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املقدمة   أوال -
ــــؤرخ  اختـــذت اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا الســـابعة واخلمســـني القـــرار ٩٥/٥٧ امل - ١
٢٢ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢ واملعنون �تقرير هيئة نزع السالح� الذي قامت به اجلمعيـة 

العامة مبا يلي: 
ـــن التــاليني  أوصـت بـأن تواصـل هيئـة نـزع السـالح نظرهـا يف البندي - ٥

خالل دورا املوضوعية لعام ٢٠٠٣: 
السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق نزع السالح النووي؛  (أ)

تدابري عملية لبناء الثقة يف جمال األسلحة التقليدية؛  (ب)
طلبت إىل هيئة نزع السالح أن جتتمع لفترة ال تتجاوز ثالثة أسـابيع  - ٦
خالل عام ٢٠٠٣، أي من ٣١ آذار/مارس إىل ١٧ نيسـان/أبريـل، وأن تقـدم تقريـرا 

موضوعيا إىل اجلمعية العامة يف دورا الثامنة واخلمسني. 
ونظرت هيئة نزع السالح، يف اجللسة التنظيمية اليت عقدا يف مقـر األمـم املتحـدة يف  - ٢
١٧ تشـرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠٢ (A/CN.10/PV.250)، يف املســائل املتصلــة بتنظيــم عملــها 
ويف مضمـون بنـود جـدول أعمـال دورـا املوضوعيـة لعــام ٢٠٠٣، وذلــك وفقــا لــــ �ســبل 
ووسائل حتسني أداء هيئة نـزع السـالح� (A/CN.10/137)، ويف ضـوء مشـروع القـرار الـذي 
اعتمد يف وقت الحق بوصفه القرار ٩٥/٥٧. وعاجلت اهليئة مسألة انتخـاب أعضـاء مكتبـها، 
ـــرار الــذي  واضعـة يف االعتبـار مبـدأ مناوبـة الرئاسـة فيمـا بـني املنـاطق اجلغرافيـة فضـال عـن الق
اعتمدته هيئة نزع السـالح يف دورـا لعـام ٢٠٠٢ الـذي أعـادت فيـه تـأكيد انتخـاب أعضـاء 
مكتبها الذين كان قد مت انتخام لدورة عام ٢٠٠٢ وطلبت منهم البقـاء يف مناصبـهم لـدورة 
عام ٢٠٠٣ املوضوعية. ونظرت اللجنـة يف جـدول األعمـال املؤقـت لدورـا املوضوعيـة لعـام 
٢٠٠٣ وقررت تشكيل جلنة جامعة وفريقني عاملني للنظـر يف البنديـن املوضوعيـني يف جـدول 
األعمـال. وقـررت اهليئـــة أيضــا أن تعقــد الــدورة املوضوعيــة القادمــة يف الفــترة املمتــدة مــن 

٣١ آذار/ مارس إىل ١٧ نيسان/ أبريل ٢٠٠٣. 
 

 ثانيا - تنظيم أعمال الدورة املوضوعية لعام ٢٠٠٣ 
ـــة نــزع الســالح يف املقــر يف الفــترة املمتــدة مــن ٣١ آذار/ مــارس إىل  اجتمعـت هيئ - ٣
١٧ نيســان/أبريــل ٢٠٠٣. وعقــدت اهليئــة، أثنــاء دورــــا، ســـت جلســـات عامـــة (انظـــر 
A/CN.10/PV.251-256) برئاسة السيد ماريو مايوليين (إيطاليا) وتوىل أمانة اهليئة السـيد تيمـور 
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أالسانيا موظف الشؤون السياسية األقدم بفرع شـؤون نـزع السـالح وإـاء االسـتعمار التـابع 
إلدارة شؤون اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات. 

وخالل دورة عام ٢٠٠٣ كان مكتب اهليئة مشكَّال على النحو التايل:  - ٤
الرئيس: 

ماريو مايوليين (إيطاليا) 
نواب الرئيس: 

ممثلـو بيـالروس واجلزائـر واجلمهوريـة التشـــيكية وغواتيمــاال وفــرتويال وكازاخســتان 
وكندا ونيبال. 

املقرر: 
حميي الدين القادري (املغرب)  

ويف اجللسة العامة ٢٥٠ املعقودة يف ١٧ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٢، أقـرت اهليئـة  - ٥
جدول أعماهلا املوقت (A/CN.10/L.53)، وكان نصه كالتايل: 

افتتاح الدورة.  - ١
إقرار جدول األعمال.  - ٢

تنظيم األعمال.  - ٣
السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق نزع السالح النووي.  - ٤

التدابري العملية لبناء الثقة يف جمال األسلحة التقليدية.  - ٥
تقرير هيئة نزع السالح إىل اجلمعية العامة يف دورا الثامنة واخلمسني.  - ٦

أعمال أخرى.  - ٧
وافقـــــت اهليئـــــة يف اجللســـــة نفســـــها علـــــى برنـــــامج العمـــــل العـــــــام للــــــدورة  - ٦

(A/CN.10/2003/CRP.1) وقررت ختصيص أربع جلسات إلجراء تبادل عام لآلراء. 
ويف ٣١ آذار/مـارس و ١ نيسـان/ أبريـــل، أجــرت اهليئــة تبــادال عامــا لــآلراء حــول  - ٧
مجيـع بنـود جـــدول األعمــال (A/CN.10/PV.251-254). وأدىل ببيانــات ممثلــو البلــدان التاليــة 
أثنـــاء التبـــادل العـــام لـــآلراء: االحتـــاد الروســـي واألرجنتـــني واألردن وإندونيســـيا (باســـــم 
الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة األعضـاء يف حركـة بلـدان عـدم االحنيـاز) وأوكرانيـا وإيـران 



03-420553

A/58/42

(مجهورية – اإلسالمية) وباكستان والربازيل وبريو وبيالروس وجامايكا واجلزائر واجلمهوريـة 
ـــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة وجنــوب أفريقيــا  العربيـة السـورية ومجهوريـة كوريـا ومجهوري
ــــرتويال وكازاخســـتان والكرســـي الرســـويل وكنـــدا وكوبـــا  وسويســرا وشــيلي والصــني وف
ــة)  وكوسـتاريكا ومصـر واملكسـيك ومنغوليـا ونيبـال ونيجرييـا (باسـم جمموعـة الـدول األفريقي

واهلند والواليات املتحدة األمريكية واليابان واليونان (باسم االحتاد األورويب). 
واسـتمعت اهليئـة، يف جلسـتها األوىل املعقـودة يف ٣١ آذار/مـارس، إىل بيـــان أدىل بــه  - ٨

وكيل األمني العام لشؤون نزع السالح، جايانتا داناباال. 
ـــة مت فيــه وضــع الصيغــة  وعقـدت اهليئـة يف ١٠ نيسـان/ أبريـل اجتماعـا للجنـة اجلامع - ٩
النهائية ملسألة تنظيميـة متبقيـة، وهـي انتخـاب نـائب رئيـس واحـد بالتزكيـة مـن جمموعـة دول 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. 
ووفقـا للمقـررات الـيت اختذـا هيئـة نـزع السـالح يف دورـا التنظيميـة، كلفـت اهليئــة  - ١٠
الفريـق العـامل األول مبهمـة دراسـة البنـد ٤ مـن جـدول األعمـال �السـبل والوســائل الكفيلــة 
بتحقيـق نـزع السـالح النـووي�. واجتمـع الفريـق العـامل األول برئاسـة عـالء عيسـى (مصـر) 

وعقد ١١ جلسة يف الفترة املمتدة من ٢ إىل ١٧نيسان/أبريل. 
وكلفت اهليئة الفريق العامل الثاين مبهمة دراسة البند ٥ من جدول األعمال �التدابـري  - ١١
العملية لبناء الثقة يف جمال األسلحة التقليدية�. واجتمع الفريق العامل الثـاين برئاسـة سـانتياغو 

إيرازابال موراو (الربازيل) وعقد ١١ جلسة يف الفترة املمتدة من ٢ إىل ١٧نيسان/أبريل. 
ونظرت هيئة نزع السالح، يف جلستها العامة ٢٥٥ املعقودة يف ١٧ نيســان/أبريـل يف  - ١٢
تقريري الفريقني العاملني األول عـن البنـد ٤ والثـاين عـن البنـد ٥، وتـرد يف الفـرع الرابـع مـن 
ـــة هليئــة نــزع الســالح باإلضافــة إىل االســتنتاجات  هـذا التقريـر تقـارير اهليئـات الفرعيـة التابع

والتوصيات الواردة فيها. 
ووفقـا للممارسـات الـيت اتبعتـها اهليئـة يف السـابق، حضـرت اجللســـات العامــة بعــض  - ١٣

املنظمات غري احلكومية. 
 

الوثائق   ثالثا –
الوثائق املقدمة من األمني العام   ألف -

عمال بالفقرة ٧ من قرار اجلمعيـة العامـة ٩٥/٥٧، أحـال األمـني العـام إىل هيئـة نـزع  � ١٤
السالح مبوجب مذكرة مؤرخة ٢٨ كانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٣، التقريـر السـنوي ملؤمتـر نـزع 
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السـالح مشـفوعا جبميـع الوثـائق الرمسيـة للـدورة السـابعة واخلمسـني للجمعيـة املتعلقـة مبســائل 
 .(A/CN.10/201) نزع السالح

 
الوثائق األخرى، مبا فيها الوثائق املقدمة من الدول األعضاء   باء -

مت تقدمي الوثائق التالية، املتعلقة مبسائل فنية، أثناء تأدية اهليئة لعملها:  - ١٥
ورقة عمل عنواا �السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق نزع الســالح النـووي�  (أ)

قدمها رئيس الفريق العامل األول (A/CN.10/2003/WG.I/WP.1)؛ 
ورقة عمل عنواا �السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق نزع الســالح النـووي�  (ب)

قدمها رئيس الفريق العامل األول (A/CN.10/2003/WG.I/WP.1/Rev.1)؛ 
ورقة عمل قدمتها اليونان باسم االحتـاد األورويب والبلـدان املنضمـة واملنتسـبة  (ج)
إليـــه املؤيـــدة للورقـــة، بشـــأن الفصـــل اخلـــامس مـــن ورقـــة العمـــل املقدمـــة مـــن الرئيـــــس 

(A/CN.10/2003/WG.I/WP.2)؛ 
اقــتراح مقــدم مــن دول آســيا الوســــطى قدمتـــه أوزبكســـتان بالنيابـــة عـــن  (د)
أوزبكسـتان وتركمانسـتان وطاجيكسـتان وقريغيزســـتان وكازاخســتان بشــأن الفقــرة ٨ مــن 

 .(A/CN.10/2003/WG.I/WP.3) املرفق الثاين لورقة العمل املقدمة من الرئيس
اقتراحـات مقدمـة مـن جمموعـة عـدم االحنيـاز، قدمتـها إندونيسـيا بالنيابـة عــن  (هـ)
الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة األعضـاء يف حركـة بلـدان عـدم االحنيـــاز، بشــأن الفصلــني 
 A/CN.10/2003/WG.I/WP.4) الرابــع واخلــامس مــن ورقــة العمــل املقدمــــة مـــن الرئيـــس

و A/CN.10/2003/WG.I/WP.5)؛ 
ـــق نــزع الســالح  ورقـة عمـل قدمتـها باكسـتان معنونـة �سـبل ووسـائل حتقي (و)

النووي� (A/CN.10/2003/WG.I/WP.6)؛ 
مخـــس ورقـــات غــــرف اجتمــــاع قدمــــها رئيــــس الفريــــق العــــامل األول  (ز)

(A/CN.10/2003/WG.I/CRP.1-5)؛ 
ـــس� مت تقدميــهما إىل الفريــق  ورقتـا عمـل عنوامـا �اقـتراح مقـدم مـن الرئي (ح)

العامل األول؛ 
ورقة عمل عنواا �التدابري العمليـة لبنـاء الثقـة يف جمـال األسـلحة التقليديـة�  (ط)

قدمها رئيس الفريق العامل الثاين (A/CN.10/2003/WG.II/WP.1)؛ 
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ورقة عمل عنواا �التدابري العمليـة لبنـاء الثقـة يف جمـال األسـلحة التقليديـة�  (ي)
قدمتــها اليونــان باســم االحتــــاد األورويب والبلـــدان املنضمـــة واملنتســـبة إليـــه املؤيـــد للورقـــة 

(A/CN.10/2003/WG.II/WP.2)؛ 
قدم أيضا رئيس الفريق العامل الثاين عددا من ورقات العمل املوحدة؛  (ك)

 
االستنتاجات والتوصيات   رابعا -

يف جلستها العامة ٢٥٥ املعقودة يف ١٧ نيسـان/أبريـل، اعتمـدت هيئـة نـزع السـالح  - ١٦
ـــات الــواردة فيــها بشــأن بنــدي  بتوافـق اآلراء تقـارير هيئاـا الفرعيـة واالسـتنتاجات والتوصي
ـــدم إىل اجلمعيــة العامــة بنصــوص تلــك  جـدول األعمـال ٤ و ٥. ووافقـت اهليئـة علـى أن تتق

التقارير، املستنسخة أدناه. 
ويف اجللسـة نفسـها، اعتمـدت اهليئـة، بكـامل هيئتـها، تقريرهـا الـذي ســـتتقدم بــه إىل  - ١٧

اجلمعية العامة يف دورا الثامنة واخلمسني. 
وفيما يلي نص تقرير الفريق العامل األول:  - ١٨

 تقرير الفريق العامل األول بشأن بند جدول األعمال ٤ 
يف دورا التنظيمية املعقودة يف ١٧ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٢ وجلسـتها  - ١
٢٥١ املعقــودة يف ٣١ آذار/مــارس ٢٠٠٣، اعتمــدت هيئــة نــزع الســالح جــــدول 
)، وقررت أن حتيل إىل الفريق  A/CN.10/L.53) ا املوضوعية لعام ٢٠٠٣أعمال دور
العامل األول البند ٤ من جدول األعمال املعنون �السـبل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق 

نزع السالح النووي�. 
وفيما يتصل بأعماله، كان معروضا على الفريق العامل األول الوثائق التالية:  - ٢

ورقة مقدمة من الرئيس (A/CN.10/2000/WG.I/WP.1)؛  (أ)
ورقة عمل مقدمة من الصني (A/CN.10/2000/WG.1/WP.2)؛  (ب)

ورقــة عمــل مقدمــة مــن فرنســا باســم االحتــاد األورويب، وكذلـــك  (ج)
بلغاريـــا، وبولنـــدا، وتركيـــا، واجلمهوريـــة التشـــــيكية، ورومانيــــا، 
ــــــــــــــــربص، ومالطـــــــــــــــة، وهنغاريـــــــــــــــا  وســــــــــــــلوفاكيا، وق

(A/CN.10/2000/WG.I/WP.3)؛ 
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ـــــــن الواليــــــات املتحــــــدة األمريكيــــــة  ورقـــــة عمـــــل مقدمـــــة م (د)
(A/CN.10/2000/WG.1/WP.4)؛ 

ورقـــة عمـــل مقدمـــــة مــــن أوكرانيــــا وبيــــالروس وكازاخســــتان  (هـ)
(A/CN.10/2000/WG.1/WP.5)؛ 

ورقة عمل مقدمة من الرئيس (A/CN.10/2001/WG.1/WP.1)؛  (و)
ورقة عمل مقدمة من فييت نام باسم رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا  (ز)

(A/CN.10/2001/WG.1/WP.2)؛ 

ورقة عمل مقدمة من اهلند (A/CN.10/2001/WG.1/WP.3)؛  (ح)
ورقة عمل مقدمة من الرئيس (A/CN.10/2001/WG.1/WP.4)؛  (ط)

ورقــة عمــل مقدمــة مــن الســويد باســم االحتــاد األورويب والبلــدان  (ي)
املنتسبة إليه املؤيدة للورقة (A/CN.10/2001/WG.1/WP.5)؛ 

ورقة عمل مقدمة من نيبال (A/CN.10/2001/WG.1/WP.6)؛  (ك)
ورقة عمل مقدمة من الرئيس (A/CN.10/2003/WG.1/WP.1)؛  (ل)

 A/CN.10/2003/) ــــــــن الرئيـــــــس ورقــــــة عمــــــل مقدمــــــة م (م)
WG.1/WP.1/Rev.1)؛ 

ـــدان  ورقــة عمــل مقدمــة مــن اليونــان باســم االحتــاد األورويب والبل (ن)
املنضمة واملنتسبة إليه املؤيدة للورقة (A/CN.10/2003/WG.1/WP.2)؛ 
ورقة عمل مقدمة من أوزبكسـتان باسـم أوزبكسـتان وتركمانسـتان  (س)
وطاجيكســــــــــــــــــتان وقريغيزســــــــــــــــــتان وكازاخســــــــــــــــــــتان 

(A/CN.10/2003/WG.1/WP.3)؛ 

ورقتـا عمـل مقدمتـان مـن إندونيسـيا باسـم الـدول األعضـــاء بــاألمم  (ع)
املتحــــــــدة واألعضــــــــاء حبركــــــــة بلــــــــدان عــــــــــدم االحنيـــــــــاز 

(A/CN.10/2003/WG.1/WP.4 و A/CN.10/2003/WG.1/WP.5)؛ 

ورقة عمل مقدمة من باكستان (A/CN.10/2003/WG.1/WP.6)؛  (ف)
مقترحان مقدمان من الرئيس (A/CN.10/2003/WG.1)؛  (ص)

مخس ورقات غرف اجتماع (A/CN.10/2003/WG.1/CRP.1-5)؛  (ق)
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واجتمـع الفريـق العـامل برئاسـة عـالء عيسـى (مصـر)، وعقـد ١٢ جلســـة يف  - ٣
الفـترة الواقعـة بـني ٢ و ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣. وأجـرى الرئيـس أيضـا عـددا مــن 
املشاورات غري الرمسية. وعمل تيمـور أالسـانيا مـن فـرع شـؤون نـزع السـالح وإـاء 
االستعمار بإدارة شـؤون اجلمعيـة العامـة وخدمـات املؤمتـرات كـأمني للفريـق العـامل. 
وعملـــت مايكـــا موراكـــامي ورانـــدي رايـــدل مـــن إدارة شـــؤون نـــــزع الســــالح 

كمستشارين للفريق العامل. 
ـــات العامــة علــى الورقــة املقدمــة مــن  وخصصـت اجللسـتان األوليـان للتعليق - ٤
الرئيس واملعنونة �السبل والوسائل الكفيلة بتحقيـق نـزع السـالح النـووي�، الـواردة 
يف الوثيقـة A/CN.10/2003/WG.1/WP.1. وكنتيجـة لذلــك، قــدم الرئيــس يف اجللســة 
الثالثة وثيقة منقحـة هـي A/CN.10/2003/WG.1/WP.1/Rev.1 والـيت اسـتخدمت فيمـا 

بعد كأساس لعمل الفريق. 
وخصص الفريق العامل، خالل مداوالتـه، مثـاين جلسـات للمناقشـات العامـة  - ٥
اليت قُدمت خالهلا تعليقـات وآراء ومقترحـات عمليـة مـن الوفـود بشـأن مجيـع فـروع 
ورقـة العمـل. واســـتنادا إىل تلــك األوراق، أعــد الرئيــس عــددا مــن ورقــات غــرف 
ـــــني  االجتمـــاع (انظـــر A/CN.10/2003/WG.1/CRP.1-5)، وكذلـــك ورقتـــني معنونت
�مقترحات مقدمة من الرئيس� بشأن الفروع ١ إىل ٣ والنص بكامله علـى التـوايل، 
والنسخة األخرية منه مرفقة ـذا التقريـر. وقـد نوقشـت هـذه النسـخة، ولكـن مل يتـم 

التوصل إىل توافق لآلراء بشأن املقترحات املقدمة من الرئيس. 
ويف جلسته ١٢ املعقودة يف ١٧ نيسان/أبريل، نظر الفريـق العـامل يف تقريـره  - ٦

عن البند ٤ من جدول األعمال واعتمده بتوافق اآلراء. 
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ضميمة 
وفقا للفقرة ٦ من تقرير الفريــق العـامل األول قُدمـت ورقـة معنونـة �اقـتراح 
مقدم من الرئيس� للنظر فيها ومتت مناقشتها. ومل حتظ الورقة املستنسخة أدنـاه بـأي 

توافق لآلراء. 
 

اقتراح مقدم من الرئيس 
 

السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق نزع السالح النووي   
أمهيـة نـزع السـالح النـووي والعالقـة املتبادلــة القائمــة بــني نــزع  أوال -
 السالح النووي والسالم واألمن واالستقرار على الصعيد الدويل 
�ظـل األمـن، الـذي هـو عنصـر مـن صميـم السـلم، ُأمنيـة مـن أعمـق األمـــاين  - ١
البشرية، ومنذ أمد بعيد والدول تسـعى إىل احملافظـة علـى أمنـها بـامتالك األسـلحة … 
ومـع ذلـك فـإن تكـدس األسـلحة، وخاصـة األســلحة النوويــة، يشــكل اليــوم ديــدا 

ملستقبل اجلنس البشري أكثر مما يشكل محاية له��(١). 
وترتبط عملية نزع السالح النـووي ارتباطـا وثيقـا بالسـلم واألمـن الدوليـني.  - ٢
وإحراز تقدم يف التدابري الرامية إىل تعزيز أمـن الـدول، وحتسـني الوضـع الـدويل بصفـة 
عامة، يعد أمرا أساسيا من أجل نزع السالح، مبا يف ذلك نزع السالح النـووي. ويف 
املقابل، سيؤثر التقدم يف عملية نزع السالح بشكل إجيايب يف إقامة بيئـة دوليـة سـلمية 
وآمنة ومستقرة. ولذلك فإنه من صاحل مجيع الـدول أن تسـهم يف السـعي لـرتع السـالح 
النووي، سواء كان ذلك على أساس أحادي أو من خالل ترتيبـات ثنائيـة أو تضـم أكـثر 

من طرفني أو إقليمية أو متعددة األطراف. 
ويعـد انتشـار األسـلحة النوويـة جبميـع جوانبـها أيضـا مسـألة تثـــري قلقــا علــى  - ٣
الصعيـد العـاملي. كمـا تعـد التدابـري املتخـذة مـن أجـل منـع انتشـار األسـلحة النوويـــة، 
جبميع جوانبها وانتشار األنواع األخرى من أسلحة الدمار الشـامل ووسـائل إيصاهلـا، 
عامال يعزز اجلهود املبذولة مـن أجـل نـزع السـالح النـووي وتكتسـب أمهيـة يف يئـة 
بيئـة إجيابيـة لألمـن الـدويل مـن أجـل السـري قدمـا علـى طريـق نـزع الســـالح النــووي. 
وعلى غرار ذلك، يعد التقدم احملرز يف جمال نزع السالح النووي عامال معززا جلـهود 
عـدم انتشـار األسـلحة. وعـالوة علـى ذلـك هنـاك عالقـة متبادلـــة بــني نــزع الســالح 

النووي وعدم انتشار األسلحة وأوضاع األمن اإلقليمي. 
 __________

الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية العاشرة للجمعية العامة.  (١)
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وعلــى مــر الســنني، ومــع تزايــد إدراك احلكومــات للخطــر الـــذي تشـــكله  - ٤
األسلحة النووية على السالم واألمن الدوليني واهتمـام هـذه احلكومـات بضمـان أمـن 
شعوا، أدى ذلك إىل عدة أمـور منـها إبـرام عـدد مـن املعـاهدات املتعـددة األطـراف 
اليت تنص على نزع السـالح النـووي وعـدم انتشـاره، ومـن املنتظـر أن يدخـل البعـض 

منها حيز النفاذ(٢). 
وأثارت التطورات األخرية قلقـا شـديدا ومثلـت حتديـات كبـرية أمـام السـالم  - ٥
ـــابيني  واألمـن الدوليـني واجلـهود العامليـة لـرتع السـالح. وتشـمل اخلطـر املـتزايد لإلره
الذين يقتنون أسلحة الدمار الشامل، وال سيما األسلحة النوويـة، وهـو مـا ُألقـي عليـه 
الضوء بعد األحداث املأساوية اليت وقعت يف ١١ أيلــول/سـبتمرب ٢٠٠١ يف الواليـات 
املتحدة، وكذلك حتديث مفاهيم الدفاع االستراتيجي بطريقة تؤدي إىل إرساء ُأسـس 
منطقيـة جديـدة السـتخدام األسـلحة النوويـة، وخطـر انتشــار األســلحة النوويــة. ويف 
حني يتعني وضع تصور لتدابري مالئمة بغية مواجهة املخاطر اجلديدة الناشئة عــن هـذه 
ـــة هــي الضمــان  التطـورات، فإنـه جتـدر اإلشـارة إىل أن اإلزالـة التامـة لألسـلحة النووي

الوحيد ضد استخدام األسلحة النووية أو التهديد باستخدامها. 
ويقتضي النجاح يف عملية نزع السـالح أيضـا أن تتقيـد مجيـع الـدول بشـكل  - ٦
صــارم بأحكــام ميثــاق األمــم املتحــدة وأن متتثــل ألحكــام املعــاهدات وغريهــا مـــن 
الصكوك القانونية اليت تعـد طرفـا فيـها، وتكـف عـن القيـام بأعمـال مـن شـأا التأثـري 
سـلبيا علـى مواصلـة بـذل اجلـــهود العامليــة والشــاملة وغــري التمييزيــة يف ميــدان نــزع 
السـالح، مبـا يف ذلـــك تعزيــز االلــتزام باملعــاهدات ذات الصلــة والصكــوك القانونيــة 

األخرى. 

 __________
تشــمل هــذه املعــاهدات معــاهدة حظــر إجــراء جتــارب األســلحة النوويــة يف اجلــو ويف الفضــاء اخلــارجي  (٢)
وحتت سطح املاء (معاهدة احلظر اجلزئي للتجارب النووية)؛ ومعاهدة املبــادئ املنظمــة ألنشــطة الــدول 
ـــر واألجـــرام الســـماوية األخـــرى  يف ميــدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلــارجي مبــا يف ذلــك القم
(معــاهدة الفضــاء اخلـــارجي)؛ ومعـــاهدة عـــدم انتشـــار األســـلحة النوويـــة (معـــاهدة عـــدم االنتشـــار)؛ 
ومعاهدة حظر وضع األسلحة النووية وغريها من أسلحة التدمــري الشــامل علــى البحــار واحمليطــات ويف 
بــاطن أرضــها (معــاهدة قــاع البحــار)؛ واالتفــاق املنظــم ألنشــطة الــدول يف القمــر واألجــرام الســـماوية 
األخرى (معاهدة القمر)؛ ومعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية؛ ومعاهدة حظــر األســلحة النوويــة 
يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب (معــاهدة تالتيللكــو)؛ ومعــاهدة إنشــاء منطقــة خاليــة مــن 
األسلحة النووية يف جنوب احمليط اهلادئ (معاهدة راروتونغا)؛ واملعاهدة املتعلقــة جبعــل منطقــة جنــوب 
شرق آسيا منطقة خالية من األســلحة النوويــة (معــاهدة بــانكوك)؛ ومعــاهدة إنشــاء منطقــة خاليــة مــن 

األسلحة النووية يف أفريقيا (معاهدة بليندابا). 
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اإلجنازات والتطورات اجلارية يف جمال نزع السالح النووي   ثانيا -
ظل اتمع الدويل مهتما مبسألة نزع السالح النووي باعتبارها مـن أولويـات  - ٧
األمم املتحدة ومبسألة عدم االنتشار النووي ويف حـني أحـرز تقـدم يف هذيـن اـالني، 
فإن السجل كان متفاوتا. وال تـزال خمـاطر اسـتخدام األسـلحة النوويـة أو التـهديد يف 
استخدامها قائما وال يزال هنـاك عـدم يقـني بشـأن حجـم الترسـانات النوويـة القائمـة 
ومــدى توافــر مــواد األســلحة النوويــة. ويعــرض هــــذا الفـــرع أحـــدث التطـــورات 

واإلجنازات يف ميدان نزع السالح النووي. 
 

اإلجنازات والتطورات على املستوى األحادي والثنائي واملتعدد األطراف   ألف -
ُأحرز تقدم يف جمال احلد من األسلحة النوويـة وتشـجيع عـدم انتشـارها، مـن  - ٨
خـالل تدابـري أحاديـة اجلـانب اختذـا الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة. وعلـى ســـبيل 
املثال، ُأحرز بعض التقدم يف ااالت التاليـة: تفكيـك األسـلحة النوويـة االسـتراتيجية 
وغري االستراتيجية، وختفيض عدد القوات النووية املوجودة يف حالة تـأهب، وسـحب 
وسائل اإليصال وتفكيكها، وسحب األسلحة النوويـة علـى أسـاس طوعـي؛ وإغـالق 
وتفكيك بعض الدول للمرافق املتعلقة ببحـوث األسـلحة النوويـة وتطويرهـا، ومواقـع 
ـــة  التجـارب النوويـة، ومرافـق املـواد االنشـطارية ذات الصلـة باألسـلحة النوويـة، وإزال
القذائـف املتوسـطة املـدى والقصـرية املـــدى، والتخلــص مــن املــواد االنشــطارية الــيت 

أزيلت من الربامج العسكرية، وسحب األسلحة النووية املنشورة خارج أراضيها. 
ـــددا بقــرار جملــس  وأعربـت الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة عـن التزامـها جم - ٩
األمـن ٩٨٤ (١٩٩٥) بشـأن توفـري الضمانـات األمنيـة للـدول غـري احلـائزة لألســـلحة 
النووية األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية. وفضال عن ذلك، تعـهدت 
دولـة واحـدة حـائزة لألسـلحة النوويـة بـالتخلي غـري املشـــروط عــن البــدء باســتخدام 
األسلحة النووية، واستخدام هذه األسـلحة، أو التـهديد باسـتخدامها، ضـد دول غـري 

حائزة لألسلحة النووية. 
ويف مؤمتـر األطـراف يف معـاهدة عـدم انتشـــار األســلحة النوويــة الســتعراض  - ١٠
املعـاهدة يف عـام ٢٠٠٠، أصـدرت الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة إعالنـا مشـــتركا 
صرحت فيه بأن أيا من أسلحتها النووية ليس موجها ضد أيـة دولـة. وأعلنـت الـدول 
ـــت ممكــن، املــواد  احلـائزة لألسـلحة النوويـة التزامـها أيضـا بـأن تخضـع، يف أقـرب وق
االنشطارية اليت يصنفها كل منها على أا مل تعد الزمة لألغراض العسـكرية للتحقـق 
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مـن جـانب الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، أو أيـة ترتيبـات حتقـق دوليـة أخــرى ذات 
صلة، وذلك لوضع هذه املواد يف خدمة األغراض السـلمية، وضمـان أن تظـل بشـكل 
دائم خارج نطاق الربامج العسـكرية. ويف هـذا الصـدد، أطلقـت الـدول املعنيـة طائفـة 

من املبادرات لضمان إدارة تلك املواد والتخلص منها بشكل مأمون وفعال. 
وُأعلن الوقف االختياري لتجارب تفجري األسلحة النوويـة، أو أيـة تفجـريات  - ١١

نووية أخرى واإلبقاء على سريان مفعوله. 
ووقـع كـل مـن الواليـات املتحـدة واالحتـــاد الروســي علــى معــاهدة ختفيــض  - ١٢
األسـلحة اهلجوميـة االسـتراتيجية (معـــاهدة موســكو) والــيت ترمــي إىل خفــض عــدد 
ـــة العامــة ــذه  رؤوسـهما احلربيـة النوويـة االسـتراتيجية واحلـد منـها. ورحبـت اجلمعي
املعاهدة وأقرت بدورها يف املساعدة على يئـة ظـروف أكـثر مالءمـة للتعزيـز الفعلـي 
لألمـن والتعـاون وتعزيـز االســـتقرار الــدويل(٣) وال ينبغــي مــع ذلــك النظــر إىل تلــك 
التخفيضـات كبديـل لتخفيضـات ال رجعـة فيـها يف األسـلحة النوويـة وإزالتـها التامــة. 
وعـاجلت جـهود ثنائيـة إضافيـة إدارة املـواد االنشـطارية مـن أجـل إنتاجـــها والتخلــص 

منها. 
وتشمل التطورات األخرى ذات الصلة: البيان اخلتامي الذي اعتمد يف مؤمتـر  - ١٣
القمة الثالث عشـر حلركـة عـدم االحنيـاز املنعقـد يف شـباط/فـرباير ٢٠٠٣؛ والشـراكة 
العامليـة ملكافحـة انتشـار أسـلحة ومـواد الدمـار الشـامل؛ ومبـادرة التحـالف مـن أجـــل 
وضـع خطـة جديـدة �حنـو عـامل خـال مـن األسـلحة النوويـة: احلاجـة إىل وضـع خطــة 

جديدة�؛ وكذلك �املفهوم االستراتيجي للحلف� ملنظمة حلف مشال األطلسي. 
 

اإلجنازات والتطورات على الصعيد اإلقليمي   باء -
هناك إقرار عاملي بأمهية ما تسهم بـه املنـاطق اخلاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف  - ١٤
تعزيز نظام عدم انتشار األسـلحة النوويـة وعمليـة نــزع السـالح النـووي، فضـال عـن 
تعزيـز األمـن والسـلم علـى الصعيديـــن اإلقليمــي والعــاملي. وحــىت اآلن، وقّعــت دول 
عديدة معاهدات إلنشاء مناطق خالية مـن األسـلحة النوويـة أو أصبحـت طرفـا فيـها. 

وتغطي هذه املناطق ما يزيد على ٥٠ يف املائة من مساحة األرض. 
واكتسـبت أمهيـة املنـاطق اخلاليـة مـن األسـلحة النوويـة مزيـدا مـــن االعــتراف  - ١٥
ــامي  بفضـل العمـل الـذي تقـوم بـه هيئـة نــزع السـالح التابعـة لألمـم املتحـدة. ففـي ع

 __________
القرار ٦٨/٥٧.  (٣)
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١٩٩٣ و ١٩٩٩، اعتمدت اهليئة باإلمجاع مبادئ توجيهيـة وتوصيـات تتصـل بتلـك 
املنـاطق. وأحـاطت اللجنـة علمـا بـأن معـاهدة انتاركتيكـا أنشـــأت أول منطقــة قاريــة 
جمردة من األسلحة. وسامهت معـاهدات تالتيلولكـو وراروتونغـا وبـانكوك وبيليندابـا 
يف التقدم صوب حتقيق أهداف منع انتشار السالح النووي ونزع السالح وحنو إبقـاء 

املناطق املشمولة بتلك املعاهدات خالية من األسلحة النووية وفقا للقانون الدويل. 
واعتمـدت اجلمعيـة العامـة بتوافـق اآلراء كـل سـنة، منـذ عـــام ١٩٨٠، قــرارا  - ١٦
بإنشاء منطقة يف الشرق األوسط خالية مـن األسـلحة النوويـة، وكذلـك قـرارا بإنشـاء 
منطقة يف آسيا الوسطى خالية من األسلحة النووية، ابتـداء مـن عـام ١٩٩٧، وأقـرت 

أيضا مبركز منغوليا كمنطقة خالية من األسلحة النووية. 
 

اإلجنازات والتطورات على الصعيد املتعدد األطراف   جيم -
دخلـت معـــاهدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة حــيز النفــاذ عــام ١٩٧٠،  - ١٧
ووصل عدد الدول األطراف اليت وقَّعت عليها إىل ١٨٨ دولة. وكـانت نتيجـة مؤمتـر 
األطـراف لعـــام ١٩٩٥ الســتعراض املعــاهدة ومتديدهــا أن اختــذت مقــررات بشــأن 
�تعزيز عملية استعراض املعاهدة� وبشأن �مبـادئ وأهـداف عـدم االنتشـار النـووي 
ونـزع السـالح النـووي� وبشـأن ��متديـد معـاهدة عـدم انتشـار األســـلحة النوويــة��، 
واختذ قرار بعنـوان ��قـرار متعلـق بالشـرق األوسـط��. ويف مؤمتـر اسـتعراض املعـاهدة 
لعام ٢٠٠٠، اعتمدت الدول األطراف وثيقة ختاميـة بتوافـق اآلراء. ووافقـت الـدول 
ـــذ  األطـراف خباصـة علـى اختـاذ خطـوات عمليـة تعـزز اجلـهود املنهجيـة واملطـردة لتنفي

املادة السادسة من املعاهدة. 
ووقَّعت ١٦٧ دولة وصدقت ٩٨ دولة من بينها ثالثة دول حـائزة لألسـلحة  - ١٨
النووية على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، اليت اعتمدا اجلمعيـة العامـة يف 
١٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦.وما زال يتعني أن تصدق عليـها ٣٠ دولـة أخـرى ليكتمـل 
النصـاب الـالزم لدخـول املعـاهدة حـيز النفـاذ. وعقـد مؤمتـران للـــدول املصدقــة علــى 
املعاهدة يف عامي ١٩٩٩ و ٢٠٠١ للنظر يف التدابري الكفيلة بتسريع عمليــة التصديـق 
عليـها وتسـهيل دخوهلـا حـيز النفـاذ. واعتمـد بيـان ختـامي لكـال املؤمتريـن وصـــدر يف 

أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ بيان وزاري مشترك عن ١٥ وزيرا للخارجية. 
ووافق مؤمتر نزع السالح يف عام ١٩٩٨ على والية للتفاوض بشأن معــاهدة  - ١٩
غري متييزية ومتعـددة األطـراف ميكـن التحقـق منـها دوليـا وبشـكل فعـال حلظـر إنتـاج 
ـــة  املــواد االنشــطارية ألغــراض صنــع األســلحة النوويــة أو األجــهزة املتفجــرة النووي
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األخـرى. ومل حيـرز املؤمتـر منـذ عـام ١٩٩٩ أي تقـدم النعـــدام وجــود اتفــاق بشــأن 
برنامج عمله الفين. 

ومـن بـني التطـورات األخـرى، الـدورة االسـتثنائية العاشـرة للجمعيـة العامـــة،  - ٢٠
وهي األوىل اليت تكرس لرتع السـالح والـيت توافـق علـى أن األسـلحة النوويـة تشـكل 
أكرب خطر علـى البشـرية وعلـى بقـاء احلضـارة وأنـه يتعـني إعطـاء أولويـة عليـا الختـاذ 
تدابـري فعالـة لـرتع السـالح النـووي ومنـع نشـوب حـرب نوويـة،ومؤمتـر قمـــة األلفيــة 
ـــذل  املعقـود يف مقـر األمـم املتحـدة مـن ٦ إىل ٨ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠، الـذي قـرر ب
قصـارى اجلـهود إلزالـة أسـلحة الدمـار الشـامل، وال سـيما األسـلحة النوويـة، وإبقـــاء 
ـــة عقــد مؤمتــر دويل  مجيـع اخليـارات متاحـة لتحقيـق هـذا اهلـدف، مبـا يف ذلـك إمكاني
لتحديد سبل القضـاء علـى األخطـار النوويـة، فضـال عـن اجتمـاع القمـة الـذي عقـده 
جملس األمن يف عام ١٩٩٢ وأكد فيه من جديد املسامهة احلامسة الـيت يسـتطيع التقـدم 
يف ميـادين نـزع السـالح وحتديـد األسـلحة وعـدم انتشـــارها أن يســهم ــا يف صــون 
السلم واألمن الدوليني، وضرورة أن تقوم مجيع الدول األعضـاء بالوفـاء بالتزاماـا يف 
هـذه اـاالت وشـدد فيـه كذلـك علـى أن انتشـار كافـة أسـلحة الدمـار الشـامل ميثـــل 

ديدا للسلم واألمن الدوليني. 
 

اآلليات اليت تتناول نزع السالح النووي ودور األمم املتحدة   ثالثا -
أنشـأت احلكومـات داخـل األمـم املتحـدة وخارجـها آليـات وأجـهزة خمتصـــة  - ٢١
إلعمـال ولدعـم جـهودها يف جمـال نـزع الســـالح وال ســيما نــزع الســالح النــووي. 
وأنشأت كذلك، يف إطار بعض االتفاقات املتعددة األطراف احملددة، منظمـات تتـوىل 
تنفيـذ هـذه االتفاقـات وتسـهم يف تعزيزهـا. ويقـــدم هــذا الفــرع ســردا موجــزا هلــذه 

اآلليات املوجودة. 
 

اآلليات اليت تتناول نزع السالح النووي داخل منظومة األمم املتحدة   ألف -
تويل اجلمعية العامة لألمم املتحدة اهتماما خاصا ملسألة نـزع السـالح، مبـا يف  - ٢٢
ـــزع الســالح.  ذلـك نـزع السـالح النـووي، مـن خـالل أعمـال جلنتـها األوىل وهيئـة ن
وباإلضافة إىل ذلك، عقدت اجلمعية العامة ثالث دورات اسـتثنائية كُرسـت بالكـامل 
لنــزع السـالح يف األعـوام ١٩٧٨ و ١٩٨٢ و ١٩٨٨ وتطرقـت إىل مســـائل مشلــت 

نزع السالح النووي وعدم انتشاره، والسلم، واألمن واالستقرار. 
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وتعتـرب هيئـة نـزع السـالح، وهـي هيئـة فرعيـة تابعـــة للجمعيــة العامــة، هيئــة  - ٢٣
تداوليـة تتمثـل مهمتـها يف النظــر يف خمتلــف املســائل الواقعــة يف جمــال نــزع الســالح 

وتقدمي توصيات بشأا. 
وتتــوىل إدارة نــــزع الســـالح، تيســـري عمليـــة التـــداول والتفـــاوض املتعـــدد  - ٢٤
األطراف، ومساعدة الدول األعضاء يف ترويج مبادئ ومعايري جيري التفـاوض بشـأا 
على مستوى متعدد األطراف يف مجيـع جمـاالت نـزع السـالح، وتعزيزهـا وتوحيدهـا. 
وتقدم هذه اإلدارة أيضا الدعم ملؤمترات واجتماعات الدول األطراف بشـأن اتفاقـات 

نزع السالح املتعددة األطراف، وتدعم تنفيذ تلك املعاهدات تنفيذا فعاال. 
ويقدم الس االستشاري ملسائل نزع السالح املشورة إىل األمني العـام بشـأن  - ٢٥
املسائل الواقعة يف جمـال احلـد مـن األسـلحة ونـزع السـالح، ويعمـل مبثابـة جملـس أمنـاء 
معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح، ويقدم هذا الس املشـورة إىل األمـني العـام 

فيما يتعلق بتنفيذ برنامج األمم املتحدة اإلعالمي لنـزع السالح. 
ويضطلع معهد األمم املتحدة لبحوث نـزع السـالح، بـإجراء حبـوث مسـتقلة  - ٢٦
عن نزع السالح واملشاكل ذات الصلة، ال سيما قضايا األمن الدويل. واملعهد خمتـص 
بـتزويد اتمـع الـدويل ببيانـات أكـثر تنوعـا واكتمـاال بشـأن املشـاكل املتعلقـة بــاألمن 

الدويل وسباق التسلح ونزع األسلحة. 
 

اآلليات األخرى اليت تتناول األسلحة النووية   باء -
أنشـئ مؤمتـر نـزع السـالح، يف عـام ١٩٧٩ بوصفـه حمفـل التفـاوض الوحيـــد  - ٢٧
املتعدد األطراف املعين بنـزع السالح. وتوجد يف جدول أعمال هذا املؤمتر عـدة بنـود 
بشـأن نـزع السـالح النـووي. وقـد أجريـت يف السـنوات العشـر األخـــرية مفاوضــات 

بشأن معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية. 
وتسـعى الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، إىل تسـريع وتوسـيع نطـــاق مســامهة  - ٢٨
الطاقـة الذريـة يف السـالم والصحـة والرخـاء يف مجيـع أحنـاء العـامل والقيـام، مـن خــالل 
ضماناــا، بكفالــة عــدم اســتعمال املــواد أو التكنولوجيــا النوويــة يف دعــم أغـــراض 
عسكرية. وهي بذلك تعترب السلطة املختصة املسؤولة عن ضمـان االمتثـال لالتفاقـات 
املتعلقة بضماناا املربمة بينها وبني الدول األطراف يف معاهدة تالتيلولكـو  ومعـاهدة 
راروتونغا فضال عن معاهدة عـدم االنتشـار الـيت أكـدت مـن جديـد الـدول األطـراف 
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ـــى ضــرورة  فيـها يف الوثيقـة اخلتاميـة ملؤمتـر عـام ٢٠٠٠ السـتعراض تلـك املعـاهدة عل
االمتناع عن القيام بأي تصرف من شأنه أن يقوض سلطة الوكالة يف هذا الصدد. 

ــة  وعـهد إىل اللجنـة التحضرييـة ملعـاهدة احلظـر الشـامل علـى التجـارب النووي - ٢٩
بالقيام باالستعدادات الالزمة لتنفيـذ املعـاهدة علـى حنـو فعـال واإلعـداد لعقـد الـدورة 

األوىل ملؤمتر الدول األطراف يف املعاهدة. 
ـــة ومنطقــة البحــر  وتشـرف وكالـة حظـر األسـلحة النوويـة يف أمريكـا الالتيني - ٣٠
الكــارييب علــى تنفيــذ معــاهدة تيالتيلولكــو. أمــــا مكتـــب احمليـــط اهلـــادئ للتعـــاون 
االقتصـادي فـهو مسـؤول عـن نظـــام لإلبــالغ ولتبــادل املعلومــات فيمــا بــني الــدول 
األطراف يف معاهدة راروتونغا . وجلنة منطقة جنوب شرق آسيا اخلالية من األسـلحة 
النووية، فهي مسؤولة عن تنفيذ أحكام معاهدة بانكوك مبـا يف ذلـك وضـع اجـراءات 

التحقق واملراقبة. 
 

االستنتاجات   رابعا -
يف أثناء املداوالت اليت أجراها أعضاء هيئة نزع السـالح، ناقشـوا املقترحـات  - ٣١
ـــذه   املتعلقـة بالسـبل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق نـزع السـالح النـووي. وتـرد قائمـة
ــــوىل هـــذه القائمـــة أي أولويـــة ألي مـــن  املقترحــات يف مرفــق هــذه الوثيقــة. وال ت
ـــاملواقف  مقترحـات اهليئـة وهـي ال تشـكل أي موافقـة عليـها. وقدمـت دون املسـاس ب

الوطنية للدول األعضاء يف اهليئة. 
وتؤيد اللجنة اعتماد ج مبدئي تطلعي يراعـي حقيقـة نـزع السـالح النـووي  - ٣٢
علــى أرض الواقــع وتوافــق علــى أمهيــة حتقيــق نتــائج ملموســة ويف حينــها وعمليــــة 
للتشجيع على نزع السالح النووي. وقد أيدت اللجنة يف هـذا الصـدد املبـادئ العامـة 

التالية: 
اهلــدف األساســي مــن اجلــهود الــيت تبذهلــا الــدول يف عمليــة نـــزع  �١�
السـالح يتمثـل يف نـزع السـالح العـام الكـامل يف ظـل مراقبـة دوليـــة 
فعالــة. وينبغــي أن تظــل األولويــة األوىل تتمثــل يف اإلزالــة الكاملـــة 

لألسلحة النووية وغريها من األجهزة املتفجرة النووية؛ 
توفر اإلرادة السياسية لدى الدول ومبدأ األمن للجميع دون انتقاص  �٢�

من العناصر الرئيسية لتحقيق نزع السالح؛ 



1603-42055

A/58/42

تعددية األطراف مبـدأ أساسـي يف مفاوضـات نـزع السـالح النـووي  �٣�
وعدم االنتشار من مجيع النواحي. ومن املسلم بـه أيضـا أن مثـة قيمـة 
حمتملة ألي مبادرات أحادية أو ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطــراف 

تتسق مع هاتني الغايتني؛ 
��٤ أمهية تنفيذ مجيع الدول األطـراف يف معـاهدة عـدم االنتشـار تنفيـذا 
كــامال وفعــاال لاللتزامــات الواقعــة عليــها مبوجــب هــــذه املعـــاهدة 
ومقررات وقرارات مؤمتر عام ١٩٩٥ االستعراضي والوثيقة اخلتامية 

اليت اعتمدت يف املؤمتر االستعراضي عام ٢٠٠٠؛ 
تشــجيع التـــزام مجيــع الــدول األطــراف باملعــاهدات وغريهــــا مـــن  �٥�
الصكـوك القانونيـة الدوليـة يف جمـــايل نــزع الســالح النــووي وعــدم 
ــــك املعـــاهدات  االنتشــار مــن مجيــع نواحيــه واالمتثــال الكــامل لتل

والصكوك؛ 
تعزيز مجيع التدابري املناسبة اليت تتسق مع القانون الدويل والراميـة إىل  �٦�
منع اإلرهابيني مـن اقتنـاء األسـلحة النوويـة ووسـائل تصنيعـها فضـال 
عـن غريهـا مـن أسـلحة الدمـار الشـامل مبــا يف ذلــك احلمايــة املاديــة 

للمواد واملرافق النووية؛ 
ضرورة أن يضطلع جهاز نـزع السـالح بـاألمم املتحـدة بـدور فعـال  �٧�
يف الـترويج لتحقيـق نـزع السـالح النـووي. وتؤكـد الـدول األعضــاء 
القيمـة الكبـرية هليئـة األمـم املتحـدة لـرتع السـالح كمحفـل مناســب 
ضمــن حمــافل أخــرى لألمــم املتحــدة ملــا جيــــري يف املســـتقبل مـــن 

مداوالت بشأن نزع السالح وسبل حتقيق نزع السالح؛ 
إحلاحية البدء من جديـد يف االضطـالع بـالعمل الفـين يف مؤمتـر نـزع  �٨�
السالح، وهو احملفل الوحيد للمجتمـع الـدويل للمفاوضـات املتعـددة 

األطراف من أجل نزع السالح. 
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مرفق 
 مقترحات بالسبل والوسائل احملتملة الكفيلة بتحقيق نزع السالح النووي 

التزام مجيع الدول األطراف باملعاهدات والصكوك القانونية األخرى يف جمـال  - ١
أسلحة الدمار الشامل ونظم إيصاهلا، وامتثاهلا هلذه املعاهدات والصكوك. 

تنفيـذ التعـهد القـاطع، مبوجـب املـادة السادســـة مــن معــاهدة عــدم االنتشــار  - ٢
النووي، بإزالة الترسانات النووية بالكامل، وبالشـكل الـذي يـؤدي إىل نـزع السـالح 

النووي. 
التزام الدول مبحو مفهوم األمن الدويل املستند إىل تعزيـز وتطويـر التحالفـات  - ٣

العسكرية وسياسات الردع النووي. 
مواصلة تطوير قدرات التحقق اليت ستلزم للتأكد من االمتثال التفاقـات نـزع  - ٤

السالح النووي بغية التوصل إىل عامل خال من األسلحة النووية وضمان دوامه. 
قيـام الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة بزيـادة الشـفافية فيمـــا يتعلــق بقــدرات  - ٥
األسلحة النووية وتنفيذ اتفاقات نزع السالح، وتعزيز إحراز مزيد من التقدم يف نـزع 

السالح النووي كتدبري طوعي لبناء الثقة. 
انطباق مبدأ الالرجعيـة علـى تدابـري نـزع السـالح النـووي ومراقبـة وختفيـض  - ٦

األسلحة النووية واألسلحة األخرى ذات الصلة. 
مواصلة الدول احلائزة لألسلحة النووية جلهودها الرامية إىل ختفيض ترسـاناا  - ٧

النووية من جانب واحد. 
اختـاذ تدابـري ملموسـة ومتفـق عليـها لزيـادة خفـض حالـة اسـتنفار منظومـــات  - ٨

األسلحة النووية. 
عدم تأخر بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية وبـدون شـروط،  - ٩
وفقا للعمليات الدستورية وألحكام املعاهدة، والتوقـف طوعـا عـن إجـراء التفجـريات 
التجريبية لألسلحة النووية أو أية تفجريات نووية أخرى ريثما يبدأ سريان املعاهدة. 

اشتراك مجيع الدول احلائزة لألسلحة النووية، يف أقرب وقت تراه مناسـبا، يف  - ١٠
العملية الرامية إىل إزالة أسلحتها النووية بشكل كامل. 

التزام الدول احلائزة لألسلحة النووية بسحب أسلحتها النووية وعـدم نشـرها  - ١١
خارج نطاق أقاليمها الوطنية. 
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الـتزام الـدول احلـــائزة لألســلحة النوويــة بوقــف عمليــات التحســني النوعــي  - ١٢
لألسلحة النووية، وتطويرها وإنتاجها وختزينها، ونظم إيصاهلا، مبا يف ذلك اسـتهداف 

استخدام األسلحة النووية يف سيناريوهات العمليات احلربية التقليدية. 
تقـدم الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة حنـو حـــذف مبــدأ املبــادأة باســتعمال  - ١٣
األسلحة النووية من املفاهيم األمنية، وحنو االتفاق يف ايـة املطـاف علـى إبـرام صـك 

دويل ملزم قانونا بشأن االلتزام املشترك بعدم البدء باستخدام األسلحة النووية. 
وضع صك متعدد األطراف وملزم قانونـا بشـأن الضمانـات األمنيـة السـلبية،  - ١٤
يف إطـار اتفاقيـة عـدم االنتشـار النـووي وريثمــا تتــم إزالــة األســلحة النوويــة بشــكل 

كامل. 
مواصلة ختفيض األسلحة النووية غري االستراتيجية، على أساس مبادرات مـن  - ١٥
جانب واحد، وكجزء ال يتجزأ من عملية ختفيض األسلحة النووية ونـزع السالح. 

إبـرام اتفاقـات الضمانـات الشـاملة للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـــة واتفاقــات  - ١٦
الربوتوكول اإلضايف النموذجي. 

إمتام وتنفيذ املبادرة الثالثية املشتركة بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد  - ١٧
الروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

اختاذ مجيع الدول احلائزة لألسـلحة النوويـة ترتيبـات للقيـام بأسـرع مـا ميكـن  - ١٨
ـــل دولــة منــها أــا مل تعــد الزمــة ألغراضــها  بوضـع املـواد االنشـطارية الـيت تقـرر ك
العسكرية حتت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أي شكل آخـر مـن أشـكال 
التحقق ذات الصلة على املسـتوى الـدويل، وعمـل ترتيبـات للتخلـص مـن هـذه املـواد 
باستخدامها لألغراض السلمية، ضمانا لبقاء هذه املـواد بعيـدا عـن الـربامج العسـكرية 

بصفة دائمة. 
ضـرورة إجـراء مفاوضـات يف مؤمتـر نـزع السـالح بشـأن وضـع معـاهدة غــري  - ١٩
متييزية ومتعددة األطراف، ميكـن التحقـق مـن تنفيذهـا دوليـا وعلـى حنـو فعـال، حلظـر 
إنتــاج املــواد االنشــطارية الالزمــة لألســلحة النوويــة أو األجــهزة املتفجــرة النوويــــة 
األخرى، وفقا لبيان املنسق اخلاص الصادر يف عـام ١٩٩٥ والواليـة الـواردة فيـه، مـع 
ـــل مــن نــزع الســالح النــووي وعــدم انتشــار األســلحة النوويــة يف  أخـذ أهـداف ك

االعتبار. 
التوصل إىل اتفاق يف مؤمتر نزع السـالح بشـأن برنـامج عمـل يتضمـن إنشـاء  - ٢٠

ما يلي: 
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جلنة خمصصة تبدأ فورا مفاوضات بشأن وضـع معـاهدة حلظـر إنتـاج  (أ)
املـواد االنشـطارية لألسـلحة النوويـة أو األجــهزة املتفجــرة النوويــة األخــرى، ــدف 

إبرامها يف غضون مخسة أعوام؛ 
جلنة خمصصة تبدأ فورا مفاوضات بشأن نزع السالح النووي؛  (ب)

جلنة خمصصة إلجراء مفاوضات بشأن الضمانات األمنية السلبية؛  (ج)
جلنة خمصصة ملنـع وقـوع سـباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي، ـدف  (د)

التفاوض لوضع صك قانوين دويل متصل بذلك. 
الشروع يف إجراء مفاوضات متعددة األطـراف تفضـي إىل التوصـل يف وقـت  - ٢١
مبكر إىل إبرام اتفاقية بشأن األسـلحة النوويـة، حتظـر تطويـر هـذه األسـلحة وإنتاجـها 
واختبارهـا ونشـرها وختزينـها ونقلـها والتـهديد باســـتخدامها أو اســتخدامها الفعلــي، 

وتنص على إزالتها يف إطار زمين حمدد. 
تعزيز ما يوجـد اآلن مـن منـاطق خاليـة مـن األسـلحة النوويـة وإنشـاء منـاطق  - ٢٢
جديدة على أسـاس الترتيبـات الـيت جيـري التوصـل إليـها حبريـة فيمـا بـني دول املنطقـة 

املعنية. 
عقد الدورة االستثنائية الرابعة للجمعية العامة املكرسة لرتع السالح.  - ٢٣

عقد مؤمتر دويل لتحديد سبل القضاء علـى األخطـار النوويـة حسـبما أوصـى  - ٢٤
بـه رؤسـاء دول وحكومـــات الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة يف اإلعــالن بشــأن 

األلفية. 
ـــوى حمكمــة العــدل الدوليــة بشــأن مشــروعية التــهديد باســتخدام  متابعـة فت - ٢٥

األسلحة النووية أو استخدامها الفعلي. 
تقـدمي مجيـع الـدول األطـراف يف معـاهدة عـدم االنتشـار، تقـارير منتظمــة، يف  - ٢٦
إطار عملية االستعراض املعززة للمعاهدة، عـن تنفيـذ املـادة السادسـة والفقـرة ٤ (ج) 
من مقرر عام ١٩٩٥ بشأن �وضـع مبـادئ وأهـداف لعـدم انتشـار األسـلحة النوويـة 
ونزع السالح�، مع اإلشـارة إىل الفتـوى الصـادرة عـن حمكمـة العـدل الدوليـة، يف ٨ 

متوز/يوليه ١٩٩٦. 
التوقـف طوعـا عـن إنتـاج املـــواد االنشــطارية لألســلحة النوويــة أو األجــهزة  - ٢٧
املتفجرة النووية األخرى، ريثمـا تبـدأ املفاوضـات بشـأن وضـع معـاهدة لوقـف إنتـاج 

هذه املواد. 
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وضع وتعزيز تدابري ملنع نقل املواد النووية واملشعة بطريقة غري مشروعة، عـن  - ٢٨
طريق إدخال تعديالت ذات صلة علـى اتفاقيـة احلمايـة املاديـة للمـواد النوويـة، فضـال 
عن اإلنفاذ الفعال ألنظمة مراقبة على األصعدة العاملية واإلقليمية والوطنية وتعزيزها. 
تعزيز التدابري الرامية إىل منع اقتنـاء اإلرهـابيني لألسـلحة النوويـة والبيولوجيـة  - ٢٩
ـــها، مبــا يف ذلــك حــل املســائل  والكيميائيـة، واملـواد والتكنولوجيـات املتصلـة بصناعت
املعلقة املتصلة باالتفاقية الدولية لقمع األعمال اإلرهابية النووية، ضمن أشـياء أخـرى، 
وذلك دف التعجيل باعتمادهـا، مـع مراعـاة أن أكـثر الطرائـق فعاليـة للحيلولـة دون 

اقتناء اإلرهابيني ملثل هذه األسلحة هي إزالتها. 
تنفيذ معاهدة عدم االنتشار النووي، من قبـل الـدول األطـراف فيـها، وتنفيـذ  - ٣٠
املقــررات والقــرارات الــيت اعتمــدت يف مؤمتــر اســتعراض املعــاهدة ومتديدهــا لســـنة 

١٩٩٥، فضال عن تنفيذ الوثيقة اخلتامية ملؤمتر االستعراض لسنة ٢٠٠٠. 
وقف سباق التسلح وعكس مساره دف حتقيق نزع السالح النووي.  - ٣١

التزام مجيع الدول بـالصكوك امللزمـة قانونـا املتعلقـة خبفـض األسـلحة النوويـة  - ٣٢
واليت تتضمن أحكاما تكفل الالرجعية والتحقق والشفافية. 

التوقيع والتصديق على معاهدة بليندابا من جـانب مجيـع دول املنطقـة، فضـال  - ٣٣
عـن التوقيـع والتصديـق علـى الـــربوتوكول املتعلــق بتوافــر الضمانــات األمنيــة للــدول 
األطراف يف املعاهدة، من قبل الدول احلائزة لألسلحة النووية اليت مل تقم بعد بذلك. 
اسـتمرار املشـاورات بـني رابطـة أمـــم جنــوب شــرق آســيا والــدول احلــائزة  - ٣٤
لألسلحة النووية، بشأن الربوتوكول املتعلق بإقامة منطقة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة 
يف جنـوب شـرق آسـيا، بغيـة متكـني الـدول احلـــائزة لألســلحة النوويــة مــن الدخــول 

كأطراف يف الربوتوكول امللحق مبعاهدة بانكوك، يف أقرب فرصة ممكنة. 
وفيما يلي نص تقرير الفريق العامل الثاين:  - ١٩

تقرير الفريق العامل الثاين املعين بالبند ٥ من جدول األعمال 
ــــــزع الســـــالح، يف دورـــــا التنظيميـــــة لعـــــام ٢٠٠٢  اعتمــــدت هيئــــة ن - ١
(اجللسة ٢٥٠)، املعقودة يف ١٧ تشرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٢، ويف جلسـتها ٢٥١، 
املعقودة يف ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٣، جدول أعمـال دورـا املوضوعيـة لسـنة ٢٠٠٣ 
(A/CN.10/L.53)، وقـررت إحالـة البنـد ٥ مـن جـــدول األعمــال، املعنــون �التدابــري 

العملية لبناء الثقة يف جمال األسلحة التقليدية� إىل الفريق العامل الثاين. 
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وعقـد الفريـق العـامل، الـذي يرأسـه ســـانتياغو إيرازابــال مــوراو (الــربازيل)،  - ٢
١٢ جلسة خالل الفترة من ٢ إىل ١٧ نيسان/أبريل. وعمـل سـاجيني زانـغ، مبسـاعدة 
تـام تشـونغ، مـن فـرع شـؤون نـزع السـالح وإـــاء االســتعمار التــابع إلدارة شــؤون 
اجلمعية العامة وإدارة املؤمترات، كأمني للفريق العامل، وعمل السيد نظـري كمـال مـن 

إدارة شؤون نزع السالح كمستشار للفريق العامل. 
واستنادا إىل مشاورات غري رمسية أجريـت فيمـا بـني الـدورات، قـدم الرئيـس  - ٣
ورقة عمل (A/CN.10/2003/WG.II/WP.1). وقدمت اليونان ورقة عمل أيضا يف هذا 
الصدد باسم االحتاد األورويب، وباسـم البلـدان املنضمـة واملنتسـبة إىل االحتـاد واملؤيـدة 

 .(A/CN.10/2003/WG.II/WP.2 انظر الوثيقة) لورقة العمل
ويف أول جلسة له، وافق الفريق العامل الثاين على تناول ورقة العمـل املقدمـة  - ٤
ـــا أساســا للمناقشــات، وأدىل بتعليقــات علــى تصميــم الورقــة.  مـن الرئيـس باعتباره
وابتـداء مـــن جلســته الثانيــة، بــدأ الفريــق العــامل الدخــول يف مناقشــات موضوعيــة 
ـــن الرئيــس. وخــالل تلــك الفــترة قُدمــت  ومشـاورات بشـأن ورقـة العمـل املقدمـة م
مقترحـات كتابيـة وشـفوية مـن الوفـود. ونتيجـة لذلـك قـدم الرئيـس أربعـة تنقيحـــات 

لورقته. 
ويف جلســته ١٢، املعقــودة يف ١٧ نيســان/أبريــل، نظــر الفريــــق العـــامل يف  - ٥
أحدث صيغة لورقة العمل املقدمة من قبـل الرئيـس، لكنـه مل يتمكـن مـن التوصـل إىل 
توافق لآلراء بشأا، وقرر أن يلحق ذا التقرير التنقيـح الرابـع لورقـة العمـل املوحـدة 

املقدمة من الرئيس، واملعنونة �تدابري عملية لبناء الثقة يف جمال األسلحة التقليدية�. 
ويف اجللسـة نفسـها، املعقـودة يف ١٧ نيسـان/أبريـل، نظـــر الفريــق العــامل يف  - ٦

تقريره عن البند ٥ من جدول األعمال واعتمده بتوافق اآلراء. 
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 ضميمة 
 ورقة عمل موحدة مقدمة من الرئيس (التنقيح الرابع) 

املقدمة   أوال -
عـهد إىل الفريـق العـامل مبهمـة معاجلـة �تدابـري عمليـة لبنـــاء الثقــة يف جمــال األســلحة  - ١
التقليدية�. وحني يشري الفريق العامل إىل تدابري بنــــــاء الثقة فإنه ال يقصـد تدابيـــــر إلزاميــــــة 

أو مفروضة. 
فاهلدف النهائي لتدابري بناء الثقة يف جمال األسلحة التقليديـة هـو تعزيـز السـلم واألمـن  - ٢
ـــات بــني الــدول، وتعزيــز الرفــاه االجتمــاعي واالقتصــادي والثقــايف  الدوليـني وحتسـني العالق
لشعوا، واملسامهة يف منع احلرب. وأهدافها هي احلد مـن، بـل وإزالـة، خمـاطر سـوء الفـهم أو 
سوء احلسابات بالنسبة لألنشـطة العسـكرية، واملسـاعدة يف منـع املواجهـة العسـكرية وكذلـك 
االستعدادات السرية لبـدء صـراع مسـلح، وتقليـل خمـاطر اهلجمـات املفاجئـة وانـدالع احلـرب 
بطريق الصدفة. ومن هنا فإن تدابــري بنـاء الثقـة الـيت تتخـذ علـى خمتلـف املسـتويات إمنـا تكمـل 
بعضها بعضا وتسـهم مجيعـا يف تعزيـز السـلم واألمـن واالسـتقرار علـى مجيـع املسـتويات. ويف 
جمـال األسـلحة التقليديـة، ميكـن أيضـا لتدابـري بنـاء الثقـة أن تضطلـع، عـن طريـق تعزيـــز زيــادة 

الشفافية فيما بني الدول؛ بدور هام يف إدارة األزمة ويف حاالت ما بعد الصراع. 
وتساعد تدابري بناء الثقة غري العسكرية، يف جمال األسلحة التقليدية، وتدابـري الشـفافية  - ٣
علـى التغلـب علـى التـهديدات للسـالم واألمـــن الدوليــني ومواجهــة التــهديدات، والشــواغل، 
والتحديات األخرى للقرن احلادي والعشرين. وعـن طريـق تعزيـز الشـفافية واحلـوار والتعـاون 
والثقة، فإن تدابري بناء الثقة هذه يف جمـال األسـلحة التقليديـة سـتعزز األمـن الـدويل عـن طريـق 
حتسـني الـردود املتناسـقة واملتعـددة األطـراف علـــى مشــاكل يف جمــاالت مثــل إنفــاذ القوانــني 

والصحة العامة والقضاء على الفقر والسياسة االقتصادية والبيئية. 
ــــة متكاملـــة  والنــهج اإلقليميــة العامليــة لتدابــري بنــاء الثقــة يف جمــال األســلحة التقليدي - ٤
ومترابطة، وميكن كتدابري بناء الثقة، يف جمال األسلحة التقليديـة، والـيت اعتمـدت علـى خمتلـف 
املستويات، أن تسهم بصـورة مشـتركة يف تعزيـز السـالم واألمـن واالسـتقرار. وميكـن للعالقـة 
القائمـة بـني تطويـر تدابـري بنـاء الثقـة يف جمـال األسـلحة التقليديـــة، والبيئــة األمنيــة الدوليــة أن 
تساهم أيضا يف تعزيز كل منهما لألخرى. وأسهم تدعيـم الثقـة املتبادلـة علـى الصعيـد الثنـائي 
ودون اإلقليمـي واإلقليمـي بصـورة إجيابيـة يف اجلـهود املبذولـة والـيت ـــدف إىل التغلــب علــى 

التهديدات التقليدية والتحديات األمنية اجلديدة. 
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وحتتــاج الــدول إىل بيئــة مــن الســالم واالســتقرار واملســاعدة والتعــاون تســري فيــــها  - ٥
العالقات الدولية وفق قواعد القانون الدويل، حبيـث تنشـأ ظـروف مثلـى للعالقـات مـع الـدول 
األخرى، مما يعزز رفـاه شـعوا اجتماعيـا واقتصاديـا وثقافيـا. فـالتقيد مببـادئ ومقـاصد ميثـاق 
األمم املتحدة يعترب شرطا أساسيا مسبقا لتعزيز هذه البيئة. فاألمن املشترك ميكن أن يـؤدي إىل 

تغري إجيايب يف العالقات بني الدول. 
ومن شأن تدابري بناء الثقة أن تساعد على يئـة منـاخ تقـل فيـه تدرجييـا أمهيـة العنصـر  - ٦
العسـكري، وـذا فـهي تسـهل وتعـزز عمليـة حتديـد األسـلحة ونـزع األسـلحة ونـزع السـالح 
بصفة عامة وعلى الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي بصفة خاصة. وبـالنظر إىل زيـادة الوعـي 
بأمهية عنصر االمتثـال التفاقـات حتديـد األسـلحة ونـزع السـالح التقليـدي فبوسـع تدابـري بنـاء 

الثقة أيضا أن ختدم هدفا آخر وهو تيسري التحقق من تنفيذها. 
وتعترب الرغبة يف تعزيز السالم واألمن الدوليني أساسية لبناء الثقة. وميكن للعالقـة بـني  - ٧
تطوير تدابري بناء الثقة يف ميدان األسلحة التقليدية، والبيئة األمنيـة الدوليـة أن تسـاهم أيضـا يف 
تعزيز كل منهما لألخرى. وهلذا ينبغي للدول أن تضع مفهوما جديدا لألمن قائمـا علـى الثقـة 
املتبادلة واملنافع املتبادلة واملساواة والتعاون وتسوية الرتاعات عن طريق احلوار وعدم اسـتخدام 
القوة أو التهديد باستخدامها أبدا ضد البلدان األخرى، وهو ما يتعارض مع مبـادئ ومقـاصد 

امليثاق، أيا كانت الذريعة املستخدمة. 
ــــية والدبلوماســـية واالقتصاديـــة  وحتســني العالقــات بــني الــدول يف اــاالت السياس - ٨
والعسـكرية واملؤسسـية والثقافيـة والتعليميـة واالجتماعيـة وغريهـا مـن اـاالت، مـع مشـــاركة 
واسعة النطاق من مجيع قطاعات اتمع، من شأنه أن يولد الثقة على أساس املصاحل املشـتركة 
واملسـتقبل املشـترك الـذي يتمـيز بـاالحترام املتبـادل للمسـاواة يف السـيادة بـني الـدول والعــدل، 
على أساس القانون الدويل. ويف هذا السياق تقوم تدابري بناء الثقة يف جمال األسلحة التقليديـة، 
بـدور رئيسـي وتـزداد كفاءـا حـني تكـون جـزءا مـن ـج متكـــامل واســع يشــمل سياســات 

اقتصادية وبيئية وثقافية واجتماعية. 
وقد مت إحراز تقدم كبري يف جمال تدابري بناء الثقة وُأجنز حىت اآلن عمـل هـام ومـا زال  - ٩
يتطور على خمتلف املستويات واحملافل العديدة اإلقليمية ودون اإلقليميـة. ولألمـم املتحـدة دور 

هام يتعني عليها االضطالع به يف جمال تدابري بناء الثقة. 
وتتوقف تدابري بناء الثقة، يف جمال األسلحة التقليدية، يف اية املطاف، على الظـروف  - ١٠
األمنية الفعلية واجلوانب األخرى املترابطة القائمة يف البلد أو املنطقة أو املنطقة دون اإلقليمية. 
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وهناك حاجة إىل توجيه اهتمام أكــرب للتـهديد املوجـه إىل السـالم واالسـتقرار  ١٠ مكررا -
العاملي واإلقليمي من جراء التوسع يف األسلحة التقليدية املتطورة وانتشارها وزيادـا. ويـؤدي 
اتساع الفجوة يف القدرات التكنولوجيـة وحجـم امليزانيـات العسـكرية بـني األغنيـاء والفقـراء، 
ـــة علــى الصعيديــن  والـدول الكبـرية والصغـرية، إىل حـدوث اختـالل يف قـدرات القـوة التقليدي

الدويل واإلقليمي، ال سيما يف املناطق اليت يسودها التوتر. 
١٠ مكــررا بديلــة -  وهنــاك حاجــة إىل توجيــه اهتمــام أكــرب للتــهديد املوجــه إىل الســـالم 
واالسـتقرار العـاملي واإلقليمـي مـن جـراء التوســـع يف األســلحة التقليديــة املتطــورة وانتشــارها 
ـــالل يف قــدرات القــوة التقليديــة، ال ســيما يف  وزيادـا، ممـا ميكـن أن يـؤدي إىل حـدوث اخت

املناطق اليت يسودها التوتر. 
 

النطاق   ثانيا -
وجيب االستفادة بالكامل من إمكانيات تدابري بناء الثقة لتهيئة ظـروف مواتيـة للتقـدم  - ١١
يف جمال نزع السالح التقليدي يف مجيع مناطق العامل، ما دامت تعمل على تيسـري اختـاذ تدابـري 

نزع السالح وال تقف يف طريقها بأي شكل من األشكال. 
وميكن لتدابري نزع السالح أن تسهم إسهاما أساسـيا يف منـع احلـرب وينبغـي وضعـها  - ١٢
يف احلسبان عند تنفيذ تدابري بنـاء الثقـة. ويف هـذا الصـدد، فـإن للتدابـري الفعالـة لـرتع السـالح 
وحتديد األسلحة، واليت تؤدي بصفة مباشرة إىل احلد من القدرة العسـكرية أو خفضـها، قيمـة 

كبرية يف بناء الثقة. 
وميكن اعتماد تدابري بناء الثقة بأشـكال خمتلفـة تعكـس جمموعـة مـن العوامـل املترابطـة  - ١٣
ذات الطـابع العسـكري وغـري العســـكري، حســبما اتفــق عليــه يف الفــرع ١-٣ مــن الوثيقــة 
A/51/182/Rev.1 املؤرخة ٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩. فيمكن االتفاق على تلـك التدابـري بقصـد 

تأسيس التزامات ملزمة قانونــا، ويف هـذه احلالـة فـهي متثـل قانونـا دوليـا للمعـاهدات فيمـا بـني 
األطراف. وميكن أيضا االتفاق عليها مع ذلك من خالل التزامات سياســية. وميكـن أن يـؤدي 
التنفيذ املتسق واملوحــد هلـذا االلـتزام السياسـي علـى مـدى فـترة زمنيـة معينـة إىل ترتيـب الـتزام 

مبوجب القانون الدويل العريف. 
وجيب أن تكون تدابري بناء الثقة مصممة بشكل يناسب ظروفـا معينـة. وتـزداد فعاليـة  - ١٤
أي تدبري معني مع إمكانية توافقه مـع إحسـاس معـني بـاخلطر أو مـع متطلبـات وضـع معـني أو 

منطقة معينة. 
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وميكن لسيادة القـانون واحلكـم الرشـيد علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل، وللمسـاءلة  - ١٥
ـــدويل،  والشــفافية املســتندين إىل احــترام القــانون الــدويل، ولزيــادة التعــاون املــايل والتقــين ال
ولتجديد اجلهد من أجل تعبئة املوارد لتيسري عملية بناء الثقـة أن يسـاعدوا، يف مجلـة أمـور، يف 
تيسـري عمليـة بنـاء الثقـة. وميكـن لالنفتـاح والتعـاون يف املسـائل العسـكرية أن يعـــززا، حســب 
االقتضاء، الثقة ويسامها يف خفض التوترات اإلقليمية والدولية، وبالتايل تعزيـز السـالم واألمـن 
ـــم  الدوليـني. وسـيؤدي أيضـا إىل خفـض عـدم اليقـني وعـدم القـدرة علـى التنبـؤ وكذلـك تدعي

اإلعالنات والنوايا السليمة للدول. 
وجيب أن تتخذ تدابري بناء الثقة يف اإلطار اإلقليمي بناء على مبـادرة مـن دول املنطقـة  - ١٦
املعنية وباالتفاق فيما بينها. وعند التفكري يف اعتماد تدابري إقليمية لبناء الثقة، ينبغــي أن تراعـي 

البلدان بشكل كامل األحوال السياسية والعسكرية وسائر الظروف السائدة يف املنطقة. 
وجيب أن يتم تنفيذ تدابري بناء الثقة بطريقـة تضمـن حـق كـل دولـة يف األمـن املطلـق،  - ١٧
ـــا يتمتــع بــه  مبـا يضمـن أن ال تعطـي دولـة معينـة أو جمموعـة مـن الـدول لنفسـها مزايـا فـوق م

اآلخرون يف أي مرحلة من عملية بناء الثقة. 
ويعتـرب بنـاء الثقـة عمليـة ديناميـة. وميكـن للخـربة والثقـة املكتسـبني مـــن تنفيــذ تدابــري  - ١٨
طوعية وعسكرية أقل شأنا أن ييسرا االتفاق علـى تدابـري أكـثر فـائدة. وبينمـا ميكـن يف وضـع 
معـني تنفيـذ ترتيبـات بعيـدة املـدى يف مرحلـة مبكـرة، فقـد يبـدو بـالطبع أن عمليـة اخلطـــوة - 

خطوة التدرجيية أكثر قابلية للتنفيذ. 
 

املبادئ   ثالثا -
يتعـني أن يراعـى يف التدابـري العمليـة لبنـاء الثقـة يف جمـال األســـلحة التقليديــة االحــترام  - ١٩
الكامل ملقاصد ومبادئ ميثـاق األمـم املتحـدة. وعلـى وجـه اخلصـوص، ينبغـي مراعـاة املبـادئ 
ـــن التــهديد بــالقوة أو اســتعماهلا ضــد  التاليـة الـيت جيسـدها امليثـاق مراعـاة كاملـة: االمتنـاع ع
السـالمة اإلقليميـة أو االسـتقالل السياسـي ألي دولـــة؛ وعــدم التدخــل يف الشــؤون الداخليــة 
للدول؛ وتسوية املنازعات سـلميا؛ ومبـدأ املسـاواة يف احلقـوق وحـق تقريـر املصـري للشـعوب، 

واالمتثال لالتفاقات الدولية حبسن نية؛ واملساواة بني الدول يف السيادة. 
ويتطلب بناء الثقة وجود توافق لآلراء فيما بـني الـدول املشـاركة يف العمليـة. وينبغـي  - ٢٠
للدول، عند ممارستها حلقها السيادي، أن تقرر حبرية ما إذا كان يتعني بـدء عمليـة بنـاء الثقـة، 

وعند القيام بذلك، ما هي التدابري اليت يتعني اختاذها وكيفية مواصلة العملية. 
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وال ميكـن لتدابـري بنـاء الثقـة يف جمـال األســـلحة التقليديــة أن تفــرض نظــرا لطبيعتــها،  - ٢١
ولذلك يتعني وضعها واالتفاق عليها على أسـاس طوعـي. وميكـن أن توضـع تدابـري بنـاء الثقـة 
ــــائي ودون اإلقليمـــي  يف جمــال األســلحة التقليديــة علــى خمتلــف املســتويات: األحــادي والثن
واإلقليمي واملتعدد األطراف. وميكن أن تكون املعاملة باملثل جانبا هاما يف تدابري بناء الثقـة يف 

جمال األسلحة التقليدية. 
وينبغي أن توضع تدابري بناء الثقة يف جمال األسلحة التقليديـة مبعـدل تشـعر فيـه الـدول  - ٢٢
املشاركة يف العملية باالرتياح. وينبغي تنفيذ تدابري بناء الثقـة يف جمـال األسـلحة التقليديـة فـور 

االتفاق عليها حبسن نية ووفقا للشروط املتفق عليها فيما بني األطراف. 
وتنطبـق أيضـا املبـادئ الـواردة يف املبـــادئ التوجيهيــة الــيت مت إقرارهــا يف هيئــة األمــم  - ٢٣

املتحدة لرتع السالح، وهي: 
الفقرة ٨ من �املبادئ التوجيهية بشأن حتديد األسـلحة التقليديـة واحلـد منـها، ونـزع  �
السالح، مع التركيز بشكل خـاص علـى توطيـد السـلم يف إطـار قـرار اجلمعيـة العامـة 

٤٥/٥١ نون�، املعتمدة يف عام ١٩٩٩؛ 
الفقرة ١٤ من �املبادئ التوجيهية بشأن النقل الدويل لألسلحة يف إطار قرار اجلمعيـة  �
العامـة ٣٦/٤٦ حــاء املــؤرخ ٦ كــانون األول/ديســمرب �١٩٩١، املعتمــدة يف عــام 

١٩٩٦؛ 
الفقرات ٩ إىل ٣١ مــن �املبـادئ التوجيهيـة والتوصيـات بشـأن النـهج اإلقليميـة جتـاه  �

نزع السالح يف إطار األمن العاملي�، املعتمدة يف عام ١٩٩٣؛ 
الفقرة ٢١ من �املبادئ التوجيهية بشأن األنواع املناسبة من تدابري بناء الثقـة ولتنفيـذ  �

تلك التدابري على مستوى عاملي أو إقليمي�، املعتمدة يف عام ١٩٨٨؛ 
املبـادئ التوجيهيـة والتوصيـات بشـأن املعلومـات املوضوعيـــة عــن املســائل العســكرية  �

 .(١٩٩٢)
 

التدابري العملية احلالية لبناء الثقة يف جمال األسلحة التقليدية   رابعا - 
ترد فيما يلي قائمة توضيحية وغري كاملة لتدابـري بنـاء الثقـة الـيت تنفّـذ بطريقـة طوعيـة  - ٢٤
على خمتلف املستويات يف عدد من املناطق. فبناء الثقة تعتـرب عمليـة ديناميـة متطـورة. واألمثلـة 
املقدمـة أدنـاه ليسـت لذلـك مـهيأة بـالضرورة، جزئيـا أو كليـا، للتطبيـق اآليل أو التكـرار علــى 

املستوى األحادي أو املتعدد األطراف أو دون اإلقليمي أو اإلقليمي أو العاملي: 
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التدابري واملبادئ التوجيهية اليت اعتمدا اجلمعية العامة:  (أ)
نظام األمم املتحدة املوحد لإلبالغ عن النفقات العسكرية (١٩٨٠)(٤)؛  �

سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية (١٩٩١)(٥)؛  �
مبادئ توجيهية وتوصيات بشأن املعلومات املوضوعية عن املسائل العسكرية  �

(١٩٩٢)(٦)؛ 
برنـامج عمـل األمـم املتحـدة ملنـع االجتـار غـــري املشــروع باألســلحة الصغــرية  �

واألسلحة اخلفيفة املعتمد يف عام ٢٠٠١؛ 
دراسة األمم املتحدة عن التثقيف يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار؛  �

احلوار بني احلضارات؛  �
تدابــري تتخــــذ وتنفـــذ علـــى املســـتوى اإلقليمـــي ودون اإلقليمـــي والثنـــائي  (ب)

واألحادي: 
تدابري بناء الثقة وبناء األمـن يف اـاالت السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة  �

والبيئية والثقافية، ومنها: 
تبـادل املعلومـــات بــني وكــاالت تنفيــذ القــانون يف منــاطق احلــدود  أ -
احلساسة أو املتنازع عليها، وعلى احلـدود املشـتركة وأنشـطة مراقبـة 

اجلمارك؛ 
االلـتزام بقـرارات األمـم املتحـدة ومبادئـها التوجيهيـة ذات الصلـــة يف  ب -

جمال األسلحة التقليدية؛ 
التشـريعات الوطنيـــة والنظــم اإلداريــة اخلاصــة بصــادرات األســلحة  ج -

ووارداا وعبورها وإعادة تصديرها وحتويلها؛ 
تقدمي معلومات إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة بشـأن برامـج تدمـري  د -

األسلحة الزائدة أو املصادرة أو امعة؛ 

 __________
انظر القرار ١٤٢/٣٥ باء.  (٤)
انظر القرار ٣٦/٤٦ الم.  (٥)

 .A/47/42 انظر الوثيقة (٦)
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أعمـال مشـتركة تقـــوم ــا القــوات املســلحة يف حــاالت الطــوارئ  هـ -
املدنية، مبا يف ذلك برامج التعـاون يف حـاالت الكـوارث الطبيعيـة أو 
ملنـع تلـك الكـوارث، بنـاء علـى طلـب أو تفويـض الـدول املتضـــررة، 
ــــة األلغـــام  وكذلــك األنشــطة املشــتركة لإلنقــاذ يف البحــر ويف إزال

البحرية؛ 
التشاور بشأن حتديد األسلحة التقليدية واحلد منها؛  و -

تعزيــز االلــتزام بــالصكوك القانونيــة العامليــة الــيت تتنــاول األســــلحة  ز -
ــــة ودون  التقليديـــة وكذلـــك باالتفاقيـــات و/أو االتفاقـــات اإلقليمي

اإلقليمية والثنائية القائمة فعال، وتعزيز مشوليتها؛ 
ـــاون  حتديـد وتنفيـذ أنشـطة ومشـاريع اقتصاديـة مشـتركة وتعزيـز التع ح -

بني البلدان املتجاورة على طول حدودها املشتركة؛ 
إنشاء جلان مشتركة للحدود وجلان مشتركة للتعاون بني الدول؛  ط -

إقامة مناطق مرتوعة السالح أو مناطق سالم؛  ي -
زيادة األمن والتعاون ملواجهـة خمـاطر االجتـار بـاملخدرات واإلرهـاب  ك -

واالجتار غري املشروع باألسلحة واجلرمية الدولية املنظمة وما إليها؛ 
تدابري حملاربة الفقر يف إطار إزالة أسباب الصراعات؛  ل -

تطوير منهجية موحدة لتدابري اإلنفاق على الدفاع واعتمادها؛  م -
تدابري لبناء الثقة البحرية؛  ن -

عدم استخدام أي قوات مسـلحة جـرى نشـرها بواسـطة أي جـانب  س -
يف منـاطق احلـدود للـهجوم علـى اجلـانب اآلخـر، أو القيـــام بأنشــطة 
عسكرية دد اجلانب اآلخر أو تقوض السالم والسكينة واالستقرار 

يف مناطق احلدود؛ 
ـــاطق احلــدود إىل احلــد  خفـض القـوات العسـكرية أو حتديدهـا يف من ع -
ـــع  األدىن الـذي يتفـق مـع العالقـات الوديـة وحسـن اجلـوار ويتسـق م

مبدأ األمن املتبادل واملتكافئ؛ 
خفض احلدود القصوى للقوات العسكرية واألسلحة اليت حيتفظ ـا  ف -

كل جانب يف مناطق احلدود وحتديدها واختاذ قرار بشأا؛ 
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عدم إجراء أي مناورات عسـكرية ذات مسـتويات معينـة يف املنـاطق  ص -
احملددة بصورة متبادلة مما حيد مـن مسـتوى ونطـاق وعـدد املنـاورات 

العسكرية يف مناطق احلدود؛ 
التعاون يف محاية البيئة البحرية وإجراء حبوث علمية حبرية؛  ق -

التعـاون يف جمـال سـالمة املالحـــة واالتصــاالت يف البحــر وعمليــات  ر -
البحث واإلنقاذ؛ 

إقامة مناقشات رياضية بني الرياضيني العسكريني؛  ش -
تبادل املعلومات بشأن القوات املسلحة واألنشطة العسكرية، ومنها:  �

اهليكل التنظيمي للقوات املسلحة وحجمها وتكوينها؛  أ -
خطط نشر نظم األسلحة واملعدات الكبرية؛  ب -

الفصل بني القوات العسكرية تفاديا للنـزاع ولتخفيف التوتر؛  ج -
تبادل البيانات بشأن القوات العسكرية واألسلحة؛  د -

نشر املعلومات ذات األمهية العسكرية، ومنها على سبيل املثال:  �
نقل األسلحة؛  أ -

امليزانيات العسكرية؛  ب -
األوراق والبيانــات املتعلقــة بالسياســــة الدفاعيـــة والكتـــب البيضـــاء  ج -

املتعلقة بالدفاع؛ 
مبادئ الدفاع وخططه واإلنفاق عليه؛  د -

اإلخطار واملراقبة والزيارات للمرافق العسكرية واألنشطة العسكرية، ومنها:  �
ينبغي القيام باإلخطار املسبق للجانب اآلخر يف حالـة إجـراء منـاورة  أ -
عســكرية فيمــا يتعلــق بنوعــها ومســتواها والزمــن احملــــدد ومنطقـــة 
إجرائها وكذلك بعـدد ونـوع الوحـدات والتشـكيالت املشـاركة يف 

املناورة العسكرية؛ 
التوصــل التدرجيــي التفاقــات بشــأن اإلخطـــار املســـبق باملنـــاورات  ب -

العسكرية؛ 
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زيارات إىل القواعد و/أو املنشآت العسكرية؛  ج -
ــــع األمـــن، يشـــترك فيـــها مدنيـــون  حلقــات دراســية إقليميــة بشــأن مواضي �

وعسكريون، مثل: 
العقائد العسكرية؛  أ -

سياسة األمن؛  ب -
مفاهيم األمن اإلقليمي؛  ج -
تدابري بناء الثقة واألمن؛  د -

االجتار غري املشروع باألسلحة؛  هـ -
نقل األسلحة التقليدية؛  و -
قوانني الصراع املسلح؛  ز -

التحويل الدفاعي؛  ح -
مدرسة اللغات الدفاعية؛  ط -

الطب العسكري؛  ي -
االجتماعات ذات املسارين؛  ك -

التحقق ونزع السالح وحتديد األسلحة يف جمال األسلحة التقليدية؛  ل -
إقامــــــة اتصـاالت فعالــــة بـني السلطـــــات العسـكرية والسياســـية يف خمتلــف  �

الدول، فيما خيص، على سبيل املثال: 
آليـات التشـاور واجلـهود املشـتركة للتعـامل مـع األنشـطة العســـكرية  أ -
غري العادية أو األحداث ذات الطبيعة العسكرية اليت تشـكل خطـورة 

(مبا يف ذلك اخلطوط الساخنة)؛ 
تطوير وإقامة اتصاالت بني السـلطات املدنيـة والعسـكرية يف البلـدان  ب -

ااورة حسب حالة احلدود فيما بينها؛ 
إقامـــــة مؤسسات أمنية إقليمية تكلف مبهام خمتلفة تؤثــر عـلى أمـن الـدول يف  �

املنطقة، ومنها: 
منع الصراع؛  أ -
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احلد من األسلحة؛  ب -
وقف االجتار غري املشروع باألسلحة؛  ج -

االتصـال وتبـادل املعلومـات بـني املسـؤولني العســـكريني، مبــن فيــهم  د -
رؤساء اجلامعات والكليات واملعاهد العسكرية؛ 

برامج التثقيف من أجل السالم؛  هـ -
ترتيبـــات ملراقبـــة العمليـــات الروتينيـــــة وتبــــادل األفــــراد املدنيــــني  و -

والعسكريني للتدريب العادي واملتقدم؛ 
تبادل املساعدات االستشارية واملاليـة لتـأمني وحتسـني السـيطرة علـى  ز -
خمزونات األسلحة الزائدة والقدميـة، وخاصـة مرافـق ختزيـن األسـلحة 

الصغرية واألسلحة اخلفيفة؛ 
تدريبات مشتركة على عمليات حفظ السالم؛  ح -

اجلوانب السياسية - العسكرية لألمن اإلقليمي:  �
الرقابــة الفعالــة علــى القــوات املســلحة بواســطة الســلطات املقامـــة  أ -

بطريقة دستورية واملتمتعة بالشرعية الدميقراطية؛ 
املوافقة التشريعية على النفقات العسكرية؛  ب -

تثقيـف أفـــراد القــوات املســلحة يف جمــال القــانون اإلنســاين الــدويل  ج -
والقواعد املنظمة للصراعات املسلحة؛ 

الشفافية وإمكانية حصول اجلماهري على املعلومات املتصلــة بـالقوات  د -
املسلحة. 

 
طريق املستقبل   خامسا -

يؤكد الفريق العامل جمددا أمهية تدابري بناء الثقة لتعزيز االسـتقرار، وحتسـني العالقـات  - ٢٥
ـــع  بـني الـدول، والنـهوض بالرفـاه االجتمـاعي واالقتصـادي والثقـايف لشـعوا، واإلسـهام يف من
احلـرب، ويئـة الظـروف املواتيـة للتقـدم يف جمـال نـزع السـالح. وينبغـي اسـتخدام تدابـري بنـاء 
الثقة حيثما أمكن ذلك وينبغي زيادة تعزيز عملية بناء الثقة علـى مجيـع املسـتويات عـن طريـق 
توسيع نطاق تدابري بناء الثقة اليت نفذت بـالفعل وتدعيمـها. ويسـلم أيضـا الفريـق العـامل بأنـه 
يف إمكان األمم املتحدة اإلسهام يف تعزيز فعالية تدابــري بنـاء الثقـة عـن طريـق تشـجيع التكـامل 
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ـــك بإقامــة اتصــال وتعــاون فعــالني، مــع  بـني النــُهج دون اإلقليميـة واإلقليميـة والعامليـة وكذل
اهليئات دون اإلقليمية واإلقليمية املختصة. وميكن النظر أيضا يف التدابري التالية باعتبارهـا سـبل 

حمتملة لتعزيز وحتسني الثقة فيما بني الدول: 
على املستوى العاملي/الكوين  (أ)

النظـر يف االنضمـام إىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـــة اجلرميــة عــرب احلــدود  �
الوطنيـة وبروتوكوليـها، ال سـيما بروتوكـول مكافحـة صنـع األسـلحة الناريــة 

وأجزائها ومكوناا وذخريا واالجتار ا بصورة غري مشروعة؛ 
اجلــهود الوطنيــة والدوليــة ملنــع الصراعــــات، بوصفـــها أداة، ضمـــن أدوات  �
أخرى، لتعزيز التنمية املستدامة، باعتبـار أن كـال النشـاطني يعـزز كـل منـهما 

اآلخر؛ 
سـعي أطـراف أي نـزاع، والـذي مـن احملتمـل أن يـؤدي اســـتمراره إىل ديــد  �
صـون السـالم واألمـن الدوليـني، يف املقـام األول، إىل التوصـــل إىل حــل عــن 
طريق التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيـم والتسـوية القضائيـة، 
ــــة، أو إىل الوســـائل الســـلمية  واللجــوء إىل الوكــاالت أو الترتيبــات اإلقليمي

األخرى اليت يقع عليها اختيارها؛ 
طلبت اجلمعية العامـة يف قرارهـا ٣٦/٤٦ الم الصـادر يف عـام ١٩٩١ بشـأن  �
�الوضـوح يف مسـألة التسـلح� إىل مؤمتـر نـزع السـالح أن يتصـدى ملشــاكل 
االنفتـاح والوضـوح وإلعـداد الوسـائل العمليـة الكفيلـة بزيادمـا فيمـا يتصـل 
بنقــل التكنولوجيــا العاليــة املســتخدمة يف التطبيقــات العســكرية، وبأســـلحة 

التدمري الشامل، وفقا للصكوك القانونية القائمة؛ 
إنشاء سجل موسع لألمم املتحدة لألسلحة التقليديـة، علـى النحـو املنصـوص  �

عليه يف قرار اجلمعية العامة ٣٦/٤٦ الم؛ 
النظر يف انضمام البلدان اليت تنتـج أو تصـدر األلغـام األرضيـة التفاقيـة أوتـاوا  �

أو إىل الربوتوكول الثاين املعدل لالتفاقية بشأن بعض األسلحة التقليدية؛ 
ـــلحة  ينبغـي عنـد التفـاوض بشـأن االتفاقـات املتعـددة األطـراف يف جمـال األس �

التقليدية اختاذ كافة التدابري لضمان أن تلك االتفاقات مقبولة عامليا؛ 
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ــــر  نظــر األمــم املتحــدة يف املنتــدى املناســب للمســألة املتعلقــة بتطويــر ونش �
األسلحة التقليدية املتطورة، واليت ميكن أن يكون هلا أثـر تدمـريي علـى حيـاة 

البشر والبيئة؛ 
مطالبة مؤمتر نزع السالح بالنظر يف صياغة مبادئ ميكن أن تسـتخدم كإطـار  �

عمل لالتفاقات اإلقليمية بشأن حتديد األسلحة التقليدية؛ 
التسوية السلمية للمنازعات بواسطة وســائل مـن بينـها املفاوضـات والتحقيـق  �
والوســاطة والتوفيــق والتحكيــم والتســوية القضائيــة أو أي وســــائل ســـلمية 

أخرى، حسب االقتضاء، وفقا للميثاق؛ 
على املستوى األحادي واملتعدد األطراف ودون اإلقليمي واإلقليمي  (ب)

التنفيـذ التـام لربنـامج العمـل ملنـع االجتـــار غــري املشــروع باألســلحة الصغــرية  �
واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه؛ 

النظر يف إنشاء سجالت إقليمية لنقـل األسـلحة الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـة،  �
على أن تؤخذ يف االعتبار األحوال السياسـية والعسـكرية احملـددة السـائدة يف 

خمتلف املناطق؛ 
اإلخطار املسبق بإجراء مناورات عسكرية كربى بـالقرب مـن حـدود الـدول  �

األخرى؛ 
ـــى الصعيــد اإلقليمــي، بينمــا جتــري  تشـجيع تعزيـز األمـن ونـزع السـالح عل �

االستجابة للشواغل واخلصائص احملددة لكل منطقة؛ 
ـــر يف ســياق معاجلــة األســباب اجلذريــة للصــراع،  اختـاذ تدابـري ملكافحـة الفق �

وتعزيز التنمية؛ 
تشجيع ودعم تدابري القضاء على الفقر واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية بغيـة  �

معاجلة األسباب اجلذرية للصراع؛ 
تقـدمي القـوى العسـكرية الرئيسـية لضمانـات فيمـا يتعلـق باالتفاقـات يف جمــال  �

األسلحة التقليدية اليت تعتمدها منطقة معينة؛ 
إزالــة القيــود التمييزيــة فيمــا يتعلــق بنقــل التكنولوجيــات ذات االســــتخدام  �

املزدوج؛ 
إضفاء الصبغة الرمسية على التفاهم على أساس طوعي فيما بــني الـدول املعنيـة  �

بشأن تقدمي إخطار كاٍف مسبق عن جتارب إطالق القذائف؛ 
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اختاذ اإلجراءات الوقائية لعدم االعتداء بالقذائف؛  �
وقف اقتناء ونشر نظم القذائف املضادة للقذائف اهلجومية؛  �

ـــز الســالم  إبـرام اتفـاق بشـأن عـدم اسـتخدام القـوة مبوجـب أي ذريعـة وتعزي �
واألمن اإلقليميني عند أدىن مستوى ممكن من التسلح والقوات العسكرية؛ 

عدم استخدام القـوة مبوجـب أي ذريعـة، ال تتفـق مـع ميثـاق األمـم املتحـدة،  �
وتعزيز السالم واألمن اإلقليميـني عنـد أدىن مسـتوى ممكـن للتسـلح والقـوات 

العسكرية؛ 
توازن األسلحة التقليدية وإنشاء آلية سياسية لتسوية املنازعات؛  �

دور األمم املتحدة  (ج)
القيـام، عـن طريـق إدارة شـؤون نـزع السـالح، جبمـع املعلومـات املقدمـة مــن  �
الدول األعضاء بشأن تدابري بناء الثقـة والعمـل علـى نشـرها، يف مجلـة أمـور، 

عن طريق: 
موقع متطور لألمم املتحدة على شبكة اإلنـترنت بشـأن تدابـري بنـاء الثقـة  -

القائمة اليت ميكن أن تكون مبثابة مصدر مركزي قيم للمعلومات؛ 
تنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية ومؤمترات، بناء على طلـب الـدول  -

األعضاء، ومبساعدة املراكز اإلقليمية؛ 
ـــة  إنشـاء منتـدى غـري رمسـي لتبـادل اخلـربات وإجـراء مناقشـات غـري رمسي -

واليت ميكن أن جتري مرة سنويا على هامش اللجنة األوىل؛ 
إنشاء سجل للخرباء باألمم املتحدة بشأن تدابري بناء الثقـة يف جمـال األسـلحة  �

التقليدية؛ 
إنشاء مركز حمفوظات لألمم املتحـدة يقـدم قائمـة شـاملة يف التدابـري املتخـذة  �

لبناء الثقة يف خمتلف املناطق؛ 
تعزيز قدرة معهد األمم املتحدة لبحوث نـزع السـالح علـى القيـام بـالبحوث  �

يف جمال تدابري بناء الثقة. 
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