذي اعتمــده مبناســبة   )١(مصــر
وقيع على معاهدة إنشاء منطقة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة     الت

يف أفريقيا (معاهـدة بلينـدابا) وزراء اخلارجيـة ورؤسـاء الوفـود      
الذين حضروا حفل توقيـع املعاهـدة الـذي أُقـيم يف القـاهرة يف      

  .١٩٩٦نيسان/أبريل  ١١
ــرئيس بالبيــــان التــــايل     ــها، أدىل الــ ــة نفســ ويف اجللســ
  :  )٢(اجمللس  باسم

__________ 

  )١(  S/1996/276.  
  )٢(  S/PRST/1996/17.  

ظ جملس األمن مع االرتياح البـالغ التوقيـع علـى معاهـدة     يالح  
إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا (معاهدة بلينـدابا) يف  

، يف القاهرة، ويالحظ كـذلك اعتمـاد إعـالن    ١٩٩٦نيسان/أبريل  ١١
  القاهرة الصادر هبذه املناسبة.

بع ويتحقـــق هبـــذا احلـــدث التـــارخيي النجـــاح يف إضـــفاء الطـــا  
الرمســي علــى التعهــد امللتــزم بــه منــذ اثــنني وثالثــني عامــا، عنــدما اختــذ    

، يف القاهرة، القـرار الرائـد الصـادر    ١٩٦٤زعماء أفريقيا يف متوز/يوليه 
ــة    عـــن الـــدورة العاديـــة األوىل ملـــؤمتر رؤســـاء دول وحكومـــات منظمـ

  الوحدة األفريقية، الذي أعلن اعتبار أفريقيا منطقة ال نووية.
جمللـس أن توقيـع معاهـدة بلينـدابا مـن جانـب مـا يزيـد         ويرى ا  

علــى أربعــني مــن البلــدان األفريقيــة، فضــال عــن توقيــع الربوتوكــوالت    
املتصلة هبذه املعاهدة من جانب أغلبية الدول احلائزة لألسلحة النوويـة،  
يشكالن خطوتني هامتني حنو التنفيذ الفعال واملبكر للمعاهدة. وحتقيقـا  

كد اجمللس على أمهية التصديق املبكر على املعاهدة بغيـة  لتلك الغاية، يؤ
  ضمان دخوهلا حيز النفاذ بسرعة.

واجمللس، إذ يؤكد جمـددا البيـان الـذي أدىل بـه رئيسـه بالنيابـة         
عن أعضـاء اجمللـس يف االجتمـاع املعقـود علـى مسـتوى رؤسـاء الـدول         

مجيـع   ومؤداه أن انتشار ١٩٩٢كانون الثاين/يناير  ٣١واحلكومات يف 
أسلحة الدمار الشامل يشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني. فإنـه يـرى   
أن التوقيع على معاهدة بليندابا يشكل مسامهة هامة من جانب البلـدان  

  األفريقية يف صون السلم واألمن الدوليني.
ويغتــنم اجمللــس هــذه الفرصــة كــي يشــجع علــى بــذل جهــود     

االســتعداد لــدعم أي جهــود  إقليميــة مــن هــذا القبيــل، وهــو علــى أهبــة 
تبذل على الصعيدين الـدويل واإلقليمـي هبـدف حتقيـق عامليـة نظـام منـع        

  االنتشار النووي.

  توفري احلماية للمساعدة اإلنسانية املقدمة لالجئني -  ٣٧    
  نزاع  ولغريهم ممن يتواجدون يف حاالت

  اإلجراءات األولية    
 ١٩٩٧أيار/مــايو  ٢١املــداوالت الــيت أُجريــت يف   

  )٣٧٧٨ (اجللسة
ــة    ــودة يف ٣٧٧٨يف اجللســــ ــايو  ٢١، املعقــــ أيار/مــــ
ــه يف     ١٩٩٧ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

ــه    مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال
تــوفري احلمايــة للمســاعدة اإلنســانية املقدمــة     ”البنــد املعنــون  

. وبعــد “اعلالجــئني ولغريهــم ممــن يتواجــدون يف حــاالت نــز 
إقـــرار جـــدول األعمـــال، دعـــا الـــرئيس (مجهوريـــة كوريـــا)،  


