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قرارات اختذا اجلمعية العامة 
 

 [(A/55/560) بناء على تقرير اللجنة األوىل]

 

ـــــــة  ـــــــة العام ـــــــام دورة اجلمعي ـــــــة اختت اســــــتعراض وتنفيـــــــذ وثيق -٣٤/٥٥
االستثنائية الثانية عشرة 

 

ألف 

 

برنامج األمم املتحدة ملعلومات نزع السالح 
 

 

إن اجلمعية العامة، 

ـــدورة االســتثنائية الثانيــة املكرســة  إذ تشـري إىل مقررهـا الـذي اختذتـه يف عـام ١٩٨٢ يف دورـا االسـتثنائية الثانيـة عشـرة، وهـى ال

لرتع السالح، واليت أعلنت مبوجبه بدء احلملة العاملية لرتع السالح(١)، 

وإذ تضـع يف االعتبـار قرارهـا ٥٣/٤٧ دال املـؤرخ ٩ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٢ الـذي قـــررت فيــه، ضمــن مجلــة أمــور، أن 

تعرف احلملة العاملية لرتع السالح مـن اآلن فصـاعدا باسـم �برنـامج األمـم املتحـدة ملعلومـات نـزع السـالح�، وصنـدوق التربعـات االسـتئماين 

للحملة العاملية لرتع السالح باسم �صندوق التربعات االستئماين لربنامج األمم املتحدة ملعلومات نزع السالح�، 

وإذ تشـــري إىل قراراـــا ٧٦/٤٩ ألـــــف املــــؤرخ ١٥ كانــــون األول/ديسمــــرب ١٩٩٤، و ٤٦/٥١ ألـــف املـــؤرخ ١٠ كـــانون 

األول/ديسمرب ١٩٩٦، و ٧٨/٥٣ هاء املؤرخ ٤ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨، 

وإذ ترحب بتقرير األمني العام عن برنامج األمم املتحدة ملعلومات نزع السالح(٢)، 

                                                           
(١)  انظر: الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة االستثنائية الثانية عشرة، اجللسات العامة، اجللسة ١، الفقرتان ١١٠ و ١١١. 

 .Add.1 و A/55/128 (٢)
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حتيط علما مع التقدير بتقرير األمني العام عن برنامج األمم املتحدة ملعلومات نزع السالح(٢)؛  - ١

تثين على األمـني العـام ملـا يبذلـه مـن جـهود ترمـي إىل االسـتفادة الفعالـة مـن املـوارد احملـدودة املتيسـرة لديـه مـن أجـل  - ٢

تعميم املعلومات املتعلقة باحلد من األسلحة ونزع السـالح علـى أوسـع نطـاق ممكـن، مبـا يف ذلـك عـرب الوسـائل االلكترونيـة، علـى احلكومـات، 

ووسائط اإلعالم، واملنظمات غري احلكومية، واألوساط التعليمية، ومعاهد البحث، ومن أجل تنفيذ برنامج لتنظيم حلقة دراسية ومؤمتر؛ 

ـــن املشــاركة الكاملــة يف املــداوالت  تشـدد علـى أمهيـة الربنـامج بوصفـه أداة هامـة يف متكـني مجيـع الـدول األعضـاء م - ٣

واملفاوضات املتعلقة برتع السالح يف شىت هيئات األمـم املتحـدة، ويف مسـاعدا علـى االلـتزام باملعـاهدات، علـى النحـو املطلـوب، ويف املسـامهة 

يف وضع آليات متفق عليها ألغراض الشفافية؛ 

تالحـظ مـع التقديـر مـا أبدتـه إدارة اإلعـالم التابعـة لألمانـة العامـة ومراكـز اإلعـالم التابعـــة هلــا مــن تعــاون لتحقيــق  - ٤

أهداف الربنامج؛ 

توصي بأن يركز الربنامج جهوده على ما يلي:  - ٥

اإلعالم، والتربية، ومحل اجلمهور على إدراك أمهية العمل املتعـدد األطـراف ودعمـه، مبـا يف ذلـك عمـل األمـم املتحـدة  (أ)

ومؤمتـر نـزع السـالح يف ميـدان احلـد مـن األسـلحة ونـزع السـالح، بطريقـة واقعيـة ومتوازنـة وموضوعيـة، مـن أجـل القيـام، ضمـن مجلـة أمــور، 

مبواصلة نشر "حولية األمـم املتحـدة لـرتع السـالح" جبميـع اللغـات الرمسيـة، والطبعـات الدوريـة والنسـخ االلكترونيـة املنتظمـة آلخـر املسـتجدات 

الـيت تشـهدها "حالـة االتفاقـات املتعـددة األطـراف لضبـط التسـلح ونـزع السـالح"، واملنشـــورات املخصصــة يف نســختها املطبوعــة ويف شــكلها 

االلكتروين؛ 

مواصلة تنسيق موقع نزع السالح على شـبكة اإلنـترنت وإنتـاج مـواده وإدارتـه كجـزء مـن موقـع األمـم املتحـدة علـى  (ب)

ـــوارد  الشـبكة ـدف احملافظـة علـى مصـدر آلخـر املعلومـات املتاحـة، وإنتـاج نسـخ للموقـع بأكـرب عـدد ممكـن مـن اللغـات الرمسيـة، يف حـدود امل

املتاحة؛ 

االسـتمرار يف تكثيـف تواصـل األمـم املتحـدة مـع اجلمـهور، وخباصـة املنظمـات غـري احلكوميـة ومعـــاهد البحــث، مــن  (ج)

أجل املساعدة على مواصلـة حـوار يقـوم علـى اإلملـام مبعلومـات صحيحـة ويتنـاول قضايـا السـاعة املتعلقـة بـاحلد مـن األسـلحة، ونـزع السـالح، 

واألمن؛ 

مواصلـة إجـراء مناقشـات بشـأن مواضيـع مهمـة يف ميـدان احلـد مـن األسـلحة ونـزع السـالح ــدف توســيع املــدارك  (د)

وتيسري تبادل اآلراء واملعلومات بني الدول األعضاء واتمع املدين؛ 

تؤكد على أمهية املسامهة يف صنـدوق التربعـات االسـتئماين لربنـامج األمـم املتحـدة ملعلومـات نـزع السـالح مـن أجـل  - ٦

اإلبقاء على برنامج قوي للتوعية، وتدعو مجيع الدول األعضاء إىل تقدمي املسامهات إىل الصندوق؛ 

تثين علــى األمـني العـام لدعمـه اجلـهود الـيت تبذهلـا اجلامعـات وسـائر املؤسسـات األكادمييـة واملنظمـات غـري احلكوميـة  - ٧

العاملة يف ميدان التربية مـن أجـل توسـيع نطـاق التثقيـف يف جمـال نـزع السـالح لتشـمل العـامل بأسـره، وتدعـوه إىل مواصلـة دعمـه للمؤسسـات 
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التربويـة واملنظمـات غـري احلكوميـة املسـامهة يف هـذه اجلـهود واالسـتمرار يف تعاونــه معــها، دون التســبب يف تكــاليف تتحملــها امليزانيــة العــادة 

لألمم املتحدة، وحتيط علما بـاالقتراح الـذي قدمـه الـس االستشـاري املعـين مبسـائل نـزع السـالح يف متـوز/يوليـه ٢٠٠٠ إلجـراء دراسـة بشـأن 

التثقيف يف جمال نزع السالح وعدم انتشار األسلحة(٣)؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـــة يف دورــا الســابعة واخلمــسني تقريــرا يشــمل كــل مــن تنفيــذ  - ٨

منظومة األمم املتحدة ألنشطة الربنامج أثناء السنتني السابقتني، وأنشطة الربنامج اليت تفكر املنظومة يف تنفيذها يف السنتني التاليتني؛ 

 

 

ـــدة  تقــرر أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لدورــا الســابعة واخلمســني البنــد املعنــون �برنــامج األمــم املتح - ٩

ملعلومات نزع السالح�. 

 

اجللسة العامة ٦٩ 

  ٢٠ تشرين الثاين/نوفمرب٢٠٠٠ 

 
باء 

 

الدائمة املعنية مبسائل  تدابري بناء الثقة على الصعيد اإلقليمي: أنشطة جلنة األمم املتحدة االستشارية 
األمن يف وسط أفريقيا 

 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تضع يف اعتبارها مقاصد األمم املتحــدة ومبادئـها ومسـؤوليتها الرئيسـية عـن صـون السـالم واألمـن الدوليـني وفقـا مليثـاق األمـم 

املتحدة، 

وإذ تشري إىل قراراا ٧٨/٤٣ حاء و ٨٥/٤٣ املؤرخـني ٧ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٨٨، و ٢١/٤٤ املـؤرخ ١٥ تشـرين الثـاين/نوفمبــــر 

١٩٨٩، و ٥٨/٤٥ ميـــــم املـــــؤرخ ٤ كـــانون األول/ ديسمبــــــر ١٩٩٠، و ٣٧/٤٦ بـــــاء املــؤرخ ٦ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩١، و ٥٣/٤٧ واو 

املـــؤرخ ١٥ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٢، و ٧٦/٤٨ ألـــف املـــؤرخ ١٦ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٣، و ٧٦/٤٩ جيـــم املـــؤرخ ١٥ كـــــانون 

األول/ديســمرب ١٩٩٤، و ٧١/٥٠ بــاء املــؤرخ ١٢ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٥، و ٤٦/٥١ جيــم املــؤرخ ١٠ كــــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٦، و 

                                                           
انظر A/55/349، الفقرة ٢٤.  (٣)
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٣٩/٥٢ بـاء املـؤرخ ٩ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٧، و ٧٨/٥٣ ألــــف املـــــؤرخ ٤ كانــــــون األول/ديسمبـــــر ١٩٩٨، و ٥٥/٥٤ ألـف املــؤرخ ١ 

كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩، 

ـــري بنــاء الثقــة املتخــذة بنــاء علــى مبــادرة مجيــع الــدول املعنيــة ومبشــاركتها، وإذ تــأخذ يف االعتبــار  وإذ تـرى أمهيـة وفعاليـة تداب
اخلصائص اليت تنفرد ا كل منطقة، ذلك أن هذه التدابري ميكن أن تسهم يف االستقرار اإلقليمي ويف األمن الدويل، 

واقتناعـا منـها بـأن املـوارد املفـرج عنـها نتيجـــة لــرتع الســالح، مبــا يف ذلــك نزع الســالح اإلقليمــي، ميكــن أن ختصــص للتنميــة 
االقتصادية واالجتماعية وحلماية البيئة لصاحل مجيع الشعوب، و ال سيما شعوب البلدان النامية، 

وإذ تشري إىل املبادئ التوجيهية لتحقيق نـزع السـالح العـام الكـامل الـيت اعتمدـا يف دورـا االسـتثنائية العاشـرة، وهـي أول دورة 
استثنائية مكرسة لرتع السالح، 

واقتناعـا منـها بـأن التنميـة ال ميكـن أن تتحقـق إال يف جـو مـن السـالم واألمـن والثقـة املتبادلـة داخـل الـدول وفيمـا بينـها علـى حــد 
سواء، 

وإذ تضـع يف اعتبارهـا قيـام األمـني العـام يف ٢٨ أيـار/مـايو ١٩٩٢ بإنشـاء جلنـة األمـم املتحـدة االستشـارية الدائمـة املعنيـة مبســائل 
األمـن يف وسـط أفريقيـا، الـيت يتمثـل اهلـدف منـها يف تشـجيع احلـد مـن األسـلحة، ونـزع السـالح، وعـدم انتشـار األسـلحة، والتنميـة يف املنطقـــة 

دون اإلقليمية، 

ـــا بشــأن تعزيــز اســتدامة  وإذ تشـري إىل إعـالن برازافيـل بشـأن التعـاون مـن أجـل السـالم واألمـن يف وسـط أفريقيـا(٤)، وإعـالن بات
الدميقراطية والسالم والتنمية يف وسط أفريقيا(٥)، وإعالن ياوندي بشأن السالم واألمن واالستقرار يف وسط أفريقيا(٦)، 

وإذ تضـع يف اعتبارهـا القراريـن ١١٩٦ (١٩٩٨) و ١١٩٧ (١٩٩٨) اللذيـن اعتمدمهـا جملـس األمـن علـى التــوايل يف ١٦ و ١٨ 
أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ بعد أن نظر يف تقرير األمني العام عن أسباب الرتاع يف أفريقيا وتعزيز السالم الدائم والتنمية املستدامة فيها(٧)، 

وإذ تؤكد ضرورة تعزيز القدرة على منع الرتاعات وصون السالم يف أفريقيا، 

ـــراف مفــوض األمــم املتحــدة  وإذ تشـري إىل قـرار اللجنـة االستشـارية الدائمـة يف اجتماعـها الـوزاري الرابـع، بـأن تنشـئ، حتـت إش
السامي حلقوق اإلنسان مركزا دون إقليمي حلقوق اإلنسان والدميقراطية يف وسط أفريقيا، 

حتيط علما بتقرير األمني العام عن تدابري بنـاء الثقـة علـى الصعيـد اإلقليمـي، الـذي يتنـاول أنشـطة جلنـة األمـم املتحـدة  - ١
االستشارية الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسط أفريقيا يف الفترة املنقضية منذ اختاذ اجلمعية العامة قرارها ٥٥/٥٤ ألف(٨)؛ 

                                                           
A/50/474 املرفق األول.  (٤)

A/53/258-S/1998/763، املرفق الثاين، التذييل األول.  (٥)

A/53/868-S/1999/303، املرفق الثاين.  (٦)

 .A/52/871-S/1998/318 (٧)

 .A/55/170 (٨)
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تعيد تأكيد تأييدها للجهود الرامية إىل تعزيز تدابـري بنـاء الثقـة علـى الصعيديـن اإلقليمـي ودون اإلقليمـي بغيـة ختفيـف  - ٢
حدة التوترات والرتاعات يف وسط أفريقيا، وتعزيز السالم واالستقرار والتنمية املستدامة يف هذه املنطقة دون اإلقليمية؛ 

تعيد أيضا تأكيد تأييدها لربنامج العمل الذي اعتمدتـه اللجنـة االستشـارية الدائمـة يف اجتماعـها التنظيمـي املعقـود يف  - ٣
ياوندي يف الفترة من ٢٧ إىل ٣١ متوز/يوليه ١٩٩٢؛ 

تالحظ مع االرتياح التقـدم الـذي أحرزتـه الـدول األعضـاء يف اللجنـة االستشـارية الدائمـة يف تنفيـذ برنـامج األنشـطة  - ٤
للفترة ١٩٩٩-٢٠٠٠، عن طريق ما يلي بصفة خاصة: 

عقد مؤمتر دون إقليمي بشأن انتشار األسلحة الصغـرية وتداوهلـا علـى حنـو غـري مشـروع بوسـط أفريقيـا، يف جنامينـا يف  (أ)
الفترة من ٢٥ إىل ٢٧ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٩؛ 

عقــد االجتمــاع الــوزاري الثــاين عشــر للجنــة االستشــارية الدائمــة، يف جنامينــا يف الفــترة مــن ٢٧ إىل ٣٠ تشـــرين  (ب)
األول/أكتوبر ١٩٩٩؛ 

عقـد اجتمـاع خلـرباء بلـدن املنطقـة دون اإلقليميـة لوضـع بروتوكـول بشـأن جملـس الســـالم واألمــن يف وســط أفريقيــا  (ج)
وميثاق املساعدة املتبادلة بني بلدان وسط أفريقيا، يف ماالبو يف الفترة من ١٤ إىل ١٧ شباط/فرباير ٢٠٠٠؛ 

عقـد االجتمـــاع الــوزاري الثــالث عشــر للجنــة االستشــارية الدائمــة، يف جنامينــا يف الفــترة مــن ٢ إىل ٦ أيــار/مــايو  (د)
٢٠٠٠؛ 

عقد مؤمتر دون إقليمـي بشـأن مسـألة الالجئـني واألشـخاص النـازحني داخليـا يف منطقـة وسـط أفريقيـا دون اإلقليميـة، يف  (هـ)
بوجومبورا يف الفترة من ١٤ إىل ١٦ آب/أغسطس ٢٠٠٠؛ 

عقد االجتماع الوزاري الرابع عشر للجنة األمم املتحدة االستشارية الدائمـة، يف بوجومبـورا يف الفـترة مـن  ١٧ إىل  ١٩  (و)
آب/أغسطس ٢٠٠٠؛ 

تؤكـد أمهيـة تقـدمي الدعـم الـالزم الـذي حتتاجـه الـدول األعضـاء يف اللجنـة االستشـارية الدائمـة مــن أجــل االضطــالع بكــامل  - ٥
برنامج األنشطة الذي اعتمدته يف اجتماعاا الوزارية؛ 

ترحب بقيام مؤمتر رؤسـاء دول وحكومـات بلـدان وسـط أفريقيـا، لـدى اجتماعـهم يف يـاوندي يف ٢٥ شـباط/فـرباير  - ٦
١٩٩٩، بإنشـاء آليـة لتعزيـز وحفـظ وتوطيـد األمـن والسـالم يف وسـط أفريقيـا، تعـرف باسـم جملـس السـالم واألمـن يف وسـط أفريقيـا، وتطلــب 

إىل األمني العام أن يقدم كل ما لديه من دعم لإلعمال الفعلي هلذه اآللية اهلامة؛ 

تؤكد ضرورة تشغيل آلية اإلنذار املبكر يف وسط أفريقيـا كـي تسـتخدم، مـن ناحيـة، كـأداة لتحليـل ومتابعـة األحـوال  - ٧
السياسـية يف الـدول األعضـاء يف اللجنـة االستشـارية الدائمـة مـن أجـل منـع نشـوب نزاعـات مسـلحة يف املسـتقبل، ومـن ناحيـة أخـرى، كجـهاز 
ـــي املعقــود يف يــاوندي يف عــام ١٩٩٢، وتطلــب إىل  تقـين تنفـذ مـن خاللـه الـدول األعضـاء برنـامج عمـل اللجنـة املعتمـد يف اجتماعـها التنظيم

األمني العام أن يقدم إىل هذه اآللية ما يلزم من مساعدة حلسن أدائها؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام وإىل مفـوض األمـم املتحـدة السـامي حلقـوق اإلنسـان أن يواصـال تقـدمي كـل مسـاعدة الزمـــة  - ٨
لإلنشاء الفعلي للمركز دون اإلقليمي حلقوق اإلنسان والدميقراطية يف وسط أفريقيا وحلسن أدائه؛ 



6

A/RES/55/34

ــــة  تطلــب إىل األمــني العــام، عمــال بقــرار جملــس األمــن ١١٩٧ (١٩٩٨)، أن يقــدم إىل الــدول األعضــاء يف اللجن - ٩
االستشارية الدائمة الدعم الالزم لضمان إنشاء وحسن أداء آلية اإلنذار املبكر وجملس السالم واألمن لوسط أفريقيا؛ 

تطلـب أيضـا إىل األمـني العـام أن يقـدم دعمـه إلقامـة شـبكة مـن الربملـانيني ـدف إنشـاء برملـان دون إقليمـــي بوســط  - ١٠
أفريقيا؛ 

تطلب إىل األمني العام ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسـان أن يقدمـا دعمـا مـتزايدا لبلـدان وسـط أفريقيـا  - ١١
يف جمال تناول مشاكل الالجئني املوجودين بأقاليمها؛ 

تستقبل بارتياح القرار الذي اختذته اللجنة االستشارية الدائمـة يف اجتماعـها الـوزاري الرابـع عشـر بتنظيـم مؤمتـر دون  - ١٢
إقليمي بشأن محاية النساء واألطفال يف الرتاعات املسلحة، وتطلب إىل األمني العام أن يوفر كل دعم الزم لعقد هذا املؤمتر؛ 

تزجي شكرها إىل األمـني العـام لقيامـه بإنشـاء الصنـدوق االسـتئماين للجنـة األمـم املتحـدة االستشـارية الدائمـة املعنيـة  - ١٣
مبسائل األمن يف وسط أفريقيا؛ 

توجه نداء للدول األعضاء واملنظمات احلكومية وغري احلكوميـة تقـدمي تربعـات إضافيـة إىل الصنـدوق االسـتئماين مـن  - ١٤
أجل تنفيذ برنامج عمل اللجنة االستشارية الدائمة؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام أن يواصـل تقـدمي املســـاعدة إىل الــدول األعضــاء يف اللجنــة االستشــارية الدائمــة مبــا يكفــل  - ١٥
متكينها من مواصلة االضطالع جبهودها؛ 

تطلـب أيضـا إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيــــة العامـــة يف دورــا السادســـةواخلمسني تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا  - ١٦
القرار؛ 

 

 

 

ـــا السادســـة واخلمســني البنـــد املعنــون �تدابــري بنــاء الثقــة علــى  تقـرر أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لدور - ١٧
الصعيد اإلقليمي: أنشطة جلنة األمم املتحدة االستشارية الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسط أفريقيا�. 

 

اجللسة العامة ٦٩ 

   ٢٠ تشرين الثاين/نوفمرب٢٠٠ 

 

جيم 
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ـــــة لألمــــــم املتحـــــدة فــــي ميـــــدان  الزمـــــــاالت والتدريــــب واخلدمـــــات االستشاريـ
نزع السالح 

 
إن اجلمعية العامة، 

وقـد نظـرت يف تقريـر األمـــني العــام عــن برنــامج الزمــاالت والتدريــب واخلدمــات االستشــارية لألمــم املتحــدة يف ميــدان نــزع 
السالح(٩)، 

وإذ تشري إىل مقررها الوارد يف الفقـرة ١٠٨ مـن الوثيقـة اخلتاميـة لـدورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية العاشـرة(١٠)، وهـي أول دورة 
ــرتع السـالح، بإنشـاء برنـامج للزمـاالت يف ميـدان نـزع السـالح، فضـال عـن مقرراـا الـواردة يف املرفـق الرابـع لوثيقـة اختتـام  استثنائية مكرسة ل
دورة اجلمعية العامة االستثنائية الثانية عشرة(١١)، وهـي ثـاين دورة اسـتثنائية مكرسـة لـرتع السـالح، الـيت قـررت فيـها، يف مجلـة أمـور، اسـتمرار 

الربنامج، 

ـــني العموميــني املختــارين مــن منــاطق  وإذ تالحـظ مـع االرتيـاح أن الربنـامج قـد وفـر التدريـب بـالفعل لعـدد ملحـوظ مـن املوظف
جغرافية ممثلة يف منظومة األمم املتحدة، ومعظمهم اآلن يف موقع املسؤولية يف ميدان شؤون نزع السالح كل يف بلده أو حكومته، 

وإذ تشري إىل مجيع القـرارات الـيت اختـذت سـنويا بشـأن هـذه املسـألة منـذ دورة اجلمعيـة العامـة السـابعة والثالثـني املعقـودة يف عـام 
١٩٨٢، مبا يف ذلك القرار ٧١/٥٠ ألف املؤرخ ١٢ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٥، 

وإذ تالحـظ مـع االرتيـاح أن الربنـامج، بالصيغـة املصمـم ـا، مـا زال ميكِّـن عـددا مـتزايدا مـن املوظفـني العموميـني، وخباصـة مـــن 
البلدان النامية، من اكتساب قدر أكرب من الدراية الفنية يف ميدان نزع السالح، 

وإذ تعتقد أن أشكال املساعدة املتاحة يف إطار الربنامج للدول األعضـاء، وال سـيما البلـدان الناميـة، سـتعزز قـدرات املوظفـني فيـها 
على متابعة ما جيري من املداوالت واملفاوضات الثنائية واملتعددة األطراف بشأن نزع السالح، 

ـــة عشــرة(١١)، ويف  تعيـد تـأكيد مقرراـا الـواردة يف املرفـق الرابـع لوثيقـة اختتـام دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية الثاني - ١
تقرير األمني العام(١٢) الذي وافقت عليه اجلمعية يف قرارها ٧١/٣٣ هاء املؤرخ ١٤ كانون األول/ديسمرب ١٩٧٨؛ 

تعـرب عـن تقديرهـا حلكومـيت أملانيـا واليابــان لدعومــا احلــاصلني علــى الزمــاالت يف عــامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠ إىل  - ٢
دراسـة أنشـطة خمتـارة يف ميـدان نـزع السـالح، وحلكومـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة لقيامـها يف عـام ١٩٩٩ بتنظيـم برنـامج دراسـي حمــدد يف 

ميدان نزع السالح، مما أسهم يف حتقيق األهداف العامة للربنامج؛ 

                                                           
 .Corr.1و A/55/152 (٩)

 .٢/١٠ – (١٠) القرار دإ 

 .A/S-12/32 (١١) الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة االستثنائية الثانية عشرة، املرفقات، البنود ٩ - ١٣، الوثيقة

 .A/33/305 (١٢)
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تعرب عن تقديرهـا للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، ومنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة، واللجنـة التحضرييـة ملنظمـة  - ٣
معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، وملعـهد مونتـريي للدراسـات الدوليـة لتنظيمـها بعـض الـربامج الدراسـية احملـددة يف ميـدان نـزع السـالح 

كل يف جمال اختصاصه، مبا أسهم يف حتقيق أهداف الربنامج؛ 

تثين على األمني العام لروح املثابرة اليت استمر ا تنفيذ الربنامج؛  - ٤

تطلب إىل األمني العـام أن يواصـل سـنويا، يف حـدود املـوارد املوجـودة، تنفيـذ الربنـامج الـذي يتخـذ مـن جنيـف مقـرا  - ٥
له، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورا السابعة واخلمسني؛ 

 

 

 

 

ــــد املعنـــون �الزمـــاالت والتدريـــب  تقــرر أن تــدرج يف جــدول األعمــال املــؤقت لدورــا الســابعة واخلمســني البن - ٦

واخلدمات االستشارية لألمم املتحدة يف ميدان نزع السالح�. 

 

اجللسة العامة ٦٩ 

  ٢٠ تشرين الثاين/نوفمرب٢٠٠٠ 

 
دال 

 

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا 
 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تدرك أحكام الفقرة األوىل من املادة ١١ مـن ميثـاق األمـم املتحـدة الـيت تنـص علـى أنـه مـن مـهام اجلمعيـة العامـة �أن تنظـر يف 

املبادئ العامة للتعاون يف حفظ السالم واألمن الدويل، ويدخل يف ذلك املبادئ املتعلقة برتع السالح وتنظيم التسليح�، 

وإذ تشيــــــر إلـــــــى قراراتــــــها ١٥١/٤٠ زاي املــؤرخ ١٦ كــانون األول/ديســمرب ١٩٨٥، و ٦٠/٤١ دال املــــؤرخ ٣ كـــانون 

ـــرين الثــاين/نوفمــرب ١٩٨٧، و ٧٦/٤٣ دال املــؤرخ ٧ كــانون األول/ديســمرب ١٩٨٨  األول/ديسـمرب ١٩٨٦، و ٣٩/٤٢ يـاء املـؤرخ ٣٠ تش

بشـأن مركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـي للســالم ونــزع الســالح يف أفريقيــا، وقراريــها ٣٦/٤٦ واو املــؤرخ ٦ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩١ و 

٥٢/٤٧ زاي املؤرخ ٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٢ بشأن نزع السالح اإلقليمي، مبا يف ذلك اختاذ تدابري بناء الثقة، 
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ــــؤرخ ١٦ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٣، و ٧٦/٤٩ دال املـــؤرخ ١٥ كـــانون  وإذ تشــري أيضــا إىل قراراــا ٧٦/٤٨ هــاء امل

األول/ديســمرب ١٩٩٤، و ٧١/٥٠ جيــم املــؤرخ ١٢ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٥، و ٤٦/٥١ هـــــاء املــؤرخ ١٠ كــانون األول/ديســــمرب 

١٩٩٦، و ٢٢٠/٥٢ املـؤرخ ٢٢ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٧، و ٧٨/٥٣ جيـم املـــؤرخ ٤ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٨، و ٥٥/٥٤ بــاء 

املؤرخ ١ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩،  

وإذ تدرك الدعم الواسع النطاق إلنعاش املركز اإلقليمـي والـدور العـام الـذي يف وسـع املركـز القيـام بـه يف السـياق احلـاضر لتعزيـز 

تدابري بناء الثقة واحلد من األسلحة على الصعيد اإلقليمي، مما يعزز التقدم يف جمال التنمية املستدامة، 

وإذ تأخذ يف احلسبان تقرير األمني العام عن أسباب الرتاع وتعزيز السالم الدائم والتنمية املستدامة يف أفريقيا(٧) ،   

وإذ تضـع يف اعتبارهـا اجلـهود املبذولـة يف إطـار إنعـاش أنشـطة املركـز اإلقليمـي مـن أجـل تعبئـة املـوارد الضروريـة لتغطيـة تكاليفــه 

التشغيلية، 

وإذ تـأخذ يف احلسـبان احلاجـة إىل إقامـة تعـاون وثيـق بـني املركـز اإلقليمـي وآليـة منـع ومعاجلـــة وحــل الرتاعــات، التابعــة ملنظمــة 

ـــدة األفريقيــة يف دورتــه العاديــة  الوحـدة األفريقيـة، وذلـك وفقـا للمقـرر ذي الصلـة الـذي اعتمـده مؤمتـر رؤسـاء دول وحكومـات منظمـة الوح

اخلامسة والثالثني املعقودة يف مدينة اجلزائر يف الفترة من ١٢ إىل ١٤ متوز/يوليه ١٩٩٩(١٣)، 

حتيط علما بتقرير األمني العام(١٤)، وتثين على األنشطة اليت اضطلع ـا مركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـي للسـالم ونـزع  - ١

السالح يف أفريقيا، وال سيما لدعم اجلهود اليت تبذهلا الدول األفريقية يف جمايل السالم واألمن؛ 

تؤكد من جديد دعمها القوي إلنعاش املركز اإلقليمي، وتؤكـد علـى احلاجـة إىل تزويـده بـاملوارد لتمكينـه مـن تعزيـز  - ٢

أنشطته واالضطالع برباجمه؛ 

تناشد مرة أخرى مجيع الدول، وكذلـك املنظمـات واملؤسسـات الدوليـة احلكوميـة وغـري احلكوميـة، تقـدمي التربعـات  - ٣

بغية تدعيم الربامج واألنشطة اليت يضطلع ا املركز اإلقليمي وتيسري تنفيذها؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام أن يواصـل تقـدمي كـل دعـم الزم، يف حـدود املـوارد املوجـودة، للمركـز اإلقليمـي مـــن أجــل  - ٤

حتسني املنجزات والنتائج؛ 

تطلب أيضا إىل األمني العام أن يسهل إقامة تعـاون وثيـق بـني املركـز اإلقليمـي ومنظمـة الوحـدة األفريقيـة، وال سـيما  - ٥

يف جمال السالم واألمن والتنمية، وأن يواصل مساعدة مدير املركز اإلقليمي يف جهوده املبذولة لتثبيت حالة املركز املالية وإنعاش أنشطته؛ 

تطلـب كذلـك إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا السادسـة واخلمســـني عــن تنفيــذ هــذا  - ٦

القرار؛ 

                                                           
 .AHG/Dec.138 (XXXV) املرفق الثاين، املقرر ،A/54/424 (١٣)

 .A/55/171 (١٤)
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تقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورا السادسـة واخلمسـني البنـد املعنـون �مركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـي  - ٧

للسالم ونزع السالح يف أفريقيا�. 

 

اجللسة العامة ٦٩ 

  ٢٠ تشرين الثاين/نوفمرب٢٠٠٠ 

 

هاء 
 

ـــــــة  ومنطق مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح والتنمية يف أمريكا الالتينية 
البحر الكارييب 

 

إن اجلمعية العامة، 

ـــاين/نوفمــرب  إذ تشـري إىل قراراـا ٦٠/٤١ يـاء املـؤرخ ٣ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٨٦، و ٣٩/٤٢ كـاف املـؤرخ ٣٠ تشـرين الث
١٩٨٧، و ٧٦/٤٣ حـاء املـؤرخ ٧ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٨٨، املتعلقـة مبركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـي للسـالم ونـزع الســـالح والتنميــة يف 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، ومقره ليما، 

ــــانون  وإذ تشـــري أيضـــا إىل قراراـــا ٣٧/٤٦ واو املـــؤرخ ٩ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩١، و ٧٦/٤٨ هـــاء املـــؤرخ ١٦ ك
ــــمرب ١٩٩٤، و ٧١/٥٠ جيـــم املـــؤرخ ١٢ كـــانون األول/ديســـمرب  األول/ديســمرب ١٩٩٣، و ٧٦/٤٩ دال املــؤرخ ١٥ كــانون األول/ديس

١٩٩٥، و ٢٢٠/٥٢ املؤرخ ٢٢ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٧، و ٧٨/٥٣ واو املؤرخ ٤ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨، 

وإذ تشـري بوجـه خـاص إىل قرارهـا ٥٥/٥٤ واو املــؤرخ ١ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩، الــذي رحبــت فيــه بتنشــيط املركــز 

اإلقليمي وباجلهود اليت بذلتها حكومة بريو يف سياق هذه العملية وبقيام األمني العام بتعيني مدير للمركز، 

ـــني  وإذ ترحـب بتقريـر األمـني العـام(١٥)، الـذي خلـص فيـه إىل أن املركـز اإلقليمـي باشـر مشـاريع ـدف إىل تعزيـز فـهم العالقـة ب

األمـن والتنميـة، وعـزز دور املنظمـة كحـافز إقليمـي علـى األنشـطة املتصلـة بالسـالم ونـزع السـالح، وعمـل كمنـرب سياســـي حمــايد للمناقشــات 

بشأن مسائل األمن والتنمية، 

وإذ تالحـظ أن قضايـا األمـن ونـزع السـالح كـانت دائمـا وال تـزال تعتـرب مـن القضايـا ذات األمهيـــة يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة 

البحر الكارييب، بوصفها املنطقة املأهولة األوىل اليت ُأعلنت منطقة خالية من األسلحة النووية، 

                                                           
 .A/55/169 (١٥)
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وإذ تضع يف اعتبارها الدور اهلام الذي ميكن أن يضطلع به املركز اإلقليمـي يف تعزيـز تدابـري بنـاء الثقـة ويف مراقبـة األسـلحة واحلـد 

منها، ونزع السالح، والتنمية على الصعيد اإلقليمي، 

وإذ تضـع يف اعتبارهـا أيضـا  أمهيـة املعلومـات والبحـوث والتعليـم والتدريـب يف جمـاالت السـالم ونـزع السـالح والتنميـة، حتقيقــا 

للتفاهم والتعاون فيما بني الدول، 

ـــاملوارد املاليــة الــيت تكفــي لقيامــها  وإذ تسـلم باحلاجـة إىل تزويـد مراكـز األمـم املتحـدة اإلقليميـة الثالثـة للسـالم ونـزع السـالح ب

بالتخطيط لرباجمها وأنشطتها وتنفيذها، 

تكرر تأكيد دعمـها القـوي للـدور الـذي يقـوم بـه مركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـي للسـالم ونـزع السـالح والتنميـة يف  - ١

أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، يف تشـجيع مـا تقـوم بـه األمـم املتحـدة مـن أنشـطة علـى الصعيـد اإلقليمـي تعزيـزا للسـالم واالســتقرار 

واألمن والتنمية فيما بني دوهلا األعضاء؛ 

تعرب عن ارتياحها للمجموعة الواسعة من األنشطة اليت قام ا املركز اإلقليمي يف إطار أعماله يف العام املاضي؛  - ٢

ـــز اإلقليمــي، واللذيــن كانــا ضروريــني  تعـرب عـن تقديرهـا للدعـم السياسـي واملسـامهات املاليـة، املقدمـني إىل املرك - ٣

ملواصلته ما يضطلع به من أنشطة؛ 

تدعـو مجيـع دول املنطقـة ألن تشـارك فيمـا يقـوم بـه املركـز الإلقليمـي مـــن أنشــطة وأن تقــترح املواضيــع الــيت ميكــن  - ٤

إدراجها يف جدول أعماله، وأن تستفيد بشكل أكـرب وأفضـل ممـا لـدى املركـز مـن قـدرات ملواجهـة التحديـات املاثلـة حاليـا أمـام اتمـع الـدويل 

وبغية حتقيق أهداف ميثاق األمم املتحدة املتعلقة بالسالم ونزع السالح والتنمية؛ 

تناشـد الـدول األعضـاء، ال سـيما دول أمريكـا الالتينيـة ومنطقـــة البحــر الكــارييب، وكذلــك املنظمــات واملؤسســات  - ٥

احلكومية وغري احلكومية الدولية، تقدمي التربعات الالزمة لتعزيز املركز اإلقليمي، وبرنامج أنشطته وتنفيذ تلك األنشطة؛ 

ــن  تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل املركـز اإلقليمـي كـل دعـم ضـروري، يف حـدود املـوارد املوجـودة، لتمكينـه م - ٦

تنفيذ برنامج أنشطته وحتقيق نتائج أفضل؛ 

تطلب أيضا إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا السادسة واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛  - ٧

تقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت للـدورة السادسـة واخلمسـني البنـد املعنـون �مركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـي  - ٨

للسالم ونزع السالح والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب�. 

 

اجللسة العامة ٦٩ 

  ٢٠ تشرين الثاين/نوفمرب٢٠٠٠ 
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واو 
 

 

مراكز األمم املتحدة اإلقليمية للسالم ونزع السالح 
 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشـري إىل قرارهـا ٥٥/٥٤ هـاء املـؤرخ ١ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩ املتعلـق باإلبقـاء علـى مراكـز األمـــم املتحــدة اإلقليميــة 

الثالثة للسالم ونزع السالح وتنشيطها، 

وإذ تشري أيضا إىل تقارير األمـني العـام بشـأن مركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـي للسـالم ونـزع السـالح يف أفريقيـا(١٤) ومركـز األمـم 

املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السـالح يف آسـيا ومنطقـة احمليـط اهلـادئ(١٦) ومركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـي للسـالم ونـزع السـالح والتنميـة يف 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(١٥)،  

وإذ تؤكد من جديد القـرار الـذي اختذتـه يف عـام ١٩٨٢، خـالل دورـا االسـتثنائية الثانيـة عشـرة، بإنشـاء برنـامج األمـم املتحـدة 

ملعلومـات نــزع السـالح، الـذي يـهدف إىل إعـالم اجلمـهور وتثقيفـــه ومســاعدته علــى تفــهم وتــأييد أهــداف األمــم املتحــدة يف جمــال حتديــد 
األسلحة ونزع السالح(١)، 

وإذ تضــع يف اعتبارهــا قراراــا ١٥١/٤٠ زاي املــؤرخ ١٦ كــانون األول/ديســمرب ١٩٨٥، و ٦٠/٤١ يــاء املــؤرخ ٣ كـــانون 

األول/ديســمرب ١٩٨٦، و ٣٩/٤٢ دال املــــؤرخ ٣٠ تشـــرين الثـــاين/نوفمـــرب ١٩٨٧، و ١١٧/٤٤ واو املـــؤرخ ١٥ كـــانون األول/ديســـمرب 

١٩٨٩ املتعلقة باملراكز اإلقليمية للسالم ونزع السالح يف نيبال وبريو وتوغو، 

وإذ تدرك أن التغيريات اليت طرأت على العامل قد هيأت فرصا جديدة كمـا فرضـت حتديـات جديـدة فيمـا يتصـل بالسـعي لتحقيـق 

نــزع السـالح، وإذ تضـع يف اعتبارهـا، يف هـذا الصـدد، أن املراكـز اإلقليميـة للسـالم ونـزع السـالح ميكـن أن تسـهم مسـامهة كبـرية يف التفـــاهم 

والتعاون بني الدول يف كل منطقة بذاا يف جماالت السالم ونزع السالح والتنمية، 

وإذ تالحظ أنه يف الفقرة ١٤٦ من الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الثـاين عشـر لرؤسـاء دول أو حكومـات بلـدان عـدم االحنيـاز املنعقـد يف 

دربـان، جنـوب أفريقيـا، يف الفـترة مـن ٢٩ آب/أغسـطس إىل ٣ أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٨، رحـــب رؤســاء الــدول أو احلكومــات بــالقرار الــذي 

اختذته اجلمعية العامة بشأن اإلبقاء على املراكز اإلقليمية الثالثة للسالم ونزع السالح يف نيبال وبريو وتوغو وتنشيطها(١٧)، 

تكـرر تـأكيد أمهيـة األنشـطة الـيت تضطلـع ـا األمـم املتحـدة علـى الصعيـد اإلقليمـي مـن أجـل زيـــادة اســتقرار وأمــن  - ١

الدول األعضاء فيها، اللذين ميكن تعزيزمها إىل حد كبري عن طريق اإلبقاء على املراكز اإلقليمية الثالثة للسالم ونزع السالح وتنشيطها؛ 

                                                           
 .A/55/181 (١٦)

A/53/667-S/1998/1071، املرفق األول.  (١٧)
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تؤكد من جديد أنه بغية حتقيق نتائج إجيابيـة، مـن املفيـد أن تضطلـع املراكـز اإلقليميـة الثالثـة بـربامج للنشـر والتثقيـف  - ٢

لتعزيز السالم واألمن اإلقليميني، دف إىل تغيري املواقـف األساسـية فيمـا يتصـل بالسـالم واألمـن ونـزع السـالح، مـن أجـل دعـم حتقيـق مبـادئ 

وأهداف األمم املتحدة؛ 

تناشـد الـدول األعضـاء يف كـل منطقـة والـدول القـادرة علـى تقـدمي تربعـات فضـال عـن املنظمـات احلكوميــة الدوليــة  - ٣

واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات، تقدمي تربعات إىل املراكز اإلقليمية يف مناطقها، من أجل تعزيز برامج أنشطتها وتنفيذها؛ 

ــام أن يقـدم كـل الدعـم الـالزم، يف حـدود املـوارد املوجـودة، إىل املراكـز اإلقليميـة يف اضطالعـها  تطلب إىل األمني الع - ٤

بربامج أنشطتها؛ 

ـــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لدورــا السادســة واخلمســني البنــد املعنــون �مراكــز األمــم املتحــدة  تقـرر أن ت - ٥

اإلقليمية للسالم ونزع السالح�. 

 

اجللسة العامة ٦٩ 

  ٢٠ تشرين الثاين/نوفمرب٢٠٠٠ 

 

زاي 
 

اتفاقية حظر استخدام األسلحة النووية 
 

إن اجلمعية العامة، 

اقتناعا منها بأن استعمال األسلحة النووية يشكل أكرب خطر يتهدد بقاء البشرية، 

ـــا فتــوى حمكمــة العــدل الدوليــة الصــادرة يف ٨ متــوز/يوليــه ١٩٩٦ بشــأن �مشــروعية التــهديد باســتعمال  وإذ تضـع يف اعتباره

األسلحة النووية أو استعماهلا�(١٨)، 

واقتناعا منها بأن من شـأن إبـرام اتفـاق متعـدد األطـراف شـامل وملـزم حلظـر اسـتعمال األسـلحة النوويـة أو التـهديد باسـتعماهلا أن 

يسهم يف القضاء على التهديد النووي ويئة املناخ ملفاوضات تؤدي إىل إزالة األسلحة النووية يف النهاية، مبا يعزز السالم واألمن الدوليني، 

وإذ تـدرك أن بعـض اخلطـوات الـيت اختذهـا االحتـاد الروسـي والواليـات املتحـدة األمريكيـــة مــن أجــل ختفيــض أســلحتهما النوويــة 

وحتسني املناخ الدويل ميكن أن تسهم يف بلوغ هدف إزالة األسلحة النووية كلية، 

                                                           
A/51/218، املرفق.  (١٨)



14

A/RES/55/34

وإذ تشري إىل ما ورد يف الفقرة ٥٨ من الوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية العاشـرة(١٠)، مـن أنـه ينبغـي جلميـع الـدول 

أن تشترك بنشاط يف اجلهود الرامية إىل يئة ظروف يف العالقات الدوليـة فيمـا بـني الـدول ميكـن يف ظلـها االتفـاق علـى مدونـة لقواعـد السـلوك 

السلمي للدول يف الشؤون الدولية ويكون من شأا احليلولة دون استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا، 

وإذ تؤكد من جديد أن أي استعمال لألسـلحة النوويـة مـن شـأنه أن يشـكل انتـهاكا مليثـاق األمـم املتحـدة وجرميـة ضـد اإلنسـانية، 

علــى النحــو املعلــن يف قراراــا ١٦٥٣ (د - ١٦) املــؤرخ ٢٤ تشــرين الثــاين/نوفمــــرب ١٩٦١، و ٧١/٣٣ بـــاء املـــؤرخ ١٤ كـــانون األول/ 

ـــــؤرخ ١١ كــــانون األول/ ديســــمرب ١٩٧٩، و ١٥٢/٣٥ دال املــــؤرخ ١٢ كــــانون األول/ ديســــمرب  ديســـمرب ١٩٧٨، و ٨٣/٣٤ زاي امل

١٩٨٠، و ٩٢/٣٦ طاء املؤرخ ٩ كانون األول/ ديسمرب ١٩٨١، 

وتصميمـا منـها علـى إبـرام اتفاقيـة دوليـة حلظـر اسـتحداث األسـلحة النوويـــة وإنتاجــها وختزينــها واســتعماهلا وصــوال إىل تدمريهــا 

ائيا، 

وإذ تشدد على أن إبرام اتفاقيـة دوليـة بشـأن حظـر اسـتعمال األسـلحة النوويـة سـيكون مبثابـة خطـوة هامـة يف برنـامج متـدرج حنـو 

إزالة األسلحة النووية كلية يف إطار زمين حمدد، 

وإذ تالحظ مع األسف أن مؤمتر نزع السـالح مل يتمكـن خـالل دورتـه لعـام ٢٠٠٠ مـن إجـراء مفاوضـات بشـأن هـذا املوضـوع، 

كما طلبت اجلمعية العامة يف قرارها ٥٥/٥٤ دال املؤرخ ١ كانون األول/ ديسمرب ١٩٩٩، 

تكـرر طلبـها إىل مؤمتـر نـزع السـالح أن يبـدأ يف إجـراء مفاوضـات بغيـة التوصـل إىل اتفـاق بشـأن إبـرام اتفاقيـة دوليــة  - ١

حتظر استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا يف أي ظرف من الظروف؛ 

تطلب إىل مؤمتر نــزع الســـالح أن يقدم إىل اجلمعيــة العامــة تقريرا عن نتائج تلك املفاوضات.  - ٢

 

اجللسة العامة ٦٩ 

  ٢٠ تشرين الثاين/نوفمرب٢٠٠٠ 

 

 
 

حاء 
 

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف آسيا واحمليط اهلادئ 
 

إن اجلمعية العامة، 
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إذ تشـري إىل قرارهـا ٣٩/٤٢ دال املـؤرخ ٣٠ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٨٧ الـذي أنشـأت مبوجبـه مركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـــي 

للسالم ونزع السالح يف آسيا، وأعادت تسميته ليصبح مركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـي للسـالم ونـزع السـالح يف آسـيا واحمليـط اهلـادئ، ومقـره 

ــادرات وغريهـا مـن األنشـطة املتفـق عليـها علـى حنـو متبـادل بـني الـدول  كامتاندو، وحددت واليته بأن يقدم، بناء على الطلب، الدعم الفين للمب

األعضاء يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، من أجل تطبيق تدابري السالم ونزع السالح، من خالل االستخدام السليم للموارد املتاحة، 

ــأن واليـة املركـز اإلقليمـي ال تـزال منطبقـة، وبأنـه ميكـن للمركـز  وإذ ترحب بتقرير األمني العام(١٦)، الذي يعرب فيه عن اعتقاده ب

أن يكون أداة مفيدة لتوطيد مناخ من التعاون يف فترة ما بعد احلرب الباردة، 

وإذ تالحظ أن االجتاهات اليت شهدا فترة ما بعد احلرب البـاردة قـد أكـدت مهمـة املركـز اإلقليمـي يف مسـاعدة الـدول األعضـاء 

لدى معاجلتها للشواغل األمنية ومسائل نزع السالح اجلديدة الناشئة يف املنطقة، 

وإذ تثـين علـى األنشـطة النافعـة الـيت يضطلـع ـا املركـز اإلقليمـــي يف تشــجيع احلــوار اإلقليمــي ودون اإلقليمــي مــن أجــل تعزيــز 

ـــة، وهــي األنشــطة الــيت أصبحــت  االنفتـاح، والشـفافية وبنـاء الثقـة، وكذلـك تعزيـز نـزع السـالح واألمـن مـن خـالل تنظيـم اجتماعـات إقليمي

تعرف فيما بعد، يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، بـ �عملية كامتاندو�، 

وإذ تعـرب عـن تقديرهـا للمركـز اإلقليمـي ملـا قـام بـه مـن تنظيـم االجتمـاع اإلقليمـي الثـاين عشـر لـرتع السـالح يف آسـيا واحمليــط 

اهلادئ، الذي عقد يف كامتاندو يف الفترة من ١٥ إىل ١٧ شــباط/فـرباير ٢٠٠٠، ومؤمتـر األمـم املتحـدة املعـين بقضايـا نـزع السـالح، الـذي عقـد 

يف أكيتـا، اليابـان، يف الفـترة مـن ٢٢ إىل ٢٥ آب/أغسـطس ٢٠٠٠، وحلقـة البحـث اإلقليميـة بشـأن االجتـار غـري املشـروع باألســـلحة الصغــرية 

واألسلحة اخلفيفة، اليت عقدت يف جاكارتا يف ٣ و ٤ أيار/مايو ٢٠٠٠، 

وإذ ترحـب بفكـرة إمكانيـة إنشـاء برنـامج تعلـم وتدريـب علـى الســـالم ونــزع الســالح يف آســيا واحمليــط اهلــادئ للشــباب ذوي 

خلفيات متباينة، يتم متويله من التربعات، 

وإذ تالحظ الدور اهلام للمركـز اإلقليمـي يف املسـاعدة مببـادرات إقليميـة حمـددة للـدول األعضـاء، مبـا يف ذلـك مسـاعدته يف العمـل 

املتعلق بإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف آسيا الوسطى، 

وإذ تقدر أميا تقدير أمهية الدور الذي تضطلع به نيبال بوصفها البلد املضيف ملقر املركز اإلقليمي، 

تؤكـد مـن جديـد دعمـها القـوي للتشـغيل القريـب ملركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـــي للســالم ونــزع الســالح يف آســيا  -١

واحمليط اهلادئ وتعزيزه؛ 

تؤكد أمهية عملية كامتاندو بوصفها وسيلة قوية للنهوض باحلوار املتعلق باألمن ونزع السالح على نطاق املنطقة؛  - ٢

تعرب عن تقديرها الستمرار الدعم السياسي والتربعـات املاليـة املقدمـة إىل املركـز اإلقليمـي والـيت تعتـرب أساسـية مـن  - ٣

أجل مواصلة تشغيله؛ 
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تناشـد الـدول األعضـاء، وال سـيما الـدول الواقعـة يف منطقـة آسـيا واحمليـط اهلـادئ، وكذلـــك املنظمــات واملؤسســات  - ٤

ـــي، وذلــك لتعزيــز برنــامج أنشــطة  احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة تقـدمي التربعـات، الـيت تشـكل املـوارد الوحيـدة للمركـز اإلقليم

املركز وتنفيذه؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم كـل الدعـم الـالزم، يف حـــدود املــوارد املتاحــة، إىل املركــز اإلقليمــي يف اضطالعــه  - ٥

بربنامج أنشطته، مع مراعاة الفقرة ٦ من قرار اجلمعية العامة ٧٦/٤٩ دال املؤرخ ١٥ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤؛ 

تعرب عن تقديرها للعرض السخي حلكومـة صـاحب اجلاللـة ملـك نيبـال بتحمـل التكـاليف التشـغيلية للمركـز لكـي  - ٦

يضطلع مبهامه من كامتاندو؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام أن يسـرع مـن مشـاوراته اجلاريـة مـع الـدول األعضـــاء األخــرى املعنيــة واملنظمــات املهتمــة،  - ٧

وحتثه على االنتهاء منها يف ٣١ متوز/يوليه ٢٠٠١ وذلك لتقييم إمكانية متكني املركز من العمل بفاعلية من كامتاندو يف أقرب وقت؛ 

تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة، يف دورا السادسة واخلمسني، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛  - ٨

 

 

ــدرج يف جـدول أعمـال دورـا السادسـة واخلمسـني البنـد املعنـون �مركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـي للسـالم  تقرر أن ت - ٩

ونزع السالح يف آسيا واحمليط اهلادئ�. 

 

اجللسة العامة ٦٩ 

  ٢٠ تشرين الثاين/نوفمرب٢٠٠٠ 


