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 ة والسبعون خامسالدورة ال
 اللجنة األولى

 من جدول األعمال 102البند 
دور العلم والتكنولوجيا في سياق 

 األمن الدولي ونزع السالح
   

إسببببانيا ورسبببتواليا ورلمانيا وا واليا وال وانغال وشنوالد ا وشومان وجممورغة مولدوفا وسبببنوافورة والسبببوغد   
ومالوي ومورغ بببببيون والنووغ  وفنلندا وقيوغيزسبببببتان وسانا سبببببتان وسوواميا وسندا وممدونيا ال بببببمالية  

 : م ووع قواروالمند وهولندا
  

 دور العلم والتكنولوجيا في سياق األمن الدولي ونزع السالح  
 

 ،إن الجمعية العامة 
هناك   بأن التطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تكون لها تطبيقات مدنية وعســكة،ةو ونأن إذ ممو 

 في ميدان العلم والتكنولوجيا ألغةاض التطبيقات المدنيةوحاجة إلى مواصلة وتشجيع التقدم 

على اهتمـام المجتمع الـدولي الشـــــــــــــــدلـد بمواالـة أحـدا التطورات العلميـة والتكنولوجيـة  واذ م ببببببببببدد 
 الصلة باألمن الدولي ونزع السالحو ونتوجيه التطورات العلمية والتكنولوجية لتحقيق أغةاض مفيدةو ذات

ــلميةو   اعتبارهاواذ مضببببببب  في   ــتلدامها في األغةاض الســــــــ ضــــــــــةورة تنتيم نقج التكنولوجيات فيــــــــ
لاللتزامات الدولية ذات الصــــــلةو وذلد للتصــــــدت لملانة افنتشــــــار من جانا الدول أو الجهات الفاعلة   وفقا
 غية الدولو من

ا ألمور  ضـــــةورة مواصـــــلة تلاول التكنولوجيات فيـــــتلدامها في األغةاض الســـــلميةو وفقبم واذ مسببببل   
 بينها افلتزامات الدولية ذات الصلةو من

حقوق الدولو المتجســـــــــدة في افتفايات الدولية ذات الصـــــــــلة بالموضـــــــــوعو  واذ مضبببببب  في اعتبارها   
لتعلق بايتحداا التكنولوجيات وإنتاجها ونقلها وايتلدامها في األغةاض السلميةو وفقا لاللتزامات الدولية  فيما
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ــوعو و  ــلة بالموضـ ــلحة  ذات الصـ ــج بتحدلد األيـ ــام بالتزاماتها فيما لتصـ ذلد ضـــةورة وفام جميع الدول األعضـ
 ونزع السالح ومنع انتشار جميع أيلحة الدمار الشامج وويائج إيصالها من جميع جوانلهو

ــات المتعلقة بالتطورات في ميدان العلم والتكنولوجيا التي تدور في الو الة الدولية  واذ مدرك  المنايشـــــــ
ذر،ـة ومنتمـة حتة األيــــــــــــــلحـة الكيمـيائيـة وفي اجتمـاع اللبةام المعني ـبالعلم والتكنولوجـيا في إنـار  للطـايـة الـ 

اتفاقية   للدول األنةاف في 2017الذت وضــــــــــعه اجتماع عام   2020-2018البةنامج المتللج للدورات للفتةة  
 األيلحةو تدمية تلدحتة ايتحداا وإنتاج وتلز،ن األيلحة اللكتة،ولوجية )البيولوجية( والتكسينيةو و 

ــات التي جةت لالل مفتمة نزع الســــــــــــــالح في عـام  ر ضبببببببببا واذ مبدرك  في إنـار   2018المـنايشــــــــــــ
 و5 الفةعية هيئته

المنايشات التي تدور في محافج ألةىو مثج لجنة ايتلدام الفضام اللارجي  واذ مض  في اعتبارها 
ــام اللارجي في ــتدامة أنشـــطة الفضـ ــأن ايـ ــلميةو بشـ ــلاق   في األغةاض السـ ــأن منع حدوا يـ األمد اللعيدو ونشـ

 تسلح في الفضام اللارجي في آلية األمم المتحدة لنزع السالحو

المنايشــــــات المتعلقة بأبعاو تــــــتى للتكنولوجيات الناتــــــئة في إنار اتفاقية حتة أو تقييد  واذ مالحظ 
المنايشـــات  إلى ة شـــيوإذ ت و(1)ايـــتعمال أيـــلحة تقليدية معينة يمكن اعتلارها مفةنة الضـــةر أو عشـــوائية األ ة

ــلحة الفتااة التي أجةاها  ــ يجفة،ق اللبةام الحكوميين المعني بنتم األيـــ والتقدم الذت أحةزه لالل   الذاتية التشـــ
 و2019و  2018وورتيه في عامي 

المنايشـات التي تجةت والج األمم المتحدة والو افت المتلصـصـة بشـأن التطورات  ر ضبا واذ مالحظ 
 في ميدان تكنولوجيات المعلومات وافتصافتو بما في ذلد في يياق األمن الدوليو

ة الت ية التكنولوجي يســــــــــــتلزم إجةام تقييم على نطاق المنتومة ل  ة  بأن تســــــــــــارع وتية  مواذ مسببببببببل   
المحتمج للتطورات المستجدة في ميدان العلم والتكنولوجيا على األمن الدولي ونزع السالحو مع إلالم افعتلار  

فــاقيــات  الواجــا لتفــاوت افزوواجيــة وتكملــة الجهوو الجــار،ــة بــالفعــج في  يــانــات األمم المتحــدة وفي إنــار افت
 الدولية ذات الصلةو

المنايشــات التي أجةاها المجلا افيــتشــارت لمســائج نزع الســالح بشــأن التطورات الةاهنة   واذ مالحظ 
 في ميدان العلم والتكنولوجيا وأ ةها المحتمج على الجهوو المبذولة في مجالي األمن الدولي ونزع السالحو

هوو لتطبيق التطورات المســــــتجدة في ميدان الدول األعضــــــام إلى مواصــــــلة بذل الج مدعو - 1 
العلم والتكنولوجيا ألغةاض تتصج بنزع السالحو بما في ذلد التحقق من صكوك نزع السالح وتحدلد األيلحة 

 وعدم افنتشارو وإتاحة التكنولوجيات المتصلة بنزع السالح للدول المهتمة باألمة؛

لتطورات الجدلدة والناتــئة في ميدان العلم بالدول األعضــام أن تتج يقتة في فهم ا  مميب - 2 
ــا التي يمكن أن تهــدو األمن الــدوليو وتشــــــــــــــــدو على أهميــة عمــج الــدول األعضــــــــــــــــام مع لبةام  والتكنولوجي

 األوياط الصناعية واألوياط اللحثية والمجتمع المدني من أجج التصدت لهذا التحدت؛ من

_________________ 

 (1) United Nations, Treaty Series, vol. 1342, No. 22495. 
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عن التطورات الةاهنة في ميدان ”ين العام األمالمسـتكمج الذت أصـدره  تقة،ة الب محيط علما - 3 
 ؛(2)“حالمحتمج على الجهوو المبذولة في مجالي األمن الدولي ونزع السال العلم والتكنولوجيا وأ ةها

والســــلعين تقة،ةا  الســــاويــــةإلى األمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في وورتها  مولب - 4 
 مستكمال عن هذا الموضوع؛

ــأن التطورات   م ببج   -   5  ــاته بشـ ــلة منايشـ ــالح على مواصـ ــائج نزع السـ ــارت لمسـ ــتشـ المجلا افيـ
 السالح؛  الةاهنة في ميدان العلم والتكنولوجيا وأ ةها المحتمج على الجهوو المبذولة في مجالي األمن الدولي ونزع 

الدول األعضــــــام على تنتيم أنشــــــطة مثج المفتمةات والحلقات الدرايــــــية وحلقات  م ببببج  - 6 
بشأن وور العلم والتكنولوجيا في يياق األمن الدولي  العمج والمعارض على الصعد الونني واإليليمي والدولي 

احلة الحوار بين الجهات المعنية ـصـــــ الحوار في إنار متعدو األنةاف و ذلد ونزع الســــــالح من أجج تيســــــية 
المصــــــــــــــلحـة فيمـا لتعلق ـبالتطورات الةاهنـة في مـيدان العلم والتكنولوجـيا وأ ةهـا المحتمـج على الجهوو المـبذوـلة  

 األمن الدولي ونزع السالح؛ مجالي في

ــةأن تدرج في جدول األعمال المفيت لدورتها  ممور - 7  ــاويـــــــــ ــلعين البند المعنون   الســـــــــ والســـــــــ
 ن الدولي ونـزع السالح“.العلم والتكنولوجيا في يياق األم ”وور

 

_________________ 

 (2) A/75/221. 
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