
A/C.1/60/L.16  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: Limited 
12 October 2005 
Arabic 
Original: English 

 

 
131005    121005    05-54710 (A) 

*0554710* 

 الستونالدورة 
 األوىلاللجنة 

  من جدول األعمال)ن( ٩٧البند 
ــام الكامــل   ــسالح الع ــزع ال ــني   :ن ــصلة ب ال

   نزع السالح والتنمية
 مشروع قرار: ∗ندونيسياإ  

 
 الصلة بني نزع السالح والتنمية  

 
 ،إن اجلمعية العامة 
من الدوليني بأقـل    إىل أن ميثاق األمم املتحدة يتوخى إقامة وصون السلم واأل         إذ تشري    

 حتويل ملوارد العامل اإلنسانية واالقتصادية إىل التسليح،
 إىل أحكام الوثيقة اخلتاميـة لـدورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية العاشـرة                أيضا وإذ تشري  

، وإىل اعتماد الوثيقة اخلتامية للمـؤمتر الـدويل املعـين           )١(املتعلقة بالصلة بني نزع السالح والتنمية     
 ،)٢(١٩٨٧سبتمرب / أيلول١١ة بني نزع السالح والتنمية يف بالصل

ديـــسمرب / كـــانون األول١٥ يـــاء املـــؤرخ ٤٩/٧٥ إلــــى قراراـــا وإذ تـــشري كـــذلك 
 دال املـؤرخ    ٥١/٤٥، و   ١٩٩٥ديـسمرب   / كـانون األول   ١٢ زاي املؤرخ    ٥٠/٧٠، و   ١٩٩٤

ــانون األول١٠ ــســمرب / كــ ــؤرخ ٥٢/٣٨، و ١٩٩٦ديــ ــانون األول٩ دال املــ ــسمرب / كــ ديــ
 راء املــؤرخ ٥٤/٥٤، و ١٩٩٨ديــسمرب / كــانون األول٤ كــاف املــؤرخ ٥٣/٧٧، و ١٩٩٧
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، ٢٠٠٠نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٠ الم املـؤرخ  ٥٥/٣٣، و ١٩٩٩ديـسمرب  / كـانون األول ١
ــؤرخ  ٥٦/٢٤و  ــاء امل ــاين ٢٩ ه ــشرين الث ــوفمرب / ت ــؤرخ ٥٧/٦٥، و ٢٠٠١ن ــشرين ٢٢ امل  ت

ــاين ــانون األول٣ؤرخ  املـــ٧٨/ ٥٩، و٢٠٠٢نـــوفمرب /الثـ ، ومقررهـــا ٢٠٠٤ديـــسمرب /  كـ
 ،٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٥٨/٥٢٠

الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الثاين عـشر لرؤسـاء دول أو حكومـات         وإذ تضع يف اعتبارها      
أغـسطس إىل   / آب ٢٩بلدان عدم االحنياز، املعقود يف ديربـان، جنـوب أفريقيـا، يف الفتـرة مـن                 

، والوثيقة اخلتامية للمؤمتر الوزاري الثالث عشر حلركة بلـدان عـدم            )٣(١٩٩٨ سبتمرب/ أيلول ٣
 ،)٤(٢٠٠٠أبريل / نيسان٩ و ٨االحنياز، املعقود يف كرتاخينا، كولومبيا، يومي 

 بالتغريات الـيت حـدثت يف العالقـات الدوليـة منـذ اعتمـاد الوثيقـة اخلتاميـة                   ووعيا منها  
، مبـا يف    ١٩٨٧سـبتمرب   / أيلـول  ١١ نـزع الـسالح والتنميـة يف         للمؤمتر الدويل املعين بالصلة بـني     

 ذلك برنامج التنمية الذي نشأ خالل العقد املاضي،
التحديات اجلديدة اليت تواجه اتمـع الـدويل يف ميـدان التنميـة             وإذ تضع يف اعتبارها      

 واستئصال الفقر والقضاء على األمراض اليت ابتليت ا البشرية،
 صلة التكافل بني نزع السالح والتنميـة، والـدور اهلـام لألمـن يف هـذا                 أمهيةوإذ تؤكد    

الصدد، وإذ يساورها القلق لتزايد النفقات العسكرية على نطاق العامل، واليت لوال ذلك لكـان               
 من املمكن إنفاقها على احتياجات التنمية،

ــسال       ترحــب  - ١  ــزع ال ــني ن ــصلة ب ــين بال ــق اخلــرباء احلكــوميني املع ــر فري ح بتقري
  وإعادة تقييمه هلذه املسألة اهلامة يف السياق الدويل الراهن؛)٥(والتنمية

الح والتنميــة،  الــدور الرئيــسي لألمــم املتحــدة يف الــصلة بــني نــزع الــستؤكــد - ٢ 
وتطلب إىل األمني العام أن يواصل تعزيز دور املنظمة يف هذا اال، وخباصة الفريق التـوجيهي               
الرفيع املستوى املعين برتع السالح والتنمية، لكفالة التنسيق املـستمر والفعـال والتعـاون الوثيـق            

 بني إدارات ووكاالت األمم املتحدة ووكاالا الفرعية ذات الصلة؛
 إىل األمــني العــام أن يقــوم، عــن طريــق األجهــزة املالئمــة ويف حــدود   تطلــب - ٣ 

املوارد املتاحة، مبواصلة اختاذ تدابري لتنفيذ برنامج العمل املعتمد يف املؤمتر الدويل املعـين بالـصلة                
 ؛)٢(١٩٨٧بني نزع السالح والتنمية لعام 
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دية واالجتماعية جـزءا مـن   اتمع الدويل على أن يكرس للتنمية االقتصا    حتث   - ٤ 
املـوارد املتاحـة نتيجـة لتنفيـذ اتفاقـات نـزع الــسالح واحلـد مـن األسـلحة، وذلـك بغيـة تــضييق            

 الفجوة اليت تزداد اتساعا باستمرار بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية؛
ــشجع - ٥  ــة واإلشــارة إ    ت ــة لأللفي ــات اإلمنائي ــق الغاي ــى حتقي ــدويل عل ىل  اتمــع ال

اإلسهام الذي ميكن أن يقدمه نزع السالح يف بلوغها عنـدما يقـوم باسـتعراض مـا أحـرزه مـن                      
، وكذلك بذل جهود أكرب لدمج األنشطة املتعلقـة         ٢٠٠٥تقدم حنو حتقيق هذا الغرض يف عام        

 برتع السالح واملساعدة اإلنسانية والتنمية؛
يــة واملنظمــات غــري    املنظمــات واملؤســسات اإلقليميــة ودون اإلقليم  تــشجع  - ٦ 

احلكومية ومعاهد البحث ذات الصلة على أن تدرج القضايا املتعلقة بالصلة بـني نـزع الـسالح        
ــق اخلــرباء         ــر فري ــصدد، تقري ــذا ال ــار، يف ه ــا، وأن تأخــذ يف االعتب ــة يف جــداول أعماهل والتنمي

 احلكوميني؛
 احلاديـة والـستني    إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا          تطلب - ٧ 

 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
 أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا احلاديــة والــستني البنــد   تقــرر - ٨ 
 .“الصلة بني نزع السالح والتنمية”املعنون 

 


