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  ة والستونمساالدورة اخل
  اللجنة األوىل

  من جدول األعمال) ح (٩٧البند 
توطيد الـسالم   : نزع السالح العام الكامل   

        من خالل تدابري عملية لنـزع السالح
يرلنــدا، أســرائيل، وأفغانــستان، وأملانيــا، و  إوإثيوبيــا، وإســبانيا، وأســتراليا، وإســتونيا،        

 وبولنـدا، وبـريو،     وبوركينـا فاسـو،   وبوتسوانا،   وبلغاريا،وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا،    
ــا املتحــدة،      ــة ترتاني ــشيكية، ومجهوري ــة الت ــو، واجلمهوري ــيالروس، وتوغ ــة وب  واجلمهوري

 ومجهورية كوريا، ومجهوريـة مولـدوفا، والـدامنرك، ورومانيـا، وسـلوفاكيا،             الدومينيكية،
بيا، وغواتيمـاال، وفرنـسا،     وسلوفينيا، وسنغافورة، والسويد، وسويـسرا، وشـيلي، وصـر        

والفلبني، وفنلندا، وفيجي، وقربص، وكرواتيا، وكوت ديفوار، وكوسـتاريكا، وكينيـا،           
ــة، وامل    ــشتاين، ومالط ــا، وليختن ــا، ولكــسمربغ، وليتواني ــا   والتفي ملكــة املتحــدة لربيطاني

ــا،   أالعظمـــى و ــا، ومونـــاكو، والنـــرويج، والنمـــسا، ونيجرييـ يرلنـــدا الـــشمالية، ومنغوليـ
 مشروع قرار: وزيلندا، وهاييت، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونانوني
    

  زع السالحـتوطيد السالم من خالل تدابري عملية لن    
    

  ،إن اجلمعية العامة  
ــشــــري   ــا إذ ت ــون٥١/٤٥ إىل قراراهت ــؤرخ   ن ــانون األول١٠امل ــســمرب / ك ، ١٩٩٦دي

 كـانون   ٤املـؤرخ     مـيم  ٥٣/٧٧ ، و ١٩٩٧ديـسمرب   /األول  كـانون    ٩املؤرخ    زاي ٥٢/٣٨ و
 ٥٥/٣٣ ، و ١٩٩٩  ديـسمرب   / كانون األول  ١املؤرخ    حاء ٥٤/٥٤ ، و ١٩٩٨ديسمرب  /األول
ــؤرخ  زاي ــاين٢٠املــ ــشرين الثــ ــوفمرب / تــ ــؤرخ   عــــني٥٦/٢٤ ، و٢٠٠٠نــ ــشرين ٢٩املــ  تــ
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ــاين ــوفمرب /الثـ ــؤرخ  ٥٧/٨١   ، و٢٠٠١نـ ــاين ٢٢املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــا ٢٠٠٢نـ ، ومقررهـ
ــؤرخ ا ٥٨/٥١٩ ــسمرب / كــانون األول٨مل ــؤرخ   ٥٩/٨٢ا اهتــ، وكــذلك إىل قرار٢٠٠٣دي امل
، ٢٠٠٦ديـــسمرب / كـــانون األول٦املـــؤرخ  ٦١/٧٦و ، ٢٠٠٤ديـــسمرب /كـــانون األول ٣
ــؤرخ  ٦٣/٦٢ و ــانون األول٢امل ــسمرب / ك ــة ٢٠٠٨دي ــن خــالل    ”، املعنون ــسالم م ــد ال توطي

  ،“تدابري عملية لرتع السالح
تباع هنج شـامل ومتكامـل إزاء تـدابري عمليـة معينـة لنــزع الـسالح                  بأن ا   منها واقتناعاً  
يكـون شـرطا مـسبقا لـصون الـسالم واألمـن وتوطيـدمها، ويـوفر بالتـايل أساسـا لبنـاء                        كثريا مـا  
ذه التــدابري مجــع األســلحة الــيت وتــشمل هــ ؛ بعــد الرتاعــات بــشكل فعــال يف مرحلــة مــا الــسالم 

ــا مــن خــالل االجتــار غــري    مت ــشروع، فــضال عــن      املــشروع أواحلــصول عليه ــصنيع غــري امل الت
ــة املختــ    ــذخائر الــيت تعتربهــا الــسلطات الوطني ــها، وخباصــة  األســلحة وال صة فائــضة عــن حاجت

يتعلق باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، والتخلص منـها بطريقـة مـسؤولة ويستحـسن              فيما
اســتخدامها  لص منــها أوأن يكــون ذلــك عــن طريــق تــدمريها، إال إذا صــدر إذن رمســي بــالتخ 

بــشكل آخــر، شــريطة وضــع العالمــات الالزمــة علــى هــذه األســلحة وتــسجيلها علــى النحــو     
الواجب؛ وتشمل كذلك تدابري بناء الثقة؛ ونزع سالح املقـاتلني الـسابقني وتـسرحيهم وإعـادة                

  إدماجهم؛ وإزالة األلغام؛ وحتويل األسلحة،
 يــدرك اآلن أكثــر مــن أي وقــت مــضى  أن اجملتمــع الــدويلوإذ تالحــظ مــع االرتيــاح  

وخباصـة بــالنظر إىل املـشاكل املتزايــدة الناشـئة عــن     أمهيـة هــذه التـدابري العمليــة لنــزع الــسالح،    
التراكم املفرط لألسلحـــة الـصغيــرة واألسلحـــة اخلفيفـــة، مبـا يف ذلـك ذخائرهـا، وانتـشارهــا                   

لـل مـن فـرص التنميـة االقتـصادية يف كـثري              للسالم واألمن ويق   ضوابط، مما يشكل هتديداً    بدون  
  زاعات،ـبعد الن حاالت ما من املناطق، وخباصة يف 

 احلاجــة إىل بــذل مزيــد مــن اجلهــود لوضــع بــرامج عمليــة لنـــزع الــسالح     وإذ تؤكــد  
وتنفيذها بفعالية يف املناطق املتضررة، يف إطار تدابري نزع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج،              

  السالم، ب كل حالة على حدة، جهود حفظ السالم وبناء حبيث تكمل، حس
 بتقريـــر األمـــني العـــام عـــن منـــع نـــشوب الـــصراعات  مـــع التقـــديروإذ حتـــيط علمـــاً  
ــه انتــشار األســلحة الــصغرية    ، الــذي يــشري، يف مجلــة أمــور، إىل  )١(املــسلحة ــدور الــذي يؤدي ال

  ات وإدامتها،واألسلحة اخلفيفة ونقلها غري املشروع يف سياق تفاقم الرتاع

__________ 
  )١(  A/55/985-S/2001/574 و  Corr.1.  
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الـذي   )٢(٢٠٠١أغـسطس  / آب٣١ ببيان رئيس جملس األمـن املـؤرخ    وإذ حتيط علماً    
ــة    ــدابري العملي ــة الت ــشدد علــى أمهي ــسالح يف ســياق الرتاعــات املــسلحة، وإذ تؤكــد،     ي ــرتع ال ل

تـدابري احتـواء املخـاطر       يتعلق بربامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج، علـى أمهيـة              فيما
  واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة، ية النامجة عن استعمال األسلحة الصغرية األمن

 بتقرير األمني العام الذي أعد مبساعدة فريـق اخلـرباء احلكـوميني              أيضاً وإذ حتيط علماً    
وخباصة التوصيات الـواردة فيـه، بوصـفها إسـهاما هامـا يف توطيـد                ،  )٣(املعين باألسلحة الصغرية  
  ل تدابري عملية لنـزع السالح،عملية السالم من خال

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

  واملتعددة األوجه،
 داخــل منظومــة األمــم )٤(ل بإنــشاء نظــام دعــم تنفيــذ برنــامج العمــ وإذ ترحــب أيــضا  

املتحدة، الذي يتيح أداة شاملة لتيسري التعاون واملساعدة الدوليني من أجل تنفيذ تـدابري عمليـة                
  لرتع السالح، مبا يف ذلك ربط االحتياجات من املساعدة باملوارد املتاحة،

 مـن   )٨( والرابع )٧( والثالث )٦( والثاين )٥( بتقارير االجتماعات األول   وإذ ترحب كذلك    
العمـل املتعلـق مبنـع االجتـار         اجتماعات الدول اليت تعقد مرة كل سنتني للنظر يف تنفيـذ برنـامج              

ه ومكافحته والقـضاء عليـه،      مجيع جوانب من  غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة       
ستفادة مـن   شجَّع الدول على اال   ُت”: ر، على ما يلي   مو أ لةمج، يف   أكد التقرير الرابع منها     واليت

اآلليات القائمة، مثل النظام املعـزز لـدعم تنفيـذ برنـامج العمـل، والنظـر يف سـبل أخـرى ممكنـة                
للمطابقة الفعالـة بـني االحتياجـات واملـوارد، ولتحقيـق املزيـد مـن الفعاليـة يف تنـسيق املـساعدة                      

   ،)٩(“والتعاون
__________ 

  )٢(  S/PRST/2001/21 ــس األمـــــ    :؛ انظـــــر ــاين ١ن، قـــــرارات ومقـــــررات جملـــ ‐٢٠٠١ينـــــاير / كـــــانون الثـــ
  .٢٠٠٢ يوليه/متوز ٣١

  )٣(  A/61/288.  
  )٤(  www.poa-iss.org. 

  )٥(  A/CONF.192/BMS/2003/1 .  
  )٦(  A/CONF.192/BMS/2005/1.  
  )٧(  A/CONF.192/BMS/2008/3.  
  )٨(  A/CONF.192/BMS/2010/3. 

 .)ح (٣٠، الفقرة املرجع نفسه  )٩(  
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احلـد مـن األسـلحة    /املبـادئ التوجيهيـة بـشأن حتديـد     ”ـ األمهية اخلاصة ل   تؤكد  - ١  
التأكيـد بوجـه خـاص علـى تعزيـز الـسالم يف سـياق قـرار اجلمعيـة             التقليدية ونزع السالح، مع     

  ؛)١٠(“ نون٥١/٤٥العامة 
 بتقريـر األمـني العـام عـن توطيـد الـسالم مـن خـالل تـدابري عمليـة                     حتيط علماً   - ٢  

اء، وكذلك الترتيبـات    ، وتشجع الدول األعض   )١١(٦٣/٦٢  لنـزع السالح، املقدم عمال بالقرار      
 الواردة فيه؛ والوكاالت اإلقليمية، على أن تقدم الدعم لتنفيذ التوصيات 

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

ــاالقتران مــع   حة ة االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســل  معاجلــة مــشكل اخلفيفــة، ب
نــزع ســالح املقــاتلني الــسابقني وتــسرحيهم وإعــادة إدمــاجهم، بغيــة تــشجيع وضــع           بــرامج

وشـاملة وفعالـة إلدارة األسـلحة كفيلـة بـأن تـسهم يف عمليـة بنـاء الـسالم            استراتيجية متكاملـة    
  بشكل مستدام؛

ــدعو        باترحــب   - ٤   ــاألمر، وت ــة ب ــدول املهتم ــة ال ــا جمموع ــيت قامــت هب ــشطة ال ألن
ة من املشاريع السابقة لنـزع الـسالح وبنـاء         خلصالدروس املست  اجملموعة إىل أن تقوم، بناء على       

ــسالم،        ــد ال ــسالح مــن أجــل توطي ـــزع ال ــدة لن ــة اجلدي ــدابري العملي ــز الت ــسالم، مبواصــلة تعزي ال
ا الـدول املتـضررة نفـسها، واملنظمـات اإلقليميـة ودون            وخصوصا تلك الـيت تتخـذها أو تـضعه         

  املتحدة؛ اإلقليمية، فضال عن وكاالت األمم 
ــدول املهتمــة أيــضاً    تــشجع   - ٥   ل عمــ علــى مواصــلة ال يف هــذا الــصدد جمموعــة ال
املتعلــق مبنــع االجتــار غــري   منتــدى غــري رمســي ومفتــوح وشــفاف لــدعم برنــامج العمــلابوصــفه

 ،)١٢(ه ومكافحتـه والقـضاء عليـه      مجيع جوانب من  صغرية واألسلحة اخلفيفة    املشروع باألسلحة ال  
بعمليـة   القـضايا ذات الـصلة       بـشأن لـى تيـسري تبـادل وجهـات النظـر           عموعة  ع اجمل وبالتايل تشجِّ 

 الفعالـة بـني االحتياجـات واملـوارد       طابقـة   امل وكـذلك لتـسهيل      ،سلحة الصغرية مم املتحدة لأل  األ
  ؛)٩( كل سنتني مرةعقدُت يتلدول المن اجتماعات ارابع  لنتائج االجتماع الوفقاً

__________ 
  .، املرفق الثالث)A/54/42 (٤٢الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم   )١٠(  
  )١١(  A/65/153.  
 ميـع جبتقرير مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين باالجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة                        انظر    )١٢(  

 .٢٤، الفصل الرابع، الفقرة ) A/CONF.192/15 (٢٠٠١يوليه / متوز٢٠‐٩جوانبه، نيويورك، 
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 مكتـب األمـم املتحـدة لـشؤون نـزع الـسالح             ّد إىل األمـني العـام أن ميـ        تطلب  - ٦  
 ،٢٠١٢  عـام   مـن   اعتبـاراً  نظـام دعـم تنفيـذ برنـامج العمـل          علـى    قفانكافية لإل الاملوارد املالية   ب

ــ  أدائــهوبالتــايل ضــمان  املعلومــات  واإلبــالغ عــناجــات واملــوارد حتديــد االحتي يفدوره اهلــامل
   لتعزيز تنفيذ برنامج العمل؛، وذلكااملتعلقة هب
الــدول األعــضاء علــى أن تواصــل، يف إطــار جمموعــة الــدول املهتمــة     تــشجع  - ٧  

وللمنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة ذات الـصلة، وفقـا             ، دعمها لألمني العـام      أيضاً
يف اســتجابتها لطلبــات  ق األمــم املتحــدة، وللمنظمــات غــري احلكوميــة للفــصل الثــامن مــن ميثــا

الــدول األعــضاء املتعلقــة جبمــع األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة، مبــا يف ذلــك ذخائرهــا     
  بعد الرتاعات؛ وتدمريها، يف حاالت ما 

 بأوجـه التـضافر داخـل عمليـة األطـراف املعنيـة املتعـددة، مبـا يف ذلـك                    ترحب   - ٨  
املتحدة، واملنظمات واملؤسسات اإلقليمية ودون اإلقليميـة، فـضال          ومات، ومنظومة األمم    احلك

  ؛السالح وبرنامج العمل ع عن املنظمات غري احلكومية، يف دعم التدابري العملية لرت
ة والـستني  بعاالس إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا    تطلب   - ٩  
لرتع السالح، مع مراعاة أنشطة جمموعة الدول املهتمـة بـاألمر       ذ التدابري العملية    عن تنفي   تقريراً

  اخلصوص؛ يف هذا 
ة والــستني البنــد بعاالــس أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا تقــرر   - ١٠  
  .“تدابري عملية لنـزع السالح توطيد السالم من خالل ”املعنون 

  
  


