
A/C.1/68/L.17  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: Limited 
17 October 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 

181013    181013    13-51560 (A) 
*1351560* 

  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة األوىل

  من جدول األعمال) ن (٩٩البند 
تعزيــز تعدديــة  : نــزع الــسالح العــام الكامــل   

      األطراف يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار
  مشروع قرار :*إندونيسيا    

  
  تعددية األطراف يف جمال نزع السالح وعدم االنتشارتعزيز     

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــها    ــصميما من ــصارم للمقاصــد    ت ــرام ال ــز االحت ــى تعزي ــاق   عل ــادئ اجملــسدة يف ميث واملب
  ،املتحدة األمم

ــشرين ال٢٩ راء املــؤرخ ٥٦/٢٤ إىل قرارهــا وإذ تــشري   ــاين ت ــوفمرب /ث ــق ٢٠٠١ن  املتعل
ــة ملكافحــة        ــشار واجلهــود العاملي ــسالح وعــدم االنت ــزع ال ــدد األطــراف يف جمــال ن ــاون املتع بالتع

 تــشرين ٢٢ املـؤرخ  ٥٧/٦٣ وقراراهتـا  ،اإلرهـاب وغـريه مـن القــرارات املتخـذة يف هـذا الــصدد     
 املـؤرخ  ٥٩/٦٩، و ٢٠٠٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٨ املؤرخ   ٥٨/٤٤، و   ٢٠٠٢نوفمرب  /الثاين
ــانون األول٣ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٠/٥٩، و ٢٠٠٤ديـ ــان٨ املـ ــسمرب /ون األول كـ ، و ٢٠٠٥ديـ

ديـسمرب  / كـانون األول ٥ املـؤرخ  ٦٢/٢٧، و ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٦ املؤرخ  ٦١/٦٢
 كــانون ٢ املــؤرخ ٦٤/٣٤، و ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٢ املــؤرخ ٦٣/٥٠، و ٢٠٠٧
ــسمرب /األول ــؤرخ ٦٥/٥٤، و ٢٠٠٩ديــ ــانون األول٨ املــ ــسمرب / كــ  ٦٦/٣٢، و ٢٠١٠ديــ

، ٢٠١٢ديـسمرب  / األول كـانون ٣ املؤرخ ٦٧/٣٨ ، و ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢املؤرخ  
  املتعلقة بتعزيز تعددية األطراف يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار،

 
  

 .باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة أعضاء حركة بلدان عدم االحنياز  *  
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املتحــدة صــون الــسالم واألمــن الــدوليني،   إىل أن مــن مقاصــد األمــم وإذ تــشري أيــضا  
والقيام، حتقيقا هلذه الغاية، باختاذ تدابري مجاعية فعالة ملنـع نـشوء أخطـار هتـدد الـسالم وإزالتـها                    
ولقمع أعمال العدوان أو غريها من األعمال الـيت ختـل بالـسالم، والقيـام، عـن طريـق الوسـائل                     

بالتـصدي للمنازعـات أو احلـاالت الدوليـة الـيت      السلمية وطبقا ملبادئ العدل والقانون الـدويل،       
  قد تؤدي إىل اإلخالل بالسالم أو تسويتها، على النحو اجملسد يف امليثاق،

 الذي ينص على أمور عـدة منـها         )١( إىل إعالن األمم املتحدة لأللفية     وإذ تشري كذلك    
لـى الـصعيد العـاملي      وجوب تقاسم أمم العامل مسؤولية إدارة التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة ع           

والتصدي لألخطار اليت هتدد السالم واألمن الدوليني واالضطالع هبـذه املـسؤولية علـى أسـاس       
تعــدد األطــراف، ووجــوب اضــطالع األمــم املتحــدة، بوصــفها أكثــر املنظمــات عامليــة ومتثــيال، 

  بدور مركزي يف هذا الصدد،
املعلوماتيــة باتــت مــشاكل تنظــيم  بأنــه يف عــصر العوملــة املقتــرن بــالثورة واقتناعــا منــها  

التسلح وعدم االنتشار ونزع السالح تقلق، أكثر من أي وقت مضى، مجيع بلـدان العـامل الـيت                  
تتأثر بشكل أو بآخر هبذه املشاكل وينبغي بالتايل أن تتاح هلا إمكانية املـشاركة يف املفاوضـات      

  اليت جترى من أجل التصدي هلا،
ــا    ــضع يف اعتباره ــرتع       وجــود هوإذ ت ــة ب ــات املتعلق ــن االتفاق يكــل واســع النطــاق م

الــسالح وتنظــيم التــسلح الــيت نتجــت عــن مفاوضــات متعــددة األطــراف غــري متييزيــة شــفافة،    
  شـــارك فيهــا عدد كبري من البلدان، بغض النظر عن حجمها وقوهتا،

 بــضرورة املــضي قــدما يف ميــدان تنظــيم التــسلح وعــدم االنتــشار ونــزع    ووعيــا منــها  
الح علـى أسـاس مفاوضـات عامليـة ومتعـددة األطـراف غـري متييزيـة شـفافة هبـدف التوصـل                     الس
  نزع السالح العام الكامل يف ظل رقابة دولية صارمة، إىل

 بأن املفاوضات الثنائية واملفاوضات اليت جتري بني بضعة أطراف واملتعـددة            موإذ تسلّ   
  األطراف بشأن نزع السالح يكمل كل منها اآلخر،

 بأن انتشار وتطوير أسـلحة الـدمار الـشامل، مبـا فيهـا األسـلحة النوويـة،                  م أيضا تسلّوإذ    
  ،من أشد األخطار اليت هتدد السالم واألمن الدوليني هتديدا مباشرا وينبغي تناوهلما كأولوية عليا

 أن اتفاقات نزع السالح املتعددة األطراف تتيح للدول األطراف          وإذ تضع يف اعتبارها     
ــها والتعــاون مــن أجــل حــل أي مــشاكل قــد تنــشأ فيمــا يتعلــق ب    آليــة للتــش اهلــدف اور فيمــا بين

__________ 

 .٥٥/٢قرار ال  )١(  
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 املــشاورات وذلــك التعــاون ميكــن  أحكــام االتفاقــات أو بتطبيــق هــذه األحكــام، وأن تلــك   مــن
  ،يتما أيضا عن طريق اختاذ إجراءات دولية مناسبة داخل إطار األمم املتحدة ووفقا للميثاق أن

 أن التعاون الدويل وتسوية املنازعات بالطرق السلمية واحلوار وتـدابري بنـاء             وإذ تؤكد   
الثقة أمور من شأهنا أن تسهم إسهاما أساسيا يف إقامة عالقات ودية متعـددة األطـراف وثنائيـة              

  بني الشعوب والدول،
 استمرار تالشي تعددية األطراف يف ميدان تنظيم التـسلح وعـدم االنتـشار              وإذ يقلقها   

زع السالح، وإذ تسلم بـأن جلـوء الـدول األعـضاء إىل األعمـال االنفراديـة ملعاجلـة شـواغلها                     ون
األمنية يعرض السالم واألمن الدوليني للخطـر ويقـوض الثقـة يف النظـام األمـين الـدويل وأسـس                    

  األمم املتحدة ذاهتا،
يـاز   أن املؤمتر السادس عشر لرؤساء دول أو حكومـات بلـدان عـــدم االحن      وإذ تالحظ   

 رحــب باختــاذ القــرار ٢٠١٢أغــسطس / آب٣١ إىل ٢٦الــذي عقــد يف طهــران يف الفتــرة مــن 
 املتعلـــق بتعزيـــز تعدديـــة األطـــراف يف جمـــال نـــزع الـــسالح وعـــدم االنتـــشار وأكـــد   ٦٦/٣٢
ــة     أن ــار تعدديـ ــا يف إطـ ــول املتفـــق عليهـ ــراف واحللـ ــة األطـ ــاق،  تعدديـ ــا للميثـ ــراف، وفقـ األطـ
  ،)٢(الطريقة الوحيدة املستدامة ملعاجلة مسائل نزع السالح واألمن الدويل مها

 املـــشروعية املطلقـــة للدبلوماســـية املتعـــددة األطـــراف يف ميـــدان      وإذ تعيـــد تأكيـــد   
الــسالح وعــدم االنتــشار، وتــصميما منــها علــى تعزيــز تعدديــة األطــراف بوصــفها ســبيال   نــزع

  ي قدما باملفاوضات املتعلقة بتنظيم التسلح ونزع السالح،أساسيا للمض
 مبدأ تعددية األطراف بوصفه املبدأ اجلوهري للتفـاوض يف ميـدان            تأكيد تعيد  - ١  

  نزع السالح وعدم االنتشار هبدف احملافظة على املعايري العاملية وتعزيزها وتوسيع نطاقها؛
ــد   - ٢   ــضا تأكي ــد أي ــة األطــراف بو تعي ــدأ تعددي ــدأ اجلــوهري ملعاجلــة    مب صــفه املب

  الشواغل املتصلة بنـزع السالح وعدم االنتشار؛
 مجيع الدول املهتمـة علـى املـشاركة دون متييـز وبـشفافية يف املفاوضـات                 حتث  - ٣  

  املتعددة األطراف بشأن تنظيم التسلح وعدم االنتشار ونزع السالح؛
ــة صــون االتفاقــات القائمــة املتعلقــة   تــشدد  - ٤   ــزع   علــى أمهي  بتنظــيم التــسلح ون

السالح اليت تشكل جتسيدا لنتائج التعاون الدويل واملفاوضـات املتعـددة األطـراف يف التـصدي                
  للتحديات اليت تواجهها البشرية؛

__________ 

 .، املرفق األولA/67/506-S/2012/752انظر   )٢(  
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 جبميع الدول األعضاء أن جتدد التزاماهتا الفرديـة واجلماعيـة           مرة أخرى  هتيب  - ٥  
اعتبارها وسيلة مهمة للسعي إىل بلوغ أهـدافها        يف جمال التعاون املتعدد األطراف وأن تفي هبا ب        

  املشتركة يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار ولتحقيقها؛
 إىل الـدول األطـراف يف الـصكوك ذات الـصلة بأسـلحة الـدمار الـشامل                  تطلب  - ٦  

 تتشاور وتتعاون وفقا لإلجراءات احملـددة يف تلـك الـصكوك يف معاجلـة شـواغلها بـشأن عـدم                    أن
للصكوك ويف تنفيذها، وأن متتنع عن اللجوء إىل األعمال االنفرادية أو التهديد بـاللجوء              االمتثال  

  ؛إليها أو تبادل اهتامات مل يتم التحقق منها بعدم االمتثال، سعيا منها إىل معاجلة شواغلها
 بتقريـر األمـني العـام الـذي يتـضمن ردود الـدول األعـضاء بـشأن                  حتيط علمـا    - ٧  

  ؛)٣(٦٧/٣٨راف يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار املقدم عمال بالقرار تعزيز تعددية األط
 إىل األمني العام أن يـستطلع آراء الـدول األعـضاء بـشأن مـسألة تعزيـز        تطلب  - ٨  

ذا الـــشأن تعدديـــة األطـــراف يف جمـــال نـــزع الـــسالح وعـــدم االنتـــشار، وأن يقـــدم تقريـــرا هبـــ
  اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والستني؛ إىل

ــرر  - ٩   ــستني     تقـ ــعة والـ ــدورهتا التاسـ ــت لـ ــال املؤقـ ــدول األعمـ ــدرج يف جـ  أن تـ
يف إطـار   “ تعزيز تعددية األطراف يف جمال نزع السالح وعـدم االنتـشار          ”الفرعي املعنون    البند
  .“نزع السالح العام الكامل”املعنون  البند

  

__________ 
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