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 اللجنة األوىل

 من جدول األعمال) ز (٦٥البند 
 القذائف:  السالح العام والكاملنزع

 
  مشروع قرار:إندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية ومصر

 
 القذائف  

 
 ،إن اجلمعية العامة 
، ١٩٩٩ديســـــمرب / كـــــانون األول١ واو املـــــؤرخ ٥٤/٥٤ إىل قراراهتـــــا إذ تشـــــري 

 تشـرين   ٢٩ باء املـؤرخ     ٥٦/٢٤، و   ٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠ ألف املؤرخ    ٥٥/٣٣ و
 ٥٨/٣٧، و ٢٠٠٢نـــوفمرب / تشـــرين الثـــاين٢٢ املـــؤرخ ٥٧/٧١، و ٢٠٠١نـــوفمرب /الثـــاين

 ، ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٨املؤرخ 
 دور األمــم املتحــدة يف جمــال تنظــيم التســلح ونــزع الســالح، والتــزام وإذ تعيــد تأكيــد 

 الدول األعضاء باختاذ خطوات ملموسة من أجل تعزيز ذلك الدور،
تعزيز السالم واألمن اإلقليميني والدوليني يف عامل خال من ويـالت            احلاجة   وإذ تدرك  

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

 يف حتقيق السالم واألمن الدوليني،بوصف ذلك إسهاما 
ــا   ــى       وإذ تضــع يف اعتباره ــدول األعضــاء عل ــة لل ــاة الشــواغل األمني ــي مراع ــه ينبغ  أن

 الصعيدين الدويل واإلقليمي عند معاجلة مسألة القذائف،
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 علـى مـا ينطـوي عليـه النظـر يف مسـألة القـذائف يف السـياق التقليـدي مـن                   وإذ تشدد  
 تعقيدات،
 للجهــود الدوليــة املبذولــة ملكافحــة اســتحداث مجيــع أســلحة دهاوإذ تعــرب عــن تأييــ 

 الدمار الشامل وانتشارها،
، أنشـــأ يف عـــام ٥٨/٣٧ أن األمـــني العـــام، اســـتجابة للقـــرار وإذ تضـــع يف اعتبارهـــا 
 فريقا من اخلرباء احلكوميني أجرى تبادال شامال ومتعمقا لآلراء بشأن مسألة القـذائف              ٢٠٠٤

 من مجيع جوانبها، 
 الـذي  ،)١( بتقرير األمني العام عـن مسـألة القـذائف مـن مجيـع جوانبـها       إذ حتيط علما  و 

أعلن فيه أنه بـالنظر إىل تعقـد املسـائل قيـد البحـث، مل يـتم التوصـل إىل توافـق يف اآلراء بشـأن                       
 قيام الفريق بإعداد تقرير هنائي،

 بتقريـر األمـني العـام الـذي يتضـمن ردود الـدول األعضـاء بشـأن                  حتيط علمـا   - ١ 
 ؛)٢(٥٨/٣٧التقرير املتعلق مبسألة القذائف من مجيع جوانبها واملقدم عمال بالقرار 

إىل األمني العام أن يعد تقريـرا، بـدعم مـن خـرباء استشـاريني مـؤهلني                 تطلب   - ٢ 
ء، للمسـامهة يف مسـاعي األمـم    ومعهد األمـم املتحـدة لبحـوث نـزع السـالح، حسـب االقتضـا             

املتحدة ملعاجلة مسألة القذائف من مجيع جوانبها، وذلك بتحديـد اجملـاالت الـيت ميكـن التوصـل         
 فيها إىل توافق يف اآلراء، وأن يقدمه إىل اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والستني؛

اء احلكـوميني    إىل األمني العام أن يقوم، مبساعدة فريـق مـن اخلـرب            تطلب أيضا  - ٣ 
 علـى أسـاس التوزيـع اجلغـرايف العـادل، مبواصـلة البحـث عـن السـبل                   ٢٠٠٧سيتم إنشاؤه عـام     

والوسائل الالزمـة للقيـام، ضـمن األمـم املتحـدة، مبعاجلـة مسـألة القـذائف مـن مجيـع جوانبـها،                       
را إىل  يف ذلك حتديد اجملاالت الـيت ميكـن التوصـل فيهـا إىل توافـق يف اآلراء، وأن يقـدم تقريـ                      مبا

 اجلمعية العامة كي تنظر فيه يف دورهتا الثالثة والستني؛
يف جدول األعمـال املؤقـت لـدورهتا        � القذائف� تدرج البند املعنون     ن أ تقرر - ٤ 
 .الستني
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