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الدورة السادسة واخلمسون 
اللجنة األوىل 

البند ٧٤ (د) من جدول األعمال 
   نزع السالح العامل والكامل: القذائف 

  إيران (مجهورية – اإلسالمية): مشروع قرار 
 القذائف 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشــــري إىل قراريــــها ٥٤/٥٤ واو املــــؤرخ ١ كــــانون األول/ديســــــمرب ١٩٩٩، 

و ٣٣/٥٥ ألف املؤرخ ٢٠ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠، 
ـــهد  وإذ تعيـد تـأكيد دور األمـم املتحـدة يف جمـال تنظيـم التسـلح ونـزع السـالح، وتع

الدول األعضاء باختاذ خطوات ملموسة من أجل تعزيز ذلك الدور، 
وإذ تـدرك احلاجـة إىل تعزيـز السـالم واألمـن اإلقليميـني والدوليـني يف عـامل خـال مــن 

ويالت احلرب وعبء التسلح، 
واقتناعا منها باحلاجة إىل اتباع ج شامل إزاء القذائف بطريقة متوازنة وغري متييزيـة، 

كإسهام يف حتقيق السالم واألمن الدوليني؛ 
وإذ تضـع يف اعتبارهــا أنــه ينبغــي مراعــاة الشــواغل األمنيــة للــدول األعضــاء علــى 

الصعيدين الدويل واإلقليمي عند معاجلة مسألة القذائف، 
وإذ تشدد على مـا ينطـوي عليـه النظـر يف مسـألة القذائـف يف السـياق التقليـدي مـن 

تعقيدات، 
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وإذ تعـرب عـن تأييدهـا للجـهود الدوليـة املبذولـة ملكافحـة اسـتحداث مجيـــع أســلحة 
الدمار الشامل وانتشارها، 

وإذ تضع يف اعتبارها أنه طُلب إىل األمـني العـام أن يعـد، مبسـاعدة فريـق مـن اخلـرباء 
احلكوميني، تقريرا عن مسـألة القذائـف مـن مجيـع جوانبـها، كـي تنظـر فيـه اجلمعيـة العامـة يف 

دورا السابعة واألربعني، 
ــام  تالحـظ مـع االرتيـاح أن فريـق اخلـرباء احلكوميـني الـذي أنشـأه األمـني الع - ١
ـــورك يف عــام ٢٠٠١، وأنــه ينــوي عقــد دورتــني أخريــني يف عــام  عقـد ُأوىل دوراتـه يف نيوي

٢٠٠٢ ليستويف واليته؛ 
حتيط علما مع التقدير بتقرير األمني العام املقدم عمال بالقرار ٣٣/٥٥ ألـف  - ٢

املؤرخ ٢٠ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠(١)؛ 
تطلب إىل األمني العام أيضا أن يواصل استطالع آراء الدول األعضــاء بشـأن  - ٣
ـــا الســابعة  مسـألة القذائـف مـن مجيـع جوانبـها، وأن يقـدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دور

واخلمسني؛ 
تقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقـت لدورـا السـابعة واخلمسـني البنـد  - ٤

املعنون �القذائف�. 
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