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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة األوىل

   من جدول األعمال٨٨البند 
حظـــر اســـتحداث وصـــنع أنـــواع جديـــدة مـــن  
أسلحة الـدمار الـشامل ومنظومـات جديـدة مـن         

      تقرير مؤمتر نزع السالح: هذه األسلحة
ــنغالديش،         ــا، ب ــا، إندونيــسيا، أوزبكــستان، أوكراني االحتــاد الروســي، أذربيجــان، أرميني

: ، بــــيالروس، طاجيكــــستان، قريغيزســــتان، كازاخــــستان، كوبــــا، ليــــسوتو     بولنــــدا
  قرار  مشروع

    
 حظر استحداث وصـنع أنـواع جديـدة مـن أسـلحة الـدمار الـشامل ومنظومـات                     

  تقرير مؤمتر نزع السالح: جديدة من هذه األسلحة
  

  ،إن اجلمعية العامة  
اع جديـدة مـن أسـلحة        إىل قراراهتا السابقة بشأن حظر استحداث وصنع أنـو         إذ تشري   

  الدمار الشامل ومنظومات جديدة من هذه األسلحة،
ــ إىل قراروإذ تـــشري أيـــضا    ١٩٩٦ديـــسمرب / كـــانون األول١٠ املـــؤرخ ٥١/٣٧ا اهتـ

ــؤرخ ٥٤/٤٤ و ــانون األول١ املـــ ــسمرب / كـــ ــؤرخ ٥٧/٥٠  و١٩٩٩ديـــ ــشرين ٢٢ املـــ  تـــ
 املــؤرخ ٦٣/٣٦ و ٢٠٠٥ديــسمرب / كـانون األول ٨ املــؤرخ ٦٠/٤٦ و٢٠٠٢نــوفمرب /الثـاين 
ظــر اســتحداث وصـنع أنــواع جديـدة مــن أســلحة   حب  املتعلقـة ٢٠٠٨ديــسمرب / كـانون األول ٢

  الدمار الشامل ومنظومات جديدة من هذه األسلحة،
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ــشري كــذلك     ـــإلوإذ ت ــرة ـ ــة ل  ٧٧ى الفق ــة اخلتامي ــن الوثيق ـــ م ـــدورة اجلمعيـ ــة ــ ة العام
  ،)١(االستثنائية العاشرة

ــها    ــصميما من ــع  وت ــى من ــشامل ذات      عل ــدمار ال ــدة مــن أســلحة ال ــواع جدي ظهــور أن
خصائص مماثلة من حيث األثر التدمريي خلـصائص أسـلحة الـدمار الـشامل احملـددة يف تعريـف                   

  ،)٢(١٩٤٨أسلحة الدمار الشامل الذي اعتمدته األمم املتحدة يف عام 
لبنـد  املناقـشات الـيت جـرت يف مـؤمتر نـزع الـسالح يف إطـار ا         وإذ تالحظ مع التقدير       
: األنواع اجلديد من أسلحة الـدمار الـشامل واملنظومـات اجلديـدة مـن هـذه األسـلحة                ’’املعنون  

  ،)٣(‘‘األسلحة اإلشعاعية
   حسب االقتضاء،االستعراض، استصواب إبقاء املسألة قيد وإذ تالحظ  
 أنه ينبغـي اختـاذ تـدابري فعالـة ملنـع ظهـور أنـواع جديـدة مـن                    تؤكد من جديد    - ١  

  ار الشامل؛أسلحة الدم
ـــتطل  - ٢   ـــ إلبـ ـــى مؤمتـ ـــر نــ ــســ ــد االســتعراض،   ـــزع ال ــسألة قي الح أن يبقــي امل
، دون اإلخـالل مبواصـلة اسـتعراض جـدول أعمالـه، هبـدف وضـع توصـيات،              االقتـضاء حسب  

م حتديـدها مـن     ــــ ي يت ــــ واع الت ــــ أن األن ـــات حمددة بش  ـــراء مفاوض ـــة، تتعلق بإج  ــــ احلاج دــعن
  هذه األسلحة؛

 جبميع الدول، فور صـدور أي توصـيات ملـؤمتر نـزع الـسالح، أن تنظـر         هتيب  - ٣  
  بصورة إجيابية يف تلك التوصيات؛

  إىل األمـني العـام أن حييـل إىل مـؤمتر نـزع الـسالح مجيـع الوثـائق ذات                    تطلب  - ٤  
  ؛والستني السادسة الصلة بنظر اجلمعية العامة يف هذا البند يف دورهتا

نتــائج نظــره يف هــذه املــسألة يف اإلبــالغ عــن  إىل مــؤمتر نــزع الــسالح تطلــب  - ٥  
  تقاريره السنوية إىل اجلمعية العامة؛

  

__________ 
 .١٠/٢ - القرار دإ  )١(  
 ).S/C.3/32/Rev.1انظر (اعتمدت التعريف جلنة األسلحة التقليدية   )٢(  
؛ واملرجـع نفـسه،     )A/64/27 (٢٧لوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحـق رقـم            انظر ا   )٣(  

الـدورة الـسادسة والـستون، امللحـق       ؛ واملرجـع نفـسه،      )A/65/27 (٢٧مسة والستون، امللحق رقم     الدورة اخلا 
 ).A/66/27 (٢٧رقم 
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الــستني البنــد و  التاســعة أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا تقــرر  - ٦  
ت جديـدة  حظر استحداث وصنع أنواع جديدة من أسلحة الدمار الـشامل ومنظومـا         ”املعنون  

  .“تقرير مؤمتر نزع السالح: من هذه األسلحة
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