
A/RES/61/76 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 
18 December 2006 

  احلادية والستونالدورة 
من جدول األعمال) هـ(٩٠البند

 

06-49897 

  
    ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٦قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])Corr.1 وA/61/394( على تقرير اللجنة األوىل بناء[
  

  توطيد السالم من خالل تدابري عملية لرتع السالح  - ٦١/٧٦
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ــشــــري   ــا إذ ت ــؤرخ  ٥١/٤٥ إىل قراراهت ــون امل ــانون األول١٠ ن ــســمرب / ك  ،١٩٩٦دي

 كـانون   ٤ مـيم املـؤرخ      ٥٣/٧٧  و ،١٩٩٧ديـسمرب   /األول  كـانون    ٩ زاي املؤرخ    ٥٢/٣٨ و
 ٥٥/٣٣  و ،١٩٩٩  ديـسمرب   / كانون األول  ١ حاء املؤرخ    ٥٤/٥٤  و ،١٩٩٨ديسمرب  /األول

ــؤرخ  ــاين٢٠زاي املــ ــشرين الثــ ــوفمرب / تــ ــؤرخ ٥٦/٢٤  و،٢٠٠٠نــ ــشرين ٢٩ عــــني املــ  تــ
ــاين ــوفمرب /الثـ ــؤرخ ٥٧/٨١    و،٢٠٠١نـ ــاين ٢٢ املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــا ٢٠٠٢نـ ، ومقررهـ
 كـــانون ٣املـــؤرخ   ٥٩/٨٢، وقرارهـــا ٢٠٠٣ديـــسمرب / كـــانون األول٨ املـــؤرخ ٥٨/٥١٩

  ،“توطيد السالم من خالل تدابري عملية لرتع السالح ”ة املعنون٢٠٠٤ ديسمرب/األول
الـسالح   بأن اتباع هنج شـامل ومتكامـل إزاء تـدابري عمليـة معينـة لنــزع                  واقتناعا منها   
يـوفر بالتـايل أساسـا لبنـاء        و الـسالم واألمـن وتوطيـدمها،        صونيكـون شـرطا مـسبقا لـ          مـا  كثريا

وتـشمل هـذه التـدابري مجـع األسـلحة الـيت مت          بعـد الـصراع؛    مـا بشكل فعـال يف مرحلـة   السالم 
التـصنيع غـري املـشروع، فـضال عـن األسـلحة         أواحلصول عليها من خالل االجتار غري املشروع   

ذخائر الــيت تعتربهــا الــسلطات الوطنيــة املختــصة فائــضة عــن حاجتــها، وخباصــة فيمــا يتعلــق والــ
 ويستحـسن أن يكـون      بطريقـة مـسؤولة    والـتخلص منـها      ،باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة   

، اسـتخدامها بـشكل آخـر      منـها أو   التخلصبذلك عن طريق تدمريها، إال إذا صدر إذن رمسي          
 وتـشمل    علـى النحـو الواجـب؛      زمة على هذه األسـلحة وتـسجيلها       وضع العالمات الال   شريطة

 وإزالـة   ؛ وإعـادة إدمـاجهم    هموتـسرحي املقـاتلني الـسابقني      ونزع سالح    ؛كذلك تدابري بناء الثقة   
   وحتويل األسلحة،؛األلغام
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 أن اجملتمــع الــدويل يــدرك اآلن أكثــر مــن أي وقــت مــضى  وإذ تالحــظ مــع االرتيــاح  
ملـشاكل املتزايــدة الناشـئة عــن   إىل اوخباصـة بــالنظر   مليــة لنــزع الــسالح،  أمهيـة هــذه التـدابري الع  

ـــة   ـــة اخلفيفـ ــصغيــرة واألسلحـ ـــة ال ـــم األسلحـ ــا يف ذلــك ذخائرهــا ،تراكـ ـــة  ، مب ــصورة مفرطـ  ب
ضــوابط، ممــا يــشكل هتديــدا للــسالم واألمــن ويقلــل مــن فــرص التنميــة          وانتــشارهــا بــدون  

  بعد الصراع،  ماحاالت ، وخباصة يف االقتصادية يف كثري من املناطق
ــلنـــزع عمليــة  احلاجــة إىل بــذل مزيــد مــن اجلهــود لوضــع بــرامج   وإذ تؤكــد   سالح ال

ــسريح وإعــادة        ــسالح والت ــزع ال ــدابري ن ــضررة، كجــزء مــن ت ــاطق املت ــة يف املن ــذها بفعالي وتنفي
  السالم، اإلدماج، حبيث تكمل، استنادا إىل كل حالة على حدة، جهود حفظ السالم وبناء 

 بتقريـــر األمـــني العـــام عـــن منـــع نـــشوب الـــصراعات وإذ حتـــيط علمـــا مـــع التقـــدير  
ــه انتــشار األســلحة الــصغرية    ، الــذي يــشري، يف مجلــة أمــور، إىل  )١(املــسلحة الــدور الــذي يؤدي

  واألسلحة اخلفيفة ونقلها غري املشروع يف سياق تفاقم الصراعات وإدامتها،
 الـذي   )٢(٢٠٠١أغـسطس   / آب ٣١ األمن املـؤرخ      ببيان رئيس جملس   وإذ حتيط علما    

لــرتع الــسالح يف ســياق الــصراعات املــسلحة، وإذ تؤكــد،   يــشدد علــى أمهيــة التــدابري العمليــة  
تـدابري احتـواء األخطـار       يتعلق بربامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، على أمهيـة            فيما

   حة اخلفيفة غري املشروعة، األمنية النامجة عن استعمال األسلحة الصغرية واألسل
 بتقرير األمني العام الذي أعد مبساعدة فريـق اخلـرباء احلكـوميني             وإذ حتيط علما أيضا     

 يف توطيـد    هامـا وخباصة التوصيات الـواردة فيـه، بوصـفها إسـهاما            ،  )٣(املعين باألسلحة الصغرية  
  عملية السالم من خالل تدابري عملية لنـزع السالح،

آلية تنسيق األعمال املتصلة باألسـلحة الـصغرية الـيت أنـشأها األمـني               بعمل   وإذ ترحب   
ومتعـدد التخصـصات إزاء هـذه املـشكلة العامليـة املعقـدة              العام من أجل اسـتحداث هنـج شـامل          

ــدابري         ــذ الت ــة يف تنفي ــري احلكومي ــات غ ــع املنظم ــاون م ــه، والتع ــددة األوج ــرتع   واملتع ــة ل العملي
  السالح،
تعقـد  ري االجتماعني األول والثاين من اجتماعات الدول الـيت           بتقري وإذ ترحب أيضا    

العمــل املتعلــق مبنــع االجتــار غــري املــشروع باألســلحة   كــل ســنتني للنظــر يف تنفيــذ برنــامج  مــرة 
_______________ 

)١(  A/55/985-S/2001/574 و Corr.1.  
)٢(  S/PRST/2001/21  ٣١ ‐  ٢٠٠١ينـاير  / كـانون الثـاين  ١قرارات ومقـررات جملـس األمـن،         :؛ انظر 

  .٢٠٠٢  ليهيو/متوز
)٣(  A/61/288.  
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يف نيويـورك،     جوانبه ومكافحته والقضاء عليـه، املعقـودين         من مجيع الصغرية واألسلحة اخلفيفة    
 ،)٥(٢٠٠٥يوليـه  / متـوز ١٥ إىل ١١ والفتـرة مـن   )٤(٢٠٠٣يه يول/ متوز١١ إىل ٧يف الفترة من   

 بـشأن لتفـاوض   املكلـف با  العـضوية   بـاب   الفريـق العامـل املفتـوح        على التوايل، وكذلك بتقريـر      
غـري املـشروعة    ة اخلفيفة  األسلحة الصغرية واألسلح  الكشف عن  الدول من    لتمكنيصك دويل   

   ،)٦(موثوق هبا يف الوقت املناسب وبطريقة وتعقبها
احلـد مـن األسـلحة      /للمبـادئ التوجيهيـة بـشأن حتديـد       ” األمهية اخلاصـة     تؤكد  - ١  

 الـسالم يف سـياق قـرار اجلمعيـة      توطيـد التأكيد بوجه خـاص علـى        التقليدية ونزع السالح، مع     
اآلراء يف دورهتــا املوضــوعية  ، الــيت اعتمــدهتا هيئــة نــزع الــسالح بتوافــق “ نــون٥١/٤٥العامــة 

  ؛)٧(١٩٩٩لعام 
 بتقريـر األمـني العـام عـن توطيـد الـسالم مـن خـالل تـدابري عمليـة                     حتيط علما   - ٢  

 ،، وتــشجع مــرة أخــرى الــدول األعــضاء    )٣(٥٩/٨٢  لنـــزع الــسالح، املقــدم عمــال بــالقرار     
  الواردة فيه؛  لتنفيذ التوصيات الدعم على أن تقدم ،وكذلك الترتيبات والوكاالت اإلقليمية

 تدرج، حسب االقتضاء ومبوافقة الدولـة املـضيفة، تـدابري          على أمهية أن   تشدد  - ٣  
حفـظ الــسالم املنـشأة بتكليــف مـن األمــم املتحـدة، ترمــي إىل      عمليـة لــرتع الـسالح يف بعثــات   

اخلفيفة، باالقتران مـع بـرامج    معاجلة مشكلة االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة        
م وإعــادة إدمــاجهم، بغيــة تــشجيع وضــع اســتراتيجية نــزع ســالح املقــاتلني الــسابقني وتــسرحيه

ــة  ــشكل        متكامل ــسالم ب ــاء ال ــة بن ــسهم يف عملي ــأن ت ــة ب ــة إلدارة األســلحة كفيل وشــاملة وفعال
  مستدام؛
ــدعو       ترحــب   - ٤   ــاألمر، وت ــة ب ــدول املهتم ــة ال ــا جمموع ــيت قامــت هب ــشطة ال  باألن

 املــشاريع الــسابقة لنـــزع الــسالح الــدروس املــستفادة مــن اجملموعــة إىل أن تقــوم، باالســتناد إىل 
الـسالم،  مـن أجـل توطيـد       وبناء السالم، مبواصلة تعزيز التدابري العملية اجلديـدة لنــزع الـسالح             

 واملنظمـات اإلقليميـة ودون      ،الـدول املتـضررة نفـسها     تـضعها    تلك الـيت تتخـذها أو     وخصوصا   
  املتحدة؛ وكاالت األمم ، فضال عن اإلقليمية

_______________ 

)٤(  A/CONF.192/BMS/2003/1 .  
)٥(  A/CONF.192/BMS/2005/1.  
)٦(  A/60/88و  Corr.2.  
، املرفـق   )A/54/42( ٤٢الوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة الرابعـة واخلمـسون، امللحـق رقـم                  )٧(

  .الثالث
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 األعضاء، مبا فيها جمموعة الدول املهتمة بـاألمر، علـى مواصـلة              الدول تشجع   - ٥  
وللمنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة ذات الـصلة، وفقـا                لألمـني العـام      دعمهاتقدمي  

يف اســتجابتها لطلبــات  للفــصل الثــامن مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، وللمنظمــات غــري احلكوميــة  
 مبــا يف ذلــك ذخائرهــا  ،ســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة الــدول األعــضاء املتعلقــة جبمــع األ 

  بعد الصراع؛   ما يف حاالت،وتدمريها
، مبـا يف ذلـك      األطـراف املعنيـة املتعـددة      بأوجـه التـضافر داخـل عمليـة          ترحب   - ٦  

 واملنظمـات واملؤسـسات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة، فـضال      املتحـدة  احلكومات ومنظومة األمـم   
السالح وبرنامج العمل املتعلـق مبنـع         احلكومية، يف دعم التدابري العملية لرتع        عن املنظمات غري  

ــة      ــصغرية واألســلحة اخلفيف ــشروع باألســلحة ال ــع االجتــار غــري امل ــن مجي ــه  م ــه ومكافحت  جوانب
، بوسـائل منـها آليـة تنـسيق األعمـال املتـصلة باألسـلحة الـصغرية، علـى وجـه                     )٨(عليـه  والقضاء  
  اخلصوص؛

، )٣(٥٩/٨٢األمـني العـام علــى التقريـر الـذي قدمــه عـن تنفيـذ القــرار        تـشكر    - ٧  
  جمموعة الدول املهتمة باألمر يف هذا اخلصوص؛ والذي يأخذ يف االعتبار أنشطة 

 بتقريـــر األمـــني العـــام عـــن التثقيـــف يف جمـــال نـــزع الـــسالح وعـــدم ترحـــب   - ٨  
  ؛)١٠(ومات نزع السالحبرنامج األمم املتحدة ملعل ، وكذلك بتقريره عن )٩(االنتشار
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الثالثـة والـستني                 تطلب   - ٩  
لرتع السالح، مع مراعاة أنشطة جمموعة الدول املهتمـة بـاألمر      عن تنفيذ التدابري العملية      تقريرا  
  اخلصوص؛ يف هذا 
ــدور  تقــرر   - ١٠   ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل ــد   أن ت ــستني البن ــة وال هتا الثالث
   .“تدابري عملية لنـزع السالح توطيد السالم من خالل ”املعنون 

  ٦٧اجللسة العامة 
  ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول٦

  
_______________ 

 املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة   تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين باالجتار غري   :انظر  )٨(
، الفــصل الرابــع، الفقــرة ) A/CONF.192/15 (٢٠٠١يوليــه / متــوز٢٠‐ ٩،  جوانبــه، نيويــوركمــن مجيــع

٢٤.  
)٩(  A/61/169و   Add.1.  
)١٠(  A/61/215.  


