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 السبعونو  الثانية الدورة

 األوىل اللجنة
 األعمال جدول من )و( 100 البند

 اجلمعيتتة دورة اخررتتا  وثيقتتة وتنفيتت  استترعضا 
 األمت  مضاكت  عشتضة  الثانية االسرثنائية العامة

    السالح ون ع للسال  اإلقليمية املرحدة
 قضار مشضوع إندونيسيا*   

 
 السالح ون ع للسال  اإلقليمية املرحدة األم  مضاك   

 
 ،العامة اجلمعية إن 
 كــــا    6 املــــ ر  61/90 و 2005 ديســــمر/األول كــــا    8 املــــ ر  60/83 قراراهتــــا إىل تشتتتتر إذ 

 كــــــــا    2 املــــــــ ر  63/76 و 2007 ديســــــــمر/األول كــــــــا    5 املــــــــ ر  62/50 و 2006 ديســــــــمر/األول
 كــــــــا    8 املــــــــ ر  65/78 و 2009 ديســــــــمر/األول كــــــــا    2 املــــــــ ر  64/58 و 2008 ديســــــــمر/األول
 كــــــــا    3 املــــــــ ر  67/63 و 2011 ديســــــــمر/األول كــــــــا    2 املــــــــ ر  66/53 و 2010 ديســــــــمر/األول
 كــــــــا    2 املــــــــ ر  69/70 و 2013 ديســــــــمر/األول كــــــــا    5 املــــــــ ر  68/57 و 2012 ديســــــــمر/األول
 كــــــــا    5 املــــــــ ر  71/80 و 2015 ديســــــــمر/األول كــــــــا    7 املــــــــ ر  70/61 و 2014 ديســــــــمر/األول
 وتنشيطها، السالح و زع للسالم الثالثة اإلقليمية املتحدة األمم مراكز على ابإلبقاء املتعلقة 2016 ديسمر/األول

 السـالح و ـزع للسـالم اإلقليمـ  املتحـدة األمـم مركـز عـن العـام األمني تقارير إىل أيضا تشر وإذ 
 األمـم ومركـز (2)اهلـاد  واحملـي  آسـيا يف السـالح و ـزع للسـالم اإلقليمـ  املتحـدة األمـم ومركز (1)أفريقيا يف

 ،(3)الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف والتنمية السالح و زع للسالم اإلقليم  املتحدة

__________ 

 ابسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف حركة بلدا  عدم االحنياز. * 
 (1) A/72/97. 

 (2) A/72/98  وCorr.1. 
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 األمـم بـرمم  إ شـاء عشـرة، الثا يـة االستثنائية دورهتا يف ،1982 عام يف قرارها أتكيد تعيد وإذ 
 األمـم أهـداف وأتييـد تفهـم علـى ومسـاعدته وتثقيفه اجلمه ر إعالم هبدف السالح  زع ملعل مات املتحدة
 السالح، و زع األسلحة حتديد جمال يف املتحدة

 1985 ديســـــــمر/األول كـــــــا    16 املـــــــ ر  زاي 40/151 قراراهتـــــــا اعربارهتتتتتتتا يف تضتتتتتتت  وإذ 
  ــ فمر/الثــاي تشــرين 30 املــ ر  دال 42/39 و 1986 ديســمر/األول كــا    3 املــ ر  ايء 41/60 و

 للســــالم اإلقليميــــة ابملراكــــز املتعلقــــة 1989 ديســــمر/األول كــــا    15 املــــ ر  واو 44/117 و 1987
 و يبال، وت غ  بريو يف السالح و زع

 األمـم مركـز العامـة اجلمعيـة إل شـاء الثالثني السن ية ابلذكرى االحتفال جرى قد أ ه تالحظ وإذ 
 الســالح و ــزع للســالم اإلقليمــ  املتحــدة األمــم ومركــز أفريقيــا، يف الســالح و ــزع للســالم اإلقليمــ  املتحــدة

 الالتينيـة أمريكـا يف والتنميـة السـالح و ـزع للسـالم اإلقليمـ  املتحـدة األمـم ومركـز اهلـاد ، واحملي  آسيا يف
 ،2017 عام يف أيضا وسُتحىي 2016 عام يف الكارييب البحر ومنطقة

 حتـــدايت وطرحـــ  جديـــدة فرصـــا هيـــ ت قـــد العـــام علـــى طـــرأت الـــي التغيـــريات أب  تستتتل   وإذ 
 املراكــز أ  الصــدد، هــذا يف اعتبارهــا، يف تضــ  وإذ الســالح،  ــزع حتقيــ  إىل ابلســع  يتصــ  فيمــا جديــدة

ــــــزع للســــــالم اإلقليميــــــة ــــــريا إســــــهاما تســــــهم أ  ميكــــــن الســــــالح و  ــــــني والتعــــــاو  التفــــــاهم يف كب ــــــدول ب  ال
 والتنمية، السالح و زع السالم جماالت يف بذاهتا منطقة ك  يف

 ال ثيقـة مـن 201 الفقـرة يف شـددوا، االحنياز عدم بلدا  حك مات أو دول رؤساء أ  تالحظ وإذ 
 مارغريتـا، جزيـرة يف عقـد الـذي االحنيـاز عـدم بلـدا  حك مـات أو دول لرؤسـاء عشـر السـاب  للمـ رر اخلتامية
 تضــطل  الــي األ شــطة أمهيــة علــى 2016 أغســط /آب 18 و 17 يــ م  يف الب ليفاريــة، فنــزويال جبمه ريــة

 ميكــن أ شــطة وهــ  األعضــاء، دوهلــا وأمــن اســتقرار زايدة أجــ  مــن اإلقليمــ  الصــعيد علــى املتحــدة األمــم هبــا
 وتنشيطها، السالح و ـزع للسالم الثالثة اإلقليمية املراكز على اإلبقاء طري  عن كبري حد إىل تعزيزها

 اإلقليمـــ  الصـــعيد علـــى املتحـــدة األمـــم هبـــا تضـــطل  الـــي األ شـــطة أمهيـــة أتكيتتتد تكتتتضر - 1 
ــــزع يف التقــــدم أجــــ  مــــن  تعزيزهــــا ميكــــن أ شــــطة وهــــ  األعضــــاء، دوهلــــا وأمــــن اســــتقرار وزايدة الســــالح  
 تعزيزها؛ وم اصلة السالح و زع للسالم الثالثة اإلقليمية املراكز على اإلبقاء طري  عن كبري حد إىل

 للـدول مت اص  دعم من قدمته ملا السالح و زع للسالم الثالثة اإلقليمية ابملراكز تشيد - 2 
 وعـــدم األســـلحة وحتديـــد الســـالح  ـــزع أ شـــطة تنفيـــذ يف املاضـــية الثالثـــني الســـن ات مـــدى علـــى األعضـــاء
 اخلــــرات وإاتحــــة والتــــدري ، القــــدرات وبنــــاء واملــــ ررات، الدراســــية احللقــــات تنظــــيم خــــالل مــــن اال تشــــار
 وال طين؛ واإلقليم  العامل  الصعد على ابلدع ة والقيام املعل مات وت فري والتقنية، السياساتية
 اإلقليميـة املراكـز تضـطل  أ  إجيابيـة،  تـائ  حتقيـ  أج  من املفيد، من أ  جمددا تؤكد - 3 
 األساســــية امل اقــــ  تغيــــري إىل وهتــــدف اإلقليميــــني واألمــــن الســــالم تعــــزز والتثقيــــ  للنشــــر بــــرام  الثالثــــة
 ومبادئها؛ املتحدة األمم مقاصد حتقي  دعم أج  من السالح، و زع واألمن ابلسالم يتص  فيما

__________ 

 (3) A/72/99. 
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 واملنظمـات ترعـات تقدمي على القدرة لديها ممن منطقة ك  يف األعضاء الدول تناشد - 4 
 اإلقليميــــــــة، املراكــــــــز إىل ترعــــــــات تقــــــــدم أ  احلك ميــــــــة، وغــــــــري منهــــــــا احلك ميــــــــة الدوليــــــــة، وامل سســــــــات

 ومبادراهتا؛ أ شطتها تعزيز أج  من منطقته، يف ك 
 السـالح  ـزع شـ و  ملكتـ  التـاب  اإلقليمـ  السـالح  ــزع فرع أ شطة أمهية على تشدد - 5 

 العامة؛ األما ة يف
 املتاحـــــة، املـــــ ارد حـــــدود يف الـــــالزم، الـــــدعم كـــــ  يقـــــدم أ  العـــــام األمـــــني إىل تطلتتتتت  - 6 

 أ شطتها؛ برام  اضطالعها يف اإلقليمية املراكز إىل
 املعنـ   الفرعـ  البند والسبعني الثالثة لدورهتا امل ق  األعمال جدول يف تدرج أ  تقضر - 7 

 وثيقــة وتنفيــذ اســتعرا ” املعنــ   البنــد إطــار يف “الســالح و ــزع للســالم اإلقليميــة املتحــدة األمــم مراكــز”
 .“عشرة الثا ية االستثنائية العامة اجلمعية دورة اختتام

 


