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  الدورة الثالثة والستون
        من جدول األعمال٨٩البند 

  نزع السالح العام الكامل  
  

  تقرير اللجنة األوىل  
  )السنغال (سيكالسيد كويل  :املقرر

  
  مقدمة -أوال  

  :أدرج البند املعنون  - ١
 :نزع السالح العام الكامل’’  

  بالتجارب النووية؛اإلخطار )أ(”  

  القذائف؛ )ب(”   
  ؛املشاكل الناشئة عن تكديس فائض خمزونات الذخرية التقليدية )ج(”   
  التثقيـــــف فــي جمال نزع السالح وعدم انتشار األسلحة؛ )د(”   
  توطيد السالم من خالل تدابري عملية لرتع السالح؛ )هـ(”   
  الشفافية يف جمال التسلح؛ )و(”   
  يدان األسلحة التقليدية؛املعلومات املتصلة بتدابري بناء الثقة يف م )ز(”   
  ؛أمن منغوليا الدويل ومركزها كدولة خالية من األسلحة النووية  )ح(”   
  إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف وسط آسيا؛ )ط(”   
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ــداول غــري املــشروع       )ي(”    ــدول مــن أجــل كــبح الت ــساعدة إىل ال تقــدمي امل
  الصغرية واألسلحة اخلفيفة ومجعها؛لألسلحة 

تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتـاج وتكـديس واسـتخدام األسـلحة             )ك(”   
  ؛الكيميائية وتدمري تلك األسلحة

ــة   )ل(”    التعجيــل بتنفيــذ االلتزامــات   :حنــو عــامل خــال مــن األســلحة النووي
  بنـزع السالح النووي؛

  تعددية يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار؛التعزيز  )م(”   
ــايري  )ن(”    ــاة املعـ ــياغة وتنفيـــذ اتفاقـــات نـــزع الـــسالح   مراعـ ــة يف صـ البيئيـ

   ؛األسلحة وحتديد
  عقد دورة اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة املكرسة لنـزع السالح؛ )س(”   
  آثار استخدام األسلحة والذخائر اليت حتوي اليورانيوم املستنفد؛ )ع(”   
  ختفيض اخلطر النووي؛  )ف(”   
  ـن من حيازة أسلحة الدمار الشامل؛تدابري ملنع اإلرهابيي  )ص(”   
املنطقة اخلالية من األسلحة النووية يف نصف الكـرة األرضـية اجلنـويب              )ق(”   

  واملناطق املتامخة؛
  نزع السالح اإلقليمي؛ )ر(”   
ــشأن      )ش(”    ــة بـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــوى حمكمـ ــة فتـ ــد  متابعـ ــشروعية التهديـ مـ

  باألسلحة النووية أو استخدامها؛
  الح النووي؛نزع الس )ت(”   
  ؛تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي )ث(”   
  حتديد األسلحة التقليدية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛ )خ(”   
  تدابري بناء الثقة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛ )ذ(”   
ســلحة اخلفيفــة مــن   االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية واأل      )ض(”   

  جوانبه؛ مجيع
 الصلة بني نزع السالح والتنمية؛  )أ أ(”   
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لقضاء على األخطـار    مالئمة ل ألمم املتحدة لتحديد سبل     امؤمتر   )ب ب(”   
  “النووية يف سياق نزع السالح النووي

 يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثـة والـستني للجمعيـة العامـة وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة                
 ٦١/٧٦ و ٦١/٧٣ و ٦١/٧٢، و ١٩٨٧نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٣٠ جــيم املــؤرخ ٤٢/٣٨
ــ٦١/٨٨ و ٦١/٨٧ و ٦١/٧٩ و ٦١/٧٧ و ــانون األول٦ ة املؤرخــ ــسمرب / كــ  ،٢٠٠٦ديــ
 ٦٢/٣٢ و   ٦٢/٣٠ و   ٦٢/٢٩ و   ٦٢/٢٨ و   ٦٢/٢٧ و   ٦٢/٢٥ و   ٦٢/٢٣ و   ٦٢/٢٢ و

 ٦٢/٤٥ و   ٦٢/٤٤ و   ٦٢/٤٣ و   ٦٢/٤٢ و   ٦٢/٣٩ و   ٦٢/٣٨ و   ٦٢/٣٥ و   ٦٢/٣٣و  
ــة ٦٢/٤٨ و ٦٢/٤٧و  ــانون األول٥ املؤرخـــ ــررين  ٢٠٠٧ديـــــسمرب / كـــ  ٦٢/٥١٣واملقـــ
  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥ املؤرخني ٦٢/٥١٤و
ــودة يف        - ٢ ــة، املعق ــة الثاني ــستها العام ــة يف جل ــة العام ــررت اجلمعي ــول١٩وق ســبتمرب / أيل

ا وأن حتيلـــه إىل  أعماهلـــ، بنـــاء علـــى توصـــية املكتـــب، أن تـــدرج البنـــد يف جـــدول      ٢٠٠٨
  .األوىل اللجنة

، ٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين األول  ٦وقررت اللجنة األوىل يف جلستها الثانية املعقودة يف           - ٣
إجراء مناقشة عامة جلميع البنود املتعلقة بـرتع الـسالح واألمـن الـدويل احملالـة إليهـا، أي البنـود           

 الثانيـة إىل الثامنـة، املعقـودة مـن           املناقشة يف جلساهتا من    حيث أجريت هذه  ،  ٩٦ إىل   ٨١مــن  
وعقــدت اللجنــة  ).A/C.1/63/PV.2-8انظــر (أكتــوبر / تــشرين األول١٤ و ١٣ ويف ١٠ إىل ٦

أكتـوبر،  / تشرين األول  ٢٧ ويف   ٢٤ إىل   ٢٠ ومن   ١٧ إىل   ١٤ جلسة، يف الفترة من      ١١أيضا  
مــن املــسؤولني إلجــراء تبــادل لــآلراء مــع املمثــل الــسامي املعــين بــشؤون نــزع الــسالح وغــريه   

الرفيعي املستوى، وكذلك حلقات نقـاش مـع اخلـرباء املـستقلني ومتابعـة للقـرارات واملقـررات                  
وأجريـت مناقـشات مواضـيعية       ).A/C.1/63/PV.8-18انظر  ( السابقة   الدوراتاليت اعُتمدت يف    

عقــودة ، امل١٨ إىل ٨بــشأن البنــود، وُعرضــت مــشاريع قــرارات وُنظــر فيهــا يف اجللــسات مــن   
  أكتـــــــــوبر / تـــــــــشرين األول٢٧ ويف ٢٤ إىل ٢٠ ومـــــــــن ١٧ إىل ١٤الفتـــــــــرة مـــــــــن  يف
 واختذت إجراءات بشأن مجيع مشاريع القرارات يف اجللسات مـن            ).A/C.1/63/PV.8-18انظر  (

  أكتــــــــــوبر / تــــــــــشرين األول٣١ إىل ٢٨، املعقــــــــــودة يف الفتــــــــــرة مــــــــــن   ٢٢ إىل ١٩
  ).A/C.1/63/PV.19-22  انظر(
  : يف هذا البند الوثائق التاليةلغرض نظرهانة وكان معروضا على اللج  - ٤

  ؛)١(تقرير مؤمتر نزع السالح )أ( 
__________ 

  ).A/63/27 (٢٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم   )١(  
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  ؛)٢(٢٠٠٨تقرير هيئة نزع السالح لعام  )ب( 
تقرير األمني العام عن التحقق جبميع جوانبه، مبا يف ذلـك دور األمـم املتحـدة                 )ج( 

  ؛)Add.1 و A/63/114(يف جمال التحقق 
مراعاة املعاييـر البيئيــة يف صـياغة وتنفيـذ اتفاقـات نـزع             تقرير األمني العام عن      )د( 

  ؛)Add.1 و A/63/116(السالح وحتديد األسلحة 
تقريــر األمــني العــام عــن حتديــد األســلحة التقليديــة علــى الــصعيدين اإلقليمــي    )هـ( 

  ؛)Add.1 و A/63/117(ودون اإلقليمي 
ــلحة      )و(  ــدة لألســ ــم املتحــ ــجل األمــ ــن ســ ــام عــ ــني العــ ــر األمــ ــةتقريــ    التقليديــ

)A/63/120و  Add.1(؛  
ــة مــن        )ز(  ــة خالي ــدويل ومركزهــا كدول ــا ال ــام عــن أمــن منغولي ــر األمــني الع تقري

  ؛)A/63/122(األسلحة النووية 
تقرير األمني العام عن تعزيـز التعدديـة يف جمـال نـزع الـسالح وعـدم االنتـشار                )ح( 

)A/63/126(؛  
  ؛)A/63/134(السالح والتنمية تقرير األمني العام عن الصلة بني نزع  )ط( 
تقرير األمني العام عن ختفـيض اخلطـر النـووي؛ ومتابعـة فتـوى حمكمـة العـدل                   )ي( 

؛ ونــزع الــسالح النــووي  اســتخدامها مــشروعية التهديــد باألســلحة النوويــة أو الدوليــة بــشأن 
)A/63/135(؛  

لفـضاء اخلـارجي    تقرير األمني العام عن الشفافية وتدابري بناء الثقة يف أنـشطة ا            )ك( 
)A/63/136 و Add.1(؛  

تقرير األمني العام عن تدابري ملنع اإلرهابيني من حيازة أسلحة الـدمار الـشامل      )ل( 
)A/63/153(؛  

تقريــر األمــني العــام عــن التثقيـــــــف فــــي جمــال نــزع الــسالح وعــدم انتــشار      )م( 
  ؛)Add.1 و A/63/158(األسلحة 
ر استخدام األسلحة والذخائر اليت حتـوي اليورانيـوم         تقرير األمني العام عن آثا     )ن( 
  ؛)Add.1 و A/63/170(املستنفد 

__________ 

  ).A/63/42 (٤٢املرجع نفسه، امللحق رقم   )٢(  
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ــصعيدين اإلقليمــي ودون        )س(  ــى ال ــة عل ــاء الثق ــدابري بن ــام عــن ت ــر األمــني الع تقري
  ؛)Add.1 و A/63/171(اإلقليمي 

  ؛)A/63/176(تقرير األمني العام عن مسألة القذائف من مجيع جوانبها  )ع(  
ير األمني العام عن املشاكل الناشئة عن تكديس فائض خمزونـات الـذخرية             تقر )ف( 
  ؛)A/63/182(التقليدية 
تقرير األمني العام عن توطيد السالم من خالل تـدابري عمليـة لنــزع الـسالح؛       )ص( 

وتقدمي املساعدة إىل الدول من أجل كبح االجتار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة                  
عها؛ واالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة مـن مجيـع جوانبـه              اخلفيفة ومج 

)A/63/261(؛  
وضـع  :  األسـلحة  جتـارة حنـو عقـد معاهـدة بـشأن         ”تقرير األمني العام املعنـون       )ق( 

  ؛)A/63/334 (“سلحة التقليدية وتصديرها ونقلهامعايري دولية موحدة السترياد األ
ري لـــدعم ســـلطة بروتوكـــول جنيـــف لعـــام بـــشأن تـــدابمـــذكرة مـــن األمـــني ا )ر( 

  ؛)A/63/91 (١٩٢٥ لعام
 موجهتـان إىل رئـيس      ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٣٠رسالتان متطابقتان مؤرختان     )ش( 

-A/63/73(املتحـدة   اجلمعية العامة ورئيس جملس األمن من املمثلـة الدائمـة ملنغوليـا لـدى األمـم        

S/2008/297(؛  
ــشرين ا٣رســالة مؤرخــة   )ت(  ــوبر /ألول ت ــة  ٢٠٠٨أكت ــيس اللجن  موجهــة إىل رئ

  ؛)A/C.1/63/3(األوىل من املمثل الدائم ألرمينيا لدى األمم املتحدة 
 موجهـة إىل األمـني العـام مـن          ٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين األول  ٧رسالة مؤرخة    )ث( 

  ؛)A/C.1/63/4(املمثل الدائم لليتوانيا لدى األمم املتحدة 
 موجهــة إىل رئــيس اللجنــة ٢٠٠٨أكتــوبر /ألول تــشرين ا١٣رســالة مؤرخــة  )خ( 

  ؛)A/C.1/63/5(األوىل من املمثل الدائم أليرلندا لدى األمم املتحدة 
 موجهـة إىل رئـيس اجلمعيـة       ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢١رسالة مؤرخة    )ذ( 

  ؛)A/C.1/63/6(العامة من املمثل الدائم لتايلند لدى األمم املتحدة 
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  قترحاتالنظر يف امل -ثانيا  
  قراراتالمشاريع  -ألف  

  A/C.1/63/L.5مشروع القرار   -  ١  
ــشرين األول١٦، املعقــودة يف العاشــرةيف اجللــسة   - ٥ ــسرا،   / ت ــوبر، عــرض ممثــل سوي أكت

ختفـيض  ” ونيوزيلنـدا، مـشروع قـرار بعنـوان          باسم السويد وسويسرا وشيلي وماليزيا ونيجرييا     
الحقـا إىل   انـضمت    و ).A/C.1/63/L.5 (“ة النووية درجة االستعداد التعبوي ملنظومات األسلح    

، وبـاراغواي، والربازيـل،   وأيرلنـدا األرجنتني، وإكوادور، وأوروغواي، مقدمي مشروع القرار   
 -مجهوريــة (ليــشيت، واجلمهوريــة الدومينيكيــة، وفرتويــال   - وبــنن، وبــريو، وتوغــو، وتيمــور 

  .مسا، وهاييتطة، واملكسيك، والن، وفيجي، وكولومبيا، وليختنشتاين، ومال)البوليفارية
أكتــوبر، اعتمــدت اللجنــة مــشروع  / تــشرين األول٢٨، املعقــودة يف ١٩ويف اجللــسة   - ٦

ــرار  ــسجل بأغلبيــة    A/C.1/63/L.5الق  أصــوات، وامتنــاع  ٣ صــوتا مقابــل  ١٣٤، بتــصويت م
ــصويت   ٣٢ ــن التـ ــضوا عـ ــرة  (عـ ــر الفقـ ــرار األول ٨٦انظـ ــشروع القـ ــة ).، مـ   وكانـــت نتيجـ
  :التايلك لتصويتا

  
  :املؤيدون
إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إريتريا، إسـبانيا، أسـتراليا، أفغانـستان،       

ــوال،        ــسيا، أنغ ــودا، إندوني ــوا وبرب ــة املتحــدة، أنتيغ ــارات العربي ــا، اإلم إكــوادور، أملاني
، سلنداأيـ ،  أيرلنـدا ،  ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (أوروغواي، أوزبكـستان، أوغنـدا، إيـران        

ــادوس،      ــاراغواي، باكــستان، البحــرين، الربازيــل، برب ــا اجلديــدة، ب ــابوا غيني ــا، ب إيطالي
الربتغال، بروين دار السالم، بلجيكـا، بليـز، بـنغالدش، بنمـا، بـنن، بوتـان، بوتـسوانا،                  
بوركينــا فاســو، بورونــدي، بوليفيــا، بــريو، بــيالروس، تايلنــد، تركمانــستان، ترينيــداد 

نس، جامايكـا، اجلزائـر، جـزر البـهاما، جـزر سـليمان، اجلماهرييـة             وتوباغو، توغو، تو  
العربية الليبيـة، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، مجهوريـة ترتانيـا              
املتحــدة، مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية، جنــوب أفريقيــا، جيبــويت، دومينيكــا،        

ــابوي، ســاموا، ســان مــارينو، ســانت     ــا، زمب ــادين، ســانت   زامبي فنــسنت وجــزر غرين
كيـــتس ونـــيفس، ســـانت لوســـيا، ســـري النكـــا، الـــسلفادور، ســـنغافورة، الـــسنغال، 
ــراق،      ــسرا، شــيلي، طاجيكــستان، الع ــسويد، سوي ــسودان، ســورينام، ال ســوازيلند، ال

 -مجهوريـة   (عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيماال، غيانـا، غينيـا، الفلـبني، فرتويـال              
ــة ــام، قــربص، قطــر، قريغيزســتان، كازاخــستان،     ، ف)البوليفاري ــدا، فيجــي، فييــت ن نلن



A/63/389  
 

08-52023 7 
 

الكـــامريون، كمبوديـــا، كوبـــا، كـــوت ديفـــوار، كوســـتاريكا، كولومبيـــا، الكونغـــو، 
الكويت، كينيا، لبنان، ليربيـا، ليختنـشتاين، مالطـة، مـايل، ماليزيـا، مدغـشقر، مـصر،                 

ة، منغوليـا، موريتانيـا،   املغرب، املكسيك، مـالوي، ملـديف، اململكـة العربيـة الـسعودي          
موريــشيوس، موزامبيــق، ميامنــار، ناميبيــا، النــرويج، النمــسا، نيبــال، النيجــر، نيجرييــا، 

  .نيكاراغوا، نيوزيلندا، هاييت، اهلند، هندوراس، اليابان، اليمن
  

  :املعارضون
فرنـــسا، اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية، الواليـــات املتحـــدة   

  .ريكيةاألم
  

  :املمتنعون
االحتـــاد الروســـي، إســـتونيا، إســـرائيل، ألبانيـــا، أنـــدورا، أوكرانيـــا، بلغاريـــا، البوســـنة   

واهلرســك، بولنــدا، تركيــا، اجلبــل األســود، جــزر مارشــال، اجلمهوريــة التــشيكية،         
ــة مولـــدوفا،    ــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة، مجهوريـ ــا، مجهوريـ مجهوريـــة كوريـ

رومانيــا، سـلوفاكيا، ســلوفينيا، صـربيا، الــصني، كرواتيـا، كنــدا،    جورجيـا، الـدامنرك،   
ــا    ــا، ميكرونيزي ــا، لكــسمربغ، ليتواني ــات(التفي ــدا،  )املوحــدة - والي ــا، هولن ، هنغاري

  .اليونان
 

  A/C.1/63/L.6مشروع القرار   -  ٢  
ــوبر، عــرض ممثــل األردن، باســم  / تــشرين األول٢١، املعقــودة يف ١٣يف اجللــسة   - ٧ أكت

تنفيــذ اتفاقيــة حظــر اســتعمال وتكــديس ”ليا وسويــسرا، مــشروع قــرار بعنــوان وأســترااألردن 
  ).A/C.1/63/L.6 (“ضادة لألفراد وتدمري تلك األلغاموإنتاج ونقل األلغام امل

ــسة   - ٨ ــودة يف ٢٠ويف اجلل ــشرين األول٢٩، املعق ــل األردن شــفويا   / ت ــوبر، نقــح ممث أكت
تاســع إىل حــضور االجتمــاع ال”ن عبــارة ا عــ مــن منطــوق مــشروع القــرار مستعيــض ٩الفقــرة 

  .“إىل حضور املؤمتر االستعراضي بصفة مراقبني” بعبارة “للدول األطراف بصفة مراقبني
ألمـني العـام بـشأن اآلثـار املاليـة املترتبـة            مـن ا  ، تال أمني اللجنة بيانـا        نفسها ويف اجللسة   - ٩

  .على مشروع القرار
، بــصيغته  A/C.1/63/L.6ت اللجنــة مــشروع القــرار  أيــضا، اعتمــد نفــسهاويف اجللــسة  - ١٠

 عـضوا عـن   ١٩ صوتا مقابل ال شيء، وامتنـاع      ١٥١ شفويا، بتصويت مسجل بأغلبية      املنقحة
   :التايلكالتصويت  وكانت نتيجة ).، مشروع القرار الثاين٨٦انظر الفقرة (التصويت 
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  :املؤيدون
إريتريــا، إســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إثيوبيـا، أذربيجــان، األرجنــتني، األردن، أرمينيــا،    

ــودا،         ــوا وبرب ــة املتحــدة، أنتيغ ــارات العربي ــا، اإلم ــا، أملاني ــوادور، ألباني ــستان، إك أفغان
، إيطاليـا،   أيـسلندا ،  أيرلنـدا أندورا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوغنـدا، أوكرانيـا،         

 بربـادوس، الربتغـال، بـروين    بابوا غينيا اجلديدة، باراغواي، باالو، البحـرين، الربازيـل،     
دار السالم، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بـنغالدش، بنمـا، بـنن، بوتـان، بوتـسوانا، بوركينـا           
فاســو، بورونــدي، البوســنة واهلرســك، بولنــدا، بوليفيــا، بــريو، بــيالروس، تايلنــد،         

ليــشيت، جامايكــا،  - تركمانــستان، تركيــا، ترينيــداد وتوبــاغو، توغــو، تــونس، تيمــور
 األسود، اجلزائر، جزر البهاما، جزر مارشال، اجلمهوريـة التـشيكية، اجلمهوريـة            اجلبل

الدومينيكيــة، مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية، مجهوريــة   
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبـويت،          

، زامبيا، زمبابوي، سـاموا، سـان مـارينو، سـانت فنـسنت             الدامنرك، دومينيكا، رومانيا  
وجــزر غرينــادين، ســانت كيــتس ونــيفس، ســانت لوســيا، ســري النكــا، الــسلفادور،  
ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، الــسنغال، ســوازيلند، الــسودان، ســورينام، الــسويد، 

، غيانــا، سويــسرا، شــيلي، صــربيا، الــصني، العــراق، عمــان، غانــا، غرينــادا، غواتيمــاال
، فنلندا، فيجي، قـربص، قطـر،       ) البوليفارية -مجهورية  (غينيا، فرنسا، الفلبني، فرتويال     

ــا، كنــدا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا،     كازاخــستان، الكــامريون، كرواتيــا، كمبودي
كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، التفيا، لكسمربغ، ليربيا، ليتوانيـا، ليختنـشتاين،           

ــة، مــايل، مال  ــالوي، ملــديف، اململكــة       مالط ــشقر، املغــرب، املكــسيك، م يزيــا، مدغ
ــشيوس،      ــا، موريـ ــا، موريتانيـ ــشمالية، منغوليـ ــدا الـ ــى وأيرلنـ ــا العظمـ ــدة لربيطانيـ املتحـ

ــا   ــاكو، ميكرونيزي ــق، مون ــات(موزامبي ــرويج، النمــسا،  )املوحــدة - والي ــا، الن ، ناميبي
 هنغاريـا، هولنـدا، اليابـان،       النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلنـدا، هـاييت، هنـدوراس،        

  .اليمن، اليونان
  

  :املعارضون
  .ال أحد  

  
  :املمتنعون
، باكــستان، ) اإلســالمية-مجهوريــة (االحتــاد الروســي، إســرائيل، أوزبكــستان، إيــران  

ــة     ــة كوريــا، مجهوري ــة الــسورية، مجهوري اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، اجلمهوريــة العربي
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ــة،   ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــان،    كوري ــا، لبن ــام، قريغيزســتان، كوب طاجيكــستان، فييــت ن
  .مصر، ميامنار، نيبال، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية

  
  A/C.1/63/L.8مشروع القرار   -  ٣ 

أكتـوبر، عـرض ممثـل باكـستان، باسـم          / تـشرين األول   ٢٤، املعقودة يف    ١٧يف اجللسة     - ١١
 وبـريو وتركيـا وسـري النكـا والـسودان           األردن وإكوادور وإندونيسيا وباكـستان وبـنغالديش      

نــزع ”ودية ونيبــال، مــشروع قــرار بعنــوان  والكويــت وماليزيــا ومــصر واململكــة العربيــة الــسع 
  .وانضمت فيجي الحقا إىل مقدمي مشروع القرار ).A/C.1/63/L.8 (“السالح اإلقليمي

 مــشروع أكتــوبر، اعتمــدت اللجنــة / تــشرين األول٢٩، املعقــودة يف ٢٠ويف اجللــسة   - ١٢
  ).، مشروع القرار الثالث٨٦لفقرة انظر ا(دون تصويت ب A/C.1/63/L.8القرار 

  
  A/C.1/63/L.9مشروع القرار   -  ٤  

أكتــوبر،عرض ممثــل باكــستان، باســم / تــشرين األول٢٤، املعقــودة يف ١٧يف اجللــسة   - ١٣
ماليزيـا ومـصر    أوكرانيا وباكستان وبنغالديش وبريو وبيالروس واجلمهورية العربيـة الـسورية و          

ــ ــوان  ونيب ــرار بعن ــى   ”ال، مــشروع ق ــة عل ــد األســلحة التقليدي ــصعيدين اإلقليمــي ودون  حتدي ال
ــا  وانــضمت الحقــا إىل مقــدمي مــشروع القــرار  ).A/C.1/63/L.9 (“اإلقليمــي  إســبانيا وإيطالي

  .واجلمهورية الدومينيكية وفيجي
عتمــدت اللجنــة مــشروع  أكتــوبر، ا/ تــشرين األول٢٩، املعقــودة يف ٢٠ويف اجللــسة   - ١٤

 صــوتا مقابــل صــوت واحــد، وامتنــاع ١٦٦، بتــصويت مــسجل بأغلبيــة  A/C.1/63/L.9القــرار 
  وكانــت نتيجــة ).، مــشروع القــرار الرابــع  ٨٦انظــر الفقــرة  (عــضو واحــد عــن التــصويت    

   :)٣(لتايل كاالتصويت
  

  :املؤيدون
نيــا، إريتريــا، إســبانيا،  االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، األرجنــتني، األردن، أرمي   

أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، أفغانــستان، إكــوادور، ألبانيــا، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة   
املتحــدة، أنتيغـــوا وبربــودا، أنـــدورا، إندونيـــسيا، أنغــوال، أوروغـــواي، أوزبكـــستان،    

بوا ، إيطاليــا، بــاأيــسلندا، أيرلنــدا، ) اإلســالمية-مجهوريــة (أوغنــدا، أوكرانيــا، إيــران  
غينيا اجلديدة، بـاراغواي، باكـستان، بـاالو، البحـرين، الربازيـل، بربـادوس، الربتغـال،          

__________ 

  .كان يعتزم االمتناع عن التصويت هة يف وقت الحق أن وفدأبلغ ممثل االحتاد الروسي اللجن  )٣(  
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بروين دار السالم، بلجيكـا، بلغاريـا، بليـز، بـنغالدش، بنمـا، بـنن، بوتـسوانا، بوركينـا          
فاســو، بورونــدي، البوســنة واهلرســك، بولنــدا، بوليفيــا، بــريو، بــيالروس، تايلنــد،         

ليــشيت، جامايكــا،  - نيــداد وتوبــاغو، توغــو، تــونس، تيمــورتركمانــستان، تركيــا، تري
ــة،         ــة الليبي ــة العربي ــهاما، جــزر مارشــال، اجلماهريي ــر، جــزر الب ــل األســود، اجلزائ اجلب
اجلمهورية التشيكية، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، مجهوريـة              

ــشعب      ــا ال ــة كوري ــا، مجهوري ــة كوري ــا املتحــدة، مجهوري ــة  ترتاني ــة، مجهوري ية الدميقراطي
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبـويت،          
الدامنرك، دومينيكا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي،، ساموا، سان مـارينو، سـانت فنـسنت       
وجــزر غرينــادين، ســانت كيــتس ونــيفس، ســانت لوســيا، ســري النكــا، الــسلفادور،  

وفينيا، ســنغافورة، الــسنغال، ســوازيلند، الــسودان، ســورينام، الــسويد، ســلوفاكيا، ســل
سويــسرا، شــيلي، صــربيا، الــصني، طاجيكــستان، العــراق، عمــان، غانــا، غرينــادا،         

، فنلنــدا، ) البوليفاريــة-مجهوريــة (غواتيمــاال، غيانــا، غينيــا، فرنــسا، الفلــبني، فرتويــال 
ــربص، قطــر، قريغيزســتان، كازاخــستان، الكــ    ــا،  فيجــي، ق ــا، كمبودي امريون، كرواتي

كنــدا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كولومبيــا، الكونغــو، الكويــت، كينيــا، التفيــا،    
ــا، مدغــشقر،       ــايل، ماليزي ــشتاين، مالطــة، م ــا، ليختن ــا، ليتواني ــان، لكــسمربغ، ليربي لبن
ــة         ــسعودية، اململك ــة ال ــديف، اململكــة العربي ــالوي، مل ــرب، املكــسيك، م ــصر، املغ م

ــدة لربيط ــشيوس،    املتحـ ــا، موريـ ــا، موريتانيـ ــشمالية، منغوليـ ــدا الـ ــى وأيرلنـ ــا العظمـ انيـ
ــا    ــار، ميكرونيزي ــاكو، ميامن ــق، مون ــات(موزامبي ــرويج،  )املوحــدة - والي ــا، الن ، ناميبي

النمسا، نيبـال، النيجـر، نيجرييـا، نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، هـاييت، هنـدوراس، هنغاريـا،                 
  .بان، اليمن، اليونانهولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليا

  
  :املعارضون
  .اهلند  

  
  :املمتنعون
  .بوتان  

 
  A/C.1/63/L.10مشروع القرار   -  ٥  

ض ممثـل باكـستان، باسـم       عـر  أكتـوبر، / تـشرين األول   ٢٤، املعقودة يف    ١٧يف اجللسة     - ١٥
أوكرانيا وباكستان وبنغالديش واجلمهورية العربية السورية والكويت وماليزيا، مـشروع قـرار            
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 ).A/C.1/63/L.10 (“الــصعيدين اإلقليمــي ودون اإلقليمــي   تــدابري بنــاء الثقــة علــى    ”عنــوان ب
  . جزر مارشال وفيجي وكازاخستانوانضمت الحقا إىل مقدمي مشروع القرار

أكتــوبر، اعتمــدت اللجنــة مــشروع  / تــشرين األول٢٩، املعقــودة يف ٢٠ويف اجللــسة   - ١٦
  ).، مشروع القرار اخلامس٨٦ الفقرة انظر(دون تصويت ب A/C.1/63/L.10القرار 

 
  A/C.1/63/L.14مشروع القرار   -  ٦  

ــوبر، عــرض ممثــل ميامنــار، باســم   / تــشرين األول١٦، املعقــودة يف ١٠يف اجللــسة   - ١٧ أكت
وبــروين دار الــسالم وبــنغالديش )  اإلســالمية-مجهوريــة (األردن وإندونيــسيا وأوغنــدا وإيــران 

اهرييــة العربيــة الليبيــة ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى واجلمهوريــة  وبوتــان وتايلنــد واجلزائــر واجلم
النكـا وسـنغافورة     طيـة الـشعبية وزمبـابوي وسـاموا وسـري         االدميقر الدومينيكية ومجهوريـة الو   

وفييـت نـام وكمبوديـا      )  البوليفاريـة  -مجهوريـة   (والسودان وسورينام وغينيا والفلبني وفرتويال      
يبــال وهــاييت، مــشروع قــرار بعنــوان  وماليزيــا وميامنــار ونوالكويــت وكينيــا  وكوبــا والكونغــو

ــووي ” ــسالح الن ــزع ال ــا  ).A/C.1/63/L.14 (“ن ــرار  وانــضمت الحق  إىل مقــدمي مــشروع الق
  .توغو وزامبيا وفيجي واململكة العربية السعودية ومنغوليا وناميبيا

 مــشروع أكتــوبر، اعتمــدت اللجنــة / تــشرين األول٢٩، املعقــودة يف ٢٠ويف اجللــسة   - ١٨
 صــوتا، وامتنــاع ٤٤ أصــوات مقابــل ١٠٤، بتــصويت مــسجل بأغلبيــة  A/C.1/63/L.14القــرار 
 وكانــت نتيجــة  ).، مــشروع القــرار الــسادس  ٨٦انظــر الفقــرة  ( عــضوا عــن التــصويت   ٢١

   :)٤(التصويت كالتايل
  

  :املؤيدون
بيـة املتحـدة،    إثيوبيا، األرجنتني، األردن، إريتريا، أفغانستان، إكـوادور، اإلمـارات العر           

ــوال، أو    ــسيا، أنغـ ــودا، إندونيـ ــوا وبربـ ــران   أنتيغـ ــدا، إيـ ــواي، أوغنـ ــة (روغـ  -مجهوريـ
، بـابوا غينيـا اجلديـدة، بـاراغواي، البحـرين، الربازيـل، بـروين دار الـسالم،         )اإلسـالمية 

بليــز، بــنغالدش، بنمــا، بــنن، بوتــان، بوتــسوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، بوليفيــا،    
ليـشيت، جامايكـا، اجلزائـر،       - نيـداد وتوبـاغو، توغـو، تـونس، تيمـور         بريو، تايلند، تري  

جــزر البــهاما، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، اجلمهوريــة العربيــة 
السورية، مجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية، جنـوب أفريقيـا،             

__________ 

متنـع عـن التـصويت، فيمـا أبلـغ ممثـل اجلبـل        ال لـو كـان حاضـرا     وفـده ممثل بربـادوس اللجنـة الحقـا بـأن      أبلغ    )٤(  
  . كان يعتزم التصويت معارضاهاألسود اللجنة الحقا بأن وفد
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، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينـادين، سـانت         جيبويت، دومينيكا، زامبيا، زمبابوي   
كيـــتس ونـــيفس، ســـانت لوســـيا، ســـري النكـــا، الـــسلفادور، ســـنغافورة، الـــسنغال، 
ســـوازيلند، الـــسودان، ســـورينام، شـــيلي، الـــصني، العـــراق، عمـــان، غانـــا، غرينـــادا، 

، ، فيجـي، فييـت نـام   ) البوليفارية-مجهورية  (غواتيماال، غيانا، غينيا، الفلبني، فرتويال      
قطر، الكامريون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا، الكونغـو،             
الكويت، كينيـا، لبنـان، ليربيـا، مـايل، ماليزيـا، مدغـشقر، مـصر، املغـرب، املكـسيك،                   
مالوي، ملـديف، اململكـة العربيـة الـسعودية، منغوليـا، موريتانيـا، موزامبيـق، ميامنـار،                 

  .رييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هاييت، هندوراس، اليمنناميبيا، نيبال، النيجر، نيج
  :املعارضون
، إيطاليـا،   أيسلنداإسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، أملانيا، أندورا، أوكرانيا،           

ــة       ــا، اجلمهوري ــدا، تركي ــا، البوســنة واهلرســك، بولن ــال، بلجيكــا، بلغاري ــاالو، الربتغ ب
ــة مقــدونيا   ــا،   التــشيكية، مجهوري ــدوفا، جورجي ــة مول ــسابقة، مجهوري اليوغوســالفية ال

ــدا،         ــسا، فنلن ــسرا، فرن ــلوفينيا، سوي ــلوفاكيا، س ــارينو، س ــان م ــا، س ــدامنرك، روماني ال
قــربص، كرواتيــا، كنــدا، التفيــا، لكــسمربغ، ليتوانيــا، ليختنــشتاين، اململكــة املتحــدة    

ــا     ــاكو، ميكرونيزي ــشمالية، مون ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــاتوال(لربيطاني ، )املوحــدة - ي
  .النرويج، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليونان

  :املمتنعون
، باكستان، بـيالروس، اجلبـل      أيرلندااالحتاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، أوزبكستان،        

ــة،         ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــا، مجهوري ــة كوري ــال، مجهوري ــود، جــزر مارش األس
اجيكـــستان، قريغيزســـتان، كازاخـــستان، مالطـــة، موريـــشيوس، الـــسويد، صـــربيا، ط
  .النمسا، اهلند، اليابان

  
  A/C.1/63/L.16مشروع القرار   -  ٧  

أكتــوبر، عــرض ممثــل اهلنــد، باســم     / تــشرين األول١٦، املعقــودة يف ١٠يف اجللــسة   - ١٩
الليبيـــة األردن وأفغانـــستان وبـــنغالديش وبوتـــان وبوتـــسوانا وجامايكـــا واجلماهرييـــة العربيـــة   

ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وزامبيــا وســاموا والــسلفادور والــسودان وشــيلي وفييــت نــام    
اييت واهلنــد، مــشروع قــرار وكوبــا وماليزيــا ومدغــشقر وموريــشيوس وميامنــار ونيكــاراغوا وهــ 

إىل مقــدمي مــشروع  ت الحقــاوانــضم ).A/C.1/63/L.16 (“ختفــيض اخلطــر النــووي”بعنــوان 
  .بوديا وكولومبيافيجي وكمالقرار 
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أكتــوبر، اعتمــدت اللجنــة مــشروع  / تــشرين األول٢٨، املعقــودة يف ١٩ويف اجللــسة   - ٢٠
 صــوتا، وامتنــاع ٥٠ أصــوات مقابــل ١٠٨، بتــصويت مــسجل بأغلبيــة  A/C.1/63/L.16القــرار 
 وكانـــت نتيجـــة ).، مـــشروع القـــرار الـــسابع٨٦انظـــر الفقـــرة ( عـــضوا عـــن التـــصويت ١٣

  :كالتايل التصويت
  

  :املؤيدون
ــة املتحــدة،        ــارات العربي ــستان، إكــوادور، اإلم ــا، أفغان ــا، األردن، إريتري ــواإثيوبي  أنتيغ

ــة (وبربــودا، إندونيــسيا، أنغــوال، أوروغــواي، أوغنــدا، إيــران    ، ) اإلســالمية-مجهوري
بابوا غينيـا اجلديـدة، بـاراغواي، باكـستان، البحـرين، الربازيـل، بربـادوس، بـروين دار                  

، بــنغالدش، بنمــا، بــنن، بوتــان، بوتــسوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي،   الــسالم، بليــز
ــونس، جامايكــا،        ــاغو، توغــو، ت ــداد وتوب ــستان، تريني ــد، تركمان ــريو، تايلن ــا، ب بوليفي
اجلزائـــر، جـــزر البـــهاما، جـــزر ســـليمان، اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة، اجلمهوريـــة         

ترتانيـا املتحـدة، مجهوريـة كوريـا        الدومينيكية، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، مجهوريـة          
ــويت،        ــا، جيب ــوب أفريقي ــشعبية، جن ــة ال ــة الو الدميقراطي ــة، مجهوري ــشعبية الدميقراطي ال
دومينيكا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سـانت فنـسنت وجـزر غرينـادين، سـانت كيـتس                
ونــيفس، ســانت لوســيا، ســري النكــا، الــسلفادور، ســنغافورة، الــسنغال، ســوازيلند،  

سورينام، شيلي، العراق، عمان، غـابون، غانـا، غرينـادا، غواتيمـاال، غيانـا،              السودان،  
، فيجي، فييت نام، قطـر، الكـامريون،        ) البوليفارية -مجهورية  (غينيا، الفلبني، فرتويال    

كمبوديا، كوبا، كوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا، الكونغـو، الكويـت، كينيـا،               
قر، مـصر، املغـرب، املكـسيك، مـالوي، ملـديف،      لبنان، ليربيا، مايل، ماليزيـا، مدغـش   

اململكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميامنـار، ناميبيـا،           
  .نيبال، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، هاييت، اهلند، هندوراس، اليمن

  
  :املعارضون
، أيـسلندا ،  أيرلندا أندورا، أوكرانيا،    إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، أملانيا،       

ــن  ة واهلرســـك، بولنـــدا، تركيـــا، إيطاليـــا، بـــاالو، الربتغـــال، بلجيكـــا، بلغاريـــا، البوسـ
األســـود، اجلمهوريـــة التـــشيكية، مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة،    اجلبـــل

يا، مجهورية مولدوفا، جورجيـا، الـدامنرك، رومانيـا، سـان مـارينو، سـلوفاكيا، سـلوفين               
السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قربص، كرواتيا، كندا، التفيا، لكسمربغ، ليتوانيـا،           
ليختنــشتاين، مالطــة، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية، مونــاكو، 
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ــا  ــات(ميكرونيزي ــدا،   )املوحــدة - والي ــا، هولن ــدا، هنغاري ــرويج، النمــسا، نيوزيلن ، الن
  .ألمريكية، اليونانالواليات املتحدة ا

  
  :املمتنعون
رمينيـــــا، أوزبكـــــستان، بـــــيالروس، االحتـــــاد الروســـــي، أذربيجـــــان، األرجنـــــتني، أ  

  .مارشال، مجهورية كوريا، صربيا، الصني، قريغيزستان، كازاخستان، اليابان جزر
 

  A/C.1/63/L.17مشروع القرار   -  ٨  
 ممثــل بولنــدا مــشروع ، عــرضأكتــوبر/ تــشرين األول٢٠، املعقــودة يف ١٢يف اجللــسة   - ٢١

ة الكيميائيـة   تنفيذ اتفاقية حظر اسـتحداث وإنتـاج وتكـديس واسـتخدام األسـلح            ”قرار بعنوان   
  ).A/C.1/63/L.17 (“وتدمري تلك األسلحة

أكتــوبر، اعتمــدت اللجنــة مــشروع  / تــشرين األول٢٩، املعقــودة يف ٢٠ويف اجللــسة   - ٢٢
  ).، مشروع القرار الثامن٨٦لفقرة انظر ا(دون تصويت ب A/C.1/63/L.17القرار 

 
  A/C.1/63/L.19مشروع القرار   -  ٩  

ــا، باســم   / تــشرين األول٢٧، املعقــودة يف ١٨يف اجللــسة   - ٢٣ أكتــوبر، عــرض ممثــل ماليزي
ــران    ــدا وإيــ ــواي وأوغنــ ــسيا وأوروغــ ــوادور وإندونيــ ــة (األردن وإكــ )  اإلســــالمية-مجهوريــ

ن وبوليفيــا وبــريو وتايلنــد وترينيــداد وتوبــاغو  وبــروين دار الــسالم وبــنغالديش وبــن  وباكــستان
 ليــشيت وجامايكــا واجلزائــر واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى  -وتيمــور 

واجلمهورية الدومينيكية واجلمهورية العربية السورية ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة ومجهوريـة الو              
ــة الــشعبية وزمبــابوي وســاموا وســنغ     افورة والــسنغال والــسودان وشــيلي والعــراق    الدميقراطي
ــال      ــبني وفرتوي ــاال والفل ــا وغواتيم ــابون وغان ــة (وغ ــة-مجهوري ــر   )  البوليفاري ــام وقط ــت ن وفيي

وكمبوديـــا وكوبـــا وكوســـتاريكا وكولومبيـــا والكونغـــو والكويـــت وكينيـــا ومـــايل وماليزيـــا   
ــا      ــال ونيكـ ــار ونيبـ ــا وميامنـ ــسيك وموريتانيـ ــرب واملكـ ــصر واملغـ ــشقر ومـ ــد راغوا واهلومدغـ نـ

ــوان    ــرار بعن ــدوراس، مــشروع ق ــشأن    ”وهن ــة ب مــشروعية متابعــة فتــوى حمكمــة العــدل الدولي
إىل مقــدمي  ا الحقــتوانــضم ).A/C.1/63/L.19 (“اســتخدامها التهديــد باألســلحة النوويــة أو

  .بليز وتوغو وسري النكا وفيجيمشروع القرار 
كتــوبر، اعتمــدت اللجنــة مــشروع  أ/ تــشرين األول٢٨، املعقــودة يف ١٩ويف اجللــسة   - ٢٤

ــرار  ــة    A/C.1/63/L.19الق ــصويت مــسجل بأغلبي ــل  ١١٨، بت ــاع  ٣٠ صــوتا مقاب  صــوتا، وامتن
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التـصويت  كانت نتيجة   و ).، مشروع القرار التاسع   ٨٦انظر الفقرة   (عضوا عن التصويت     ٢٢
   :التايلك
  

  :املؤيدون
ر، اإلمـارات العربيـة املتحـدة،       إثيوبيا، األرجنتني، األردن، إريتريا، أفغانستان، إكـوادو        

ــران       ــدا، إيـ ــواي، أوغنـ ــوال، أوروغـ ــسيا، أنغـ ــودا، إندونيـ ــوا وبربـ ــة (أنتيغـ  -مجهوريـ
، بــابوا غينيــا اجلديــدة، بــاراغواي، باكــستان، البحــرين، الربازيــل، أيرلنــدا، )اإلســالمية

ا بربادوس، بروين دار السالم، بليز، بـنغالدش، بنمـا، بـنن، بوتـان، بوتـسوانا، بوركينـ                
ــاغو، توغــو،       ــداد وتوب ــستان، تريني ــد، تركمان ــريو، تايلن ــا، ب ــدي، بوليفي فاســو، بورون
تــونس، جامايكــا، اجلزائــر، جــزر البــهاما، جــزر ســليمان، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة،   
ــدة،     ــا املتحـ ــة ترتانيـ ــة الـــسورية، مجهوريـ ــة العربيـ ــة، اجلمهوريـ ــة الدومينيكيـ اجلمهوريـ

راطيـــة، مجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الـــشعبية، جنـــوب مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميق
أفريقيا، جيبويت، دومينيكـا، زامبيـا، زمبـابوي، سـاموا، سـان مـارينو، سـانت فنـسنت                  
وجــزر غرينــادين، ســانت كيــتس ونــيفس، ســانت لوســيا، ســري النكــا، الــسلفادور،  
ســنغافورة، الـــسنغال، ســوازيلند، الـــسودان، ســورينام، الـــسويد، سويــسرا، شـــيلي،     

ــا،      صــر ــا، غيني ــادا، غواتيمــاال، غيان ــا، غرين ــراق، عمــان، غــابون، غان ــصني، الع بيا، ال
ــال   ــبني، فرتوي ــة (الفل ــة-مجهوري ــام، قطــر، الكــامريون،    ) البوليفاري ــت ن ، فيجــي، فيي

كمبوديا، كوبا، كوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا، الكونغـو، الكويـت، كينيـا،               
مدغــشقر، مــصر، املغــرب، املكــسيك، مــالوي، لبنــان، ليربيــا، مالطــة، مــايل، ماليزيــا، 

ملــديف، اململكـــة العربيـــة الـــسعودية، منغوليــا، موريتانيـــا، موريـــشيوس، موزامبيـــق،   
ميامنار، ناميبيا، النمسا، نيبال، النيجر، نيجرييـا، نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، هـاييت، اهلنـد،               

  .هندوراس، اليمن
  

  :املعارضون
، إيطاليـا، بـاالو،     أيـسلندا ا، إسـرائيل، ألبانيـا، أملانيـا،        االحتاد الروسـي، إسـبانيا، إسـتوني        

الربتغــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بولنــدا، تركيــا، اجلمهوريــة التــشيكية، مجهوريــة مقــدونيا  
اليوغوســالفية الــسابقة، جورجيــا، الــدامنرك، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، فرنــسا، التفيــا،        

ظمــى وأيرلنــدا الــشمالية، النــرويج، لكــسمربغ، ليتوانيــا، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا الع
  .هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليونان

  
  



A/63/389
 

16 08-52023 
 

  :املمتنعون
ــا، البوســنة واهلرســك،          ــدورا، أوزبكــستان، أوكراني ــا، أســتراليا، أن أذربيجــان، أرميني

بــيالروس، اجلبـــل األســـود، جـــزر مارشـــال، مجهوريـــة كوريـــا، مجهوريـــة مولـــدوفا،  
ــد  ــا، فنلن ــشتاين،    روماني ــدا، ليختن ــا، كن ا، قــربص، قريغيزســتان، كازاخــستان، كرواتي

  .، اليابان)املوحدة - واليات(ميكرونيزيا 
  

  A/C.1/63/L.20مشروع القرار   -  ١٠  
أكتوبر، عـرض ممثـل إندونيـسيا، باسـم         / تشرين األول  ٢٢، املعقودة يف    ١٥يف اجللسة     - ٢٥

دم االحنياز، مشروع قـرار بعنـوان       كة بلدان ع  الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف حر       
وانـــضمت  ).A/C.1/63/L.20 (“ جمـــال نـــزع الـــسالح وعـــدم االنتـــشار تعزيـــز التعدديـــة يف”

  .أوروغواي وفيجي الحقا إىل مقدمي مشروع القرار
أكتــوبر، اعتمــدت اللجنــة مــشروع  / تــشرين األول٣١، املعقــودة يف ٢٢ويف اجللــسة   - ٢٦

ــة   A/C.1/63/L.20القــرار  ــاع  ٥ صــوتا مقابــل  ١١٥، بتــصويت مــسجل بأغلبي  أصــوات، وامتن
كانـــت نتيجـــة و ).، مـــشروع القـــرار العاشـــر٨٦انظـــر الفقـــرة (عـــضوا عـــن التـــصويت  ٤٩

   :كالتايل التصويت
  

  :املؤيدون
االحتـــاد الروســــي، إثيوبيــــا، أذربيجــــان، األرجنــــتني، األردن، إريتريــــا، أفغانــــستان،    

تحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيـسيا، أنغـوال، أوروغـواي،         إكوادور، اإلمارات العربية امل   
، بـابوا غينيـا اجلديـدة، بـاراغواي،         ) اإلسالمية -مجهورية  (أوزبكستان، أوغندا، إيران    

باكــستان، البحــرين، الربازيــل، بربــادوس، بــروين دار الــسالم، بليــز، بــنغالدش، بنمــا،  
س، تايلند، تركمانـستان، ترينيـداد      بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بريو، بيالرو      

ليــشيت، جامايكــا، اجلزائــر، جــزر البــهاما، جــزر    - وتوبــاغو، توغــو، تــونس، تيمــور 
ــة         ــة، اجلمهوريـ ــة الليبيـ ــة العربيـ ــال، اجلماهرييـ ــزر مارشـ ــليمان، جـ ــزر سـ ــر، جـ القمـ
الدومينيكية، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة، مجهوريـة كوريـا                 

ــشعب ــويت،      ال ــا، جيب ــوب أفريقي ــشعبية، جن ــة ال ــة الو الدميقراطي ــة، مجهوري ية الدميقراطي
دومينيكا، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنـسنت وجـزر غرينـادين، سـانت كيـتس               
ونــيفس، ســانت لوســيا، ســري النكــا، الــسلفادور، ســنغافورة، الــسنغال، ســورينام،    

ــراق، عمــان، غــابون،     ــصني، طاجيكــستان، الع ــادا، غواتيمــاال،  شــيلي، ال ــا، غرين غان
، فيجــي، فييــت نــام، قطــر،  ) البوليفاريــة-مجهوريــة (غيانــا، غينيــا، الفلــبني، فرتويــال  
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قريغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبـا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا،              
الكونغــو، الكويــت، كينيــا، لبنــان، ليربيــا، ليــسوتو، مــايل، ماليزيــا، مدغــشقر، مــصر،  

 املكسيك، مـالوي، ملـديف، اململكـة العربيـة الـسعودية، منغوليـا، موريتانيـا،             املغرب،
موريــشيوس، موزامبيــق، ميامنــار، نيبــال، النيجــر، نيجرييــا، نيكــاراغوا، هــاييت، اهلنــد،  

  .هندوراس، اليمن
  

  :املعارضون
ــا        ــدا الــشمالية، ميكرونيزي ــا العظمــى وأيرلن ــاالو، اململكــة املتحــدة لربيطاني إســرائيل، ب

  .، الواليات املتحدة األمريكية)املوحدة - واليات(
  

  :املمتنعون
، أيـسلندا ،  أيرلنـدا أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، أملانيا، أنـدورا، أوكرانيـا،             

إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة واهلرسك، بولندا، تركيـا، اجلبـل األسـود،             
ــشيكية، مج  ــة الت ــسابقة،     اجلمهوري ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق ــا، مجهوري ــة كوري هوري

جورجيــا، الــدامنرك، رومانيــا، ســاموا، ســان مــارينو، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الــسويد،    
سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قربص، كرواتيا، كنـدا، التفيـا، لكـسمربغ، ليتوانيـا،            

ــسا، نيوزي    ــرويج، النمـ ــاكو، النـ ــة، مونـ ــشتاين، مالطـ ــداليختنـ ــدا،  لنـ ــا، هولنـ ، هنغاريـ
  .اليونان اليابان،

  
  A/C.1/63/L.21مشروع القرار   -  ١١  

أكتوبر، عـرض ممثـل إندونيـسيا، باسـم         / تشرين األول  ٢٢، املعقودة يف    ١٥يف اجللسة     - ٢٧
ر بعنـوان   الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف حركة بلدان عدم االحنياز، مشروع قـرا             

ــايري البي ” ــاة املعـ ــذ ات  مراعـ ــياغة وتنفيـ ــة يف صـ ــلحة    ئيـ ــد األسـ ــسالح وحتديـ ــزع الـ ــات نـ  “فاقـ
)A/C.1/63/L.21.( وانضمت فيجي الحقا إىل مقدمي مشروع القرار.  

أكتــوبر، اعتمــدت اللجنــة مــشروع  / تــشرين األول٣١، املعقــودة يف ٢٢ويف اجللــسة   - ٢٨
  ).ادي عشر، مشروع القرار احل٨٦انظر الفقرة ( )٥(دون تصويتب A/C.1/63/L.21القرار 

__________ 

 الـشمالية والواليـات املتحـدة األمريكيـة        وأيرلنـدا انيا العظمى   أبلغ ممثلو كل من فرنسا واململكة املتحدة لربيط         )٥(  
  .اللجنة بأن وفود بلداهنم لن تشارك يف البت يف مشروع القرار
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  A/C.1/63/L.23مشروع القرار   -  ١٢  

أكتوبر، عـرض ممثـل إندونيـسيا، باسـم         / تشرين األول  ٢٢، املعقودة يف    ١٥يف اجللسة     - ٢٩
دم االحنياز، مشروع قـرار بعنـوان       الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف حركة بلدان ع         

وانـضمت أوروغـواي وفيجـي الحقـا         .)A/C.1/63/L.23 (“التنميـة الصلة بني نزع السالح و    ”
  .إىل مقدمي مشروع القرار

أكتــوبر، اعتمــدت اللجنــة مــشروع  / تــشرين األول٣١، املعقــودة يف ٢٢ويف اجللــسة   - ٣٠
 صـوتا مقابـل ال شـيء، وامتنـاع عـضو         ١٦٧، بتصويت مسجل بأغلبية      A/C.1/63/L.23القرار  

  وكانـــت نتيجـــة).اين عـــشر، مـــشروع القـــرار الثـــ٨٦انظـــر الفقـــرة (واحـــد عـــن التـــصويت 
   :)٦(التايلك التصويت

  
  :املؤيدون
االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، األرجنــتني، األردن، أرمينيــا، إريتريــا، إســبانيا،      

أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، أفغانــستان، إكــوادور، ألبانيــا، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة   
ونيـــسيا، أنغــوال، أوروغـــواي، أوزبكـــستان،  املتحــدة، أنتيغـــوا وبربــودا، أنـــدورا، إند  

، إيطاليــا، بــابوا أيــسلندا، أيرلنــدا، ) اإلســالمية-مجهوريــة (أوغنــدا، أوكرانيــا، إيــران  
غينيا اجلديدة، بـاراغواي، باكـستان، البحـرين، الربازيـل، بربـادوس، الربتغـال، بـروين                

 بوتـسوانا، بوركينـا   دار السالم، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بـنغالدش، بنمـا، بـنن، بوتـان،        
ــا،       ــستان، تركي ــد، تركمان ــيالروس، تايلن ــريو، ب ــدا، ب فاســو، البوســنة واهلرســك، بولن

ليـشيت، جامايكـا، اجلبـل األسـود، اجلزائـر،           - ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور    
جزر البهاما، جـزر القمـر، جـزر سـليمان، جـزر مارشـال، اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة،           

لتشيكية، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، مجهوريـة             اجلمهورية ا 
ترتانيا املتحدة، مجهوريـة كوريـا، مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة، مجهوريـة الو               
ــا،     ــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة، جنـــوب أفريقيـ ــة الـــشعبية، مجهوريـ الدميقراطيـ

وانـدا، رومانيـا، زامبيـا، زمبـابوي، سـاموا،      جورجيا، جيبـويت، الـدامنرك، دومينيكـا، ر     
سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيـتس ونـيفس، سـانت لوسـيا،               
ســـري النكـــا، الـــسلفادور، ســـلوفاكيا، ســـلوفينيا، ســـنغافورة، الـــسنغال، ســـورينام،  
الــسويد، سويــسرا، شــيلي، صــربيا، الــصني، طاجيكــستان، العــراق، عمــان، غــابون،    

، ) البوليفاريــة-مجهوريــة (دا، غواتيمــاال، غيانــا، غينيــا، الفلــبني، فرتويــال  غانــا، غرينــا
__________ 

  .ت ممثلة الواليات املتحدة األمريكية اللجنة بأن وفد بلدها مل يشارك يف التصويت على مشروع القرارأبلغ  )٦(  
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ــا،     ــتان، كازاخـــستان، كرواتيـ ــام، قـــربص، قطـــر، قريغيزسـ فنلنـــدا، فيجـــي، فييـــت نـ
كمبوديا، كندا، كوبا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا، الكونغـو، الكويـت،               

، ليختنـشتاين، ليـسوتو، مالطـة، مـايل،         كينيا، التفيا، لبنان، لكسمربغ، ليربيا، ليتوانيـا      
ــة         ــة العربي ــديف، اململك ــالوي، مل ــرب، املكــسيك، م ــصر، املغ ــشقر، م ــا، مدغ ماليزي
الـسعودية، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية، منغوليـا، موريتانيـا،          

ميبيـا،  ، نا )املوحـدة  - واليـات (موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميامنـار، ميكرونيزيـا        
النـــرويج، النمـــسا، نيبـــال، النيجـــر، نيجرييـــا، نيكـــاراغوا، نيوزيلنـــدا، هـــاييت، اهلنـــد،  

  .هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
  

  :املعارضون
  .ال أحد  

  
  :املمتنعون
  .فرنسا  

  
  A/C.1/63/L.25مشروع القرار   -  ١٣  

أكتوبر، عـرض ممثـل إندونيـسيا، باسـم         / تشرين األول  ١٧، املعقودة يف    ١١يف اجللسة     - ٣١
دم االحنياز، مشروع قـرار بعنـوان       الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف حركة بلدان ع         

وانــضمت فيجــي  ).A/C.1/63/L.25 (“١٩٢٥تـدابري لــدعم ســلطة بروتوكــول جنيــف لعــام  ”
  .الحقا إىل مقدمي مشروع القرار

أكتــوبر، اعتمــدت اللجنــة مــشروع  /شرين األول تــ٣١، املعقــودة يف ٢٢ويف اجللــسة   - ٣٢
 صـــوتا مقابـــل ال شـــيء، وامتنـــاع ١٦٠، بتـــصويت مـــسجل بأغلبيـــة  A/C.1/63/L.25القـــرار 

 وكانــت نتيجــة ).، مــشروع القــرار الثالــث عــشر٨٦انظــر الفقــرة (أعــضاء عــن التــصويت  ٣
 :)٧(التايلكالتصويت 

 
  :املؤيدون
رجنــتني، األردن، أرمينيــا، إريتريــا، إســبانيا،  االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، األ   

أســتراليا، إســتونيا، أفغانــستان، إكــوادور، ألبانيــا، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة،    
__________ 

دة ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة اللجنـة الحقـا بأهنمـا لـو كانـا حاضـرين،                   أبلغ ممثال مجهورية ترتانيـا املتحـ        )٧(  
  . مشروع القرارلصاحلصوتا ل
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أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيـران          
، بـابوا غينيـا اجلديـدة، بـاراغواي،         ، إيطاليـا  أيـسلندا ،  أيرلنـدا ،  ) اإلسـالمية  -مجهورية  (

باكـــستان، البحـــرين، الربازيـــل، بربـــادوس، الربتغـــال، بـــروين دار الـــسالم، بلجيكـــا، 
بلغاريــا، بليــز، بــنغالدش، بنمــا، بــنن، بوتــان، بوتــسوانا، بوركينــا فاســو، البوســنة          
ــا،     ــستان، تركيــ ــد، تركمانــ ــيالروس، تايلنــ ــريو، بــ ــا، بــ ــدا، بوليفيــ واهلرســــك، بولنــ

ليـشيت، جامايكـا، اجلبـل األسـود، اجلزائـر،           - وتوباغو، توغو، تونس، تيمور    ترينيداد
ــشيكية،      ــة التـ ــة، اجلمهوريـ ــة الليبيـ ــة العربيـ ــليمان، اجلماهرييـ ــزر سـ ــهاما، جـ ــزر البـ جـ
اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، مجهوريـة كوريـا، مجهوريـة الو               

ــة مقــدونيا    ــشعبية، مجهوري ــة ال ــدوفا،   الدميقراطي ــة مول ــسابقة، مجهوري اليوغوســالفية ال
جنوب أفريقيـا، جورجيـا، جيبـويت، الـدامنرك، دومينيكـا، رومانيـا، زامبيـا، زمبـابوي،                 
ساموا، سان مارينو، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سـري النكـا، الـسلفادور،              

ن، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، الــسنغال، ســورينام، الــسويد، سويــسرا، ســرياليو 
شيلي، صربيا، الصني، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيماال، غيانـا،           

، فنلنـدا، فيجـي، فييـت نـام،     ) البوليفاريـة -مجهوريـة   (غينيا، فانواتو، فرنـسا، فرتويـال       
قــربص، قطــر، قريغيزســتان، كازاخــستان، كرواتيــا، كمبوديــا، كنــدا، كوبــا، كــوت   

، الكونغو، الكويت، كينيا، التفيا، لبنـان، لكـسمربغ،         ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا  
ليربيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مـصر، املغـرب،            
ــا      ــسعودية، اململكــة املتحــدة لربيطاني ــة ال املكــسيك، مــالوي، ملــديف، اململكــة العربي

ــا، موريــ     ــا، موريتاني ــشمالية، منغولي ــدا ال ــاكو،  العظمــى وأيرلن ــق، مون شيوس، موزامبي
ميامنار، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هـاييت، اهلنـد،            

  .هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
  

  :املعارضون
  .ال أحد  

  
  :املمتنعون
  .إسرائيل، جزر مارشال، الواليات املتحدة األمريكية  

  
  A/C.1/63/L.26 القرار مشروع  -  ١٤  

أكتوبر، عـرض ممثـل إندونيـسيا، باسـم         / تشرين األول  ٢٢، املعقودة يف    ١٥يف اجللسة     - ٣٣
دم االحنياز، مشروع قـرار بعنـوان       الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف حركة بلدان ع         
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 ).A/C.1/63/L.26 (“ر الـــيت حتـــوي اليورانيـــوم املـــستنفدآثـــار اســـتخدام األســـلحة والـــذخائ”
  .وانضمت أوروغواي الحقا إىل مقدمي مشروع القرار

أكتــوبر، اعتمــدت اللجنــة مــشروع  / تــشرين األول٣١، املعقــودة يف ٢٢ويف اجللــسة   - ٣٤
ــة   A/C.1/63/L.26القــرار  ــاع  ٤ صــوتا مقابــل  ١٢٧، بتــصويت مــسجل بأغلبي  أصــوات، وامتن
كانــت نتيجــة و ).رابــع عــشر، مــشروع القــرار ال٨٦انظــر الفقــرة (عــضوا عــن التــصويت  ٣٤
  :التايلكتصويت ال
  

  :املؤيدون
إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانـستان، إكـوادور، أملانيـا،               

اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة، أنتيغــــوا وبربــــودا، إندونيــــسيا، أنغــــوال، أوروغــــواي،  
، إيطاليـا، بـابوا     أيـسلندا ،  أيرلنـدا  ،) اإلسـالمية  -مجهورية  (أوزبكستان، أوغندا، إيران    

غينيا اجلديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، الربازيل، بربادوس، بروين دار الـسالم،           
بليز، بنغالدش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسـو، بـريو، بـيالروس، تايلنـد،           

كــــا، ليــــشيت، جاماي - تركمانــــستان، ترينيــــداد وتوبــــاغو، توغــــو، تــــونس، تيمــــور
األســود، اجلزائــر، جــزر البــهاما، جــزر القمــر، جــزر ســليمان، جــزر مارشــال،    اجلبــل

اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة، اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية،  
مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة، مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة، مجهوريـــة الو        

مبيـا، زمبـابوي،    يـا، جيبـويت، دومينيكـا، روانـدا، زا        الدميقراطية الـشعبية، جنـوب أفريق     
فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيـتس ونـيفس، سـانت لوسـيا،             سان مارينو، سانت  

ــشيل، شــيلي، صــربيا،        ــسرا، سي ــسنغال، ســورينام، سوي ســري النكــا، ســنغافورة، ال
لـبني،  طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيماال، غيانا، غينيـا، الف        

 فييــت نــام، قــربص، قطــر، كوبــا،  ، فنلنــدا، فيجــي،) البوليفاريــة-مجهوريــة (فرتويــال 
ــا،      كــوت ــان، ليربي ــا، لبن ــا، الكونغــو، الكويــت، كيني ديفــوار، كوســتاريكا، كولومبي

ليختنشتاين، ليـسوتو، مـايل، ماليزيـا، مدغـشقر، مـصر، املغـرب، املكـسيك، مـالوي،                
 منغوليــا، موريتانيـــا، موريـــشيوس، موزامبيـــق،  ملــديف، اململكـــة العربيـــة الـــسعودية، 

ميامنار، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هـاييت، اهلنـد،            
  .هندوراس، هولندا، اليابان، اليمن

  



A/63/389
 

22 08-52023 
 

  :املعارضون
ــات          ــشمالية، الوالي ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــسا، اململكــة املتحــدة لربيطاني إســرائيل، فرن

  .دة األمريكيةاملتح
  

  :املمتنعون
االحتاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، أندورا، أوكرانيا، بـاالو، الربتغـال،              

بلجيكا، بلغاريا، البوسـنة واهلرسـك، بولنـدا، تركيـا، اجلمهوريـة التـشيكية، مجهوريـة                
ومانيـــا، كوريـــا، مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة، جورجيـــا، الـــدامنرك، ر 

ــا،      ــدا، التفي ــا، كن ــسويد، قريغيزســتان، كازاخــستان، كرواتي ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ال
  .، هنغاريا، اليونان)املوحدة - واليات(لكسمربغ، ليتوانيا، مالطة، ميكرونيزيا 

  
  A/C.1/63/L.27مشروع القرار   -  ١٥  

هوريــة إيــران أكتــوبر، عــرض ممثــل مج/ تــشرين األول٢٨يف املعقــودة ، ١٩يف اجللــسة   - ٣٥
ومــصر، مــشروع قــرار بعنــوان  ) المية اإلســ-مجهوريــة (اإلســالمية، باســم إندونيــسيا وإيــران  

   ).A/C.1/63/L.27 (“القذائف”
أكتــوبر، اعتمــدت اللجنــة مــشروع  / تــشرين األول٢٨، املعقــودة يف ١٩ويف اجللــسة   - ٣٦

ــة   A/C.1/63/L.27القــرار  ــاع  أصــ٩ صــوتا مقابــل  ١١٢، بتــصويت مــسجل بأغلبي وات، وامتن
  وكانـت نتيجـة    ).، مـشروع القـرار اخلـامس عـشر        ٨٦انظـر الفقـرة     (عضوا عن التصويت     ٥٠

  :التايلكالتصويت 
  

  :املؤيدون
االحتاد الروسي، إثيوبيـا، األرجنـتني، األردن، أرمينيـا، إريتريـا، أفغانـستان، إكـوادور،                 

ال، أوروغــــواي، اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة، أنتيغــــوا وبربــــودا، إندونيــــسيا، أنغــــو 
، باراغواي، باكستان، البحرين، الربازيـل،      ) اإلسالمية -مجهورية  (أوزبكستان، إيران   

بربادوس، بروين دار السالم، بليز، بـنغالدش، بنمـا، بـنن، بوتـان، بوتـسوانا، بوركينـا                 
فاسو، بوروندي، بوليفيا، بـريو، بـيالروس، تايلنـد، تركمانـستان، ترينيـداد وتوبـاغو،               

س، جامايكــا، اجلزائــر، جــزر البــهاما، جــزر ســليمان، اجلماهرييــة العربيــة   توغــو، تــون
الليبية، اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية الـسورية، مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة،             
مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة، مجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الـــشعبية، جنـــوب 

 زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سـانت        أفريقيا، جيبويت، دومينيكا، زامبيا،   
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كيـــتس ونـــيفس، ســـانت لوســـيا، ســـري النكـــا، الـــسلفادور، الـــسنغال، ســـوازيلند، 
ــا،      الــسودان، ســورينام، شــيلي، الــصني، طاجيكــستان، العــراق، عمــان، غــابون، غان

 ، فيجـي، ) البوليفاريـة -مجهوريـة   (غرينادا، غواتيماال، غيانـا، غينيـا، الفلـبني، فرتويـال           
ــا، كــوت      ــا، كوب ــام، قطــر، قريغيزســتان، كازاخــستان، الكــامريون، كمبودي فييــت ن
ديفــوار، كوســتاريكا، كولومبيــا، الكونغــو، الكويــت، كينيــا، لبنــان، مــايل، ماليزيــا،    
مدغــشقر، مــصر، املغــرب، املكــسيك، مــالوي، ملــديف، اململكــة العربيــة الــسعودية،  

امنـار، ناميبيـا، نيبـال، النيجـر، نيجرييـا،      منغوليا، موريتانيا، موريـشيوس، موزامبيـق، مي     
  .نيكاراغوا، هاييت، اهلند، هندوراس، اليمن

  
  :املعارضون
إسرائيل، جزر مارشال، الدامنرك، فرنسا، ليتوانيا، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى                

ــا   ــدا الـــــشمالية، ميكرونيزيـــ ــدةامل - واليـــــات(وأيرلنـــ ــدا، الواليـــــات )وحـــ ، هولنـــ
  .كيةاألمري املتحدة

  
  :املمتنعون
ــا، أمل      ــتونيا، ألباني ــتراليا، إس ــبانيا، أس ــا   أذربيجــان، إس ــدا، أوكراني ــدورا، أوغن ــا، أن ، اني

، إيطاليــا، بــابوا غينيــا اجلديــدة، الربتغــال، بلجيكــا، بلغاريــا، البوســنة  أيــسلندا، أيرلنــدا
ــا،     ــة كوري ــة التــشيكية، مجهوري ــا، اجلبــل األســود، اجلمهوري واهلرســك، بولنــدا، تركي
مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة، مجهوريــة مولــدوفا، جورجيــا، رومانيــا،        
ســاموا، ســان مــارينو، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، الــسويد، سويــسرا، صــربيا،    
فنلنــدا، قــربص، كرواتيــا، كنــدا، التفيــا، لكــسمربغ، ليربيــا، ليختنــشتاين، مالطــة،         

  .اريا، اليابان، اليونانموناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغ
  

  A/C.1/63/L.28مشروع القرار   -  ١٦  
أكتــوبر، عــرض ممثــل منغوليــا، باســم  / تــشرين األول٢٨يف املعقــودة ، ١٩يف اجللــسة   - ٣٧

 كدولـة   أمـن منغوليـا الـدويل ومركزهـا       ”رب ومنغوليا، مشروع قرار بعنـوان       كازاخستان واملغ 
إىل مقـدمي مـشروع القـرار        الحقـا  انـضمت و .)A/C.1/63/L.28 (“خالية من األسلحة النووية   

  .فرنسا والواليات املتحدة األمريكية
دون تـصويت  بـ  A/C.1/63/L.28، اعتمـدت اللجنـة مـشروع القـرار      نفسها ويف اجللسة   - ٣٨

  ).، مشروع القرار السادس عشر٨٦انظر الفقرة (
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  A/C.1/63/L.29مشروع القرار   -  ١٧  
أكتوبر، عـرض ممثـل األرجنـتني، باسـم         / تشرين األول  ٢١، املعقودة يف    ١٣يف اجللسة     - ٣٩

االحتاد الروسي، واألرجنتني، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإسـتونيا، وإسـرائيل، وإكـوادور،            
وألبانيا، وأملانيا، وأندورا، وإندونيسيا، وأنغـوال، وأوروغـواي، وأوغنـدا، وأيرلنـدا، وأيـسلندا،              

ل، وبربادوس، والربتغال، وبلجيكـا، وبلغاريـا، وبنمـا، وبولنـدا،           وإيطاليا، وباراغواي، والربازي  
وبـــريو، وبـــيالروس، وتايلنـــد، وتركيـــا، وترينيـــداد وتوبـــاغو، وجامايكـــا، واجلبـــل األســـود،   
واجلمهوريـــة التـــشيكية، واجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، ومجهوريـــة كوريـــا، ومجهوريـــة مقـــدونيا  

جورجيـا، والـدامنرك، ورومانيـا، وسـان مـارينو،          اليوغوسالفية السابقة، ومجهوريـة مولـدوفا، و      
والــسلفادور، وســلوفاكيا، وســلوفينيا، والــسنغال، وســورينام، والــسويد، وسويــسرا، وشــيلي،  

، وفنلنـدا، وقـربص،     ) البوليفارية -مجهورية  (وصربيا، وغواتيماال، وفرنسا، والفلبني، وفرتويال      
يــا، والتفيــا، ولكــسمربغ، وليربيــا،    وكرواتيــا، وكوســتاريكا، وكولومبيــا، والكونغــو، وكين   

ــشمالية،        ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــا، ومدغــشقر، واملكــسيك، واململكــة املتحــدة لربيطاني وليتواني
ن، واليونـان، مـشروع قـرار بعنـوان         والنمسا، وهاييت، وهندوراس، وهنغاريا، وهولنـدا، واليابـا       

 ).A/C.1/63/L.29 (“تقليديـــةلثقـــة يف ميـــدان األســـلحة الاملعلومـــات املتـــصلة بتـــدابري بنـــاء ا ”
ىل مقدمي مشروع القـرار أذربيجـان، وأنتيغـوا وبربـودا، وبليـز، وبـنغالدش،               وانضمت الحقا إ  

ليشيت، ومجهورية أفريقيـا الوسـطى،       - وبوركينا فاسو، والبوسنة واهلرسك، وبوليفيا، وتيمور     
رينـادين، وسـانت    ومجهورية ترتانيا املتحدة، ودومينيكا، وزمبابوي، وسانت فنـسنت وجـزر غ          

لوسيا، وغرينادا، وغيانا، وفيجي، وكمبوديـا، وكنـدا، وكـوت ديفـوار، والكويـت، ومالطـة،                
  .ومالوي، والنرويج، ونيكاراغوا، والواليات املتحدة األمريكية

أكتــوبر، اعتمــدت اللجنــة مــشروع  / تــشرين األول٢٩، املعقــودة يف ٢٠ويف اجللــسة   - ٤٠
  ).، مشروع القرار السابع عشر٨٦انظر الفقرة (ويت دون تصب A/C.1/63/L.29القرار 

  
 A/C.1/63/L.30مشروع القرار   -  ١٨  

أكتوبر، عـرض ممثـل جنـوب أفريقيـا         / تشرين األول  ١٦يف اجللسة العاشرة املعقودة يف        - ٤١
نيوزيلنـدا مـشروع    آيرلندا، والربازيل، وجنوب أفريقيا، والسويد، ومصر، واملكـسيك، و        باسم  

التعجيــل بتنفيــذ االلتزامــات بنـــزع    : حنــو عــامل خــال مــن األســلحة النوويــة     ’’قــرار بعنــوان  
ــسالح ــووي ال ــرار كــل مــن     . )A/C.1/63/L.30 (‘‘الن ــدمي مــشروع الق ــا إىل مق ــضم الحق وان

  .النمسا، وكوستاريكا، ومالطة، ومالوي، وفيجيبنغالديش، وغيانا، و
 صـوتت اللجنـة علـى مـشروع     أكتوبر،/ تشرين األول ٣١ املعقودة يف    ٢٢اجللسة  ويف    - ٤٢

  :كالتايل A/C.1/63/L.30القرار 
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 صـوتا مقابـل   ١٣٨ من املنطوق بتـصويت مـسجل بأغلبيـة    ٤ الفقرة  اعُتمدت  )أ(  
  :)٨(وكانت نتيجة التصويت كالتايل.  أعضاء عن التصويت٥ أصوات وامتناع ٤

  
  :املؤيدون    

ــتني، أذربيجــان   ــا، األرجن ــستان، نياأســتو، أســتراليا، إســبانيا، إريتري ، إكــوادور، أفغان
، أنغـوال ،  إندونيـسيا ،  أنـدورا ،  أنتيغوا وبربـودا  ،  اإلمارات العربية املتحدة  ،  أملانيا،  ألبانيا

ــدا، أوروغــواي ــا، أوغن ــران ، أوكراني ــة (إي ــدا، ، ) اإلســالمية-مجهوري ــسلنداآيرلن ، آي
، بلغاريـا ،  يكـا بلج،  بروين دار الـسالم   ،  الربتغال،  بربادوس،  الربازيل،  البحرين،  إيطاليا
، بـــريو، بوليفيـــا، بولنـــدا، بوركينـــا فاســـو، بوتـــسوانا، بـــنن، بنمـــا، بـــنغالدش، بليـــز

ــا، تايلنـــد، بـــيالروس ــاغو، تركيـ  ليـــشيت، -، تيمـــور تـــونس، توغـــو، ترينيـــداد وتوبـ
، اجلمهوريــة التــشيكية، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، اجلزائــر، اجلبــل األســود، جامايكــا

مجهوريـة الو  ، مجهوريـة كوريـا  ،  اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     ،  ةاجلمهورية الدومينيكي 
، جنـــوب أفريقيـــا، مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة ، الدميقراطيـــة الـــشعبية

ــا ــدامنرك، جيبــويت، جورجي ــا، دومينيكــا، ال ــا، روماني ــابوي، زامبي ســان ، ســاموا، زمب
، ســلوفينيا، كياســلوفا، ســري النكــا، ســانت لوســيا، ســانت كيــتس ونــيفس، مــارينو

، الـصني ،  صـربيا ،  شـيلي ،  سـرياليون ،  سويسرا،  السويد،  سورينام،  السنغال،  سنغافورة
 فرتويـال ،  غينيـا ،  غيانا،  غواتيماال،  غرينادا،  غانا،  غابون،  عمان،  العراق،  طاجيكستان

ــة ( ــة-مجهوري ــدا، ) البوليفاري ــام ، فيجــي، فنلن ، قريغيزســتان، قطــر، قــربص، فييــت ن
ــستان ــاكروا، كازاخـ ــا، تيـ ــدا، كمبوديـ ــا، كنـ ــوار ، كوبـ ــوت ديفـ ــتاريكا، كـ ، كوسـ
ــا ــو، كولومبي ــت، الكونغ ــا، الكوي ــا، كيني ــان، التفي ــا، لكــسمربغ، لبن ــا، ليربي ، ليتواني

، ملــديف، املكــسيك، املغــرب، مــصر، مدغــشقر، ماليزيــا، مــايل، مالطــة، ليختنــشتاين
، النمـسا ،  النـرويج ،  ارميامنـ ،  موزامبيـق ،  موريتانيـا ،  منغوليـا ،  اململكة العربيـة الـسعودية    

، اليابـان ،  هولنـدا ،  هنغاريـا ،  هنـدوراس ،  هـاييت ،  نيوزيلنـدا ،  نيكـاراغوا ،  نيجرييـا ،  نيبال
    .اليونان، اليمن

  :املعارضون    
  .إسرائيل، باكستان، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية  

__________ 

أبلغ ممثلو كل من إثيوبيا واألردن والبوسنة واهلرسك وجزر البـهاما والنيجـر اللجنـة الحقـا بـأهنم، لـو كـانوا                )٨(  
ملتحـدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية      وأبلـغ ممثـل اململكـة ا   . حاضرين، لَصّوتوا لصاحل مـشروع القـرار    

  .اللجنة الحقا بأن وفده كان ينوي التصويت لصاحل مشروع القرار
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  :املمتنعون    
، فرنـسا، اململكـة املتحـدة       بوتان، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    ،  االحتاد الروسي   

  . الشماليةآيرلندالربيطانيا العظمى و
بتــصويت مــسجل بأغلبيــة ، ككــل، A/C.1/63/L.30مــشروع القــرار واعُتمــد   )ب(  
، مـشروع  ٨٦انظـر الفقـرة      ( أعـضاء عـن التـصويت      ٦ أصـوات وامتنـاع      ٥صوتا مقابل    ١٤١

  :)٩( كالتايلوكانت نتيجة التصويت. )القرار الثامن عشر
  

  :ملؤيدونا    
ــستان، إكــوادور،         ــا، إســبانيا، أســتراليا، أســتونيا، أفغان ــتني، إريتري أذربيجــان، األرجن

ألبانيا، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، أنتيغـوا وبربـودا، أنـدورا، إندونيـسيا، أنغـوال،               
ــران   ــا، إي ــدا، أوكراني ــة  (أوروغــواي، أوغن ــدا، ) اإلســالمية-مجهوري ــسلندا، آيرلن ، آي

يا، البحرين، الربازيل، بربادوس، الربتغال، بـروين دار الـسالم، بلجيكـا، بلغاريـا،              إيطال
بليــز، بــنغالدش، بنمــا، بــنن، بوتــسوانا، بوركينــا فاســو، البوســنة واهلرســك، بولنــدا،    

 -تيمـور   بوليفيا، بريو، بـيالروس، تايلنـد، تركيـا، ترينيـداد وتوبـاغو، توغـو، تـونس،                 
د، اجلزائــر، جــزر البــهاما، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة،  ، جامايكــا، اجلبــل األســوليــشيت

اجلمهورية التشيكية، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، مجهوريـة              
كوريا، مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية، مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة،                

ا، رومانيـا، زامبيـا، زمبـابوي،       جنوب أفريقيـا، جورجيـا، جيبـويت، الـدامنرك، دومينيكـ          
ساموا، سان مارينو، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سـري النكـا، الـسلفادور،              
ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، الــسنغال، ســورينام، الــسويد، سويــسرا، ســرياليون،  
ــادا،     شـــيلي، صـــربيا، الـــصني، طاجيكـــستان، العـــراق، عمـــان، غـــابون، غانـــا، غرينـ

فنلنـدا، فيجـي، فييـت نـام،        ،  ) البوليفاريـة  -مجهورية   (، غينيا، فرتويال  غواتيماال، غيانا 
قــربص، قطــر، قريغيزســتان، كازاخــستان، كرواتيــا، كمبوديــا، كنــدا، كوبــا، كــوت   
ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنـان، لكـسمربغ، ليربيـا،            

دغــشقر، مــصر، املغــرب، املكــسيك،  ليتوانيــا، ليختنــشتاين، مالطــة، مــايل، ماليزيــا، م 
ملــديف، اململكـــة العربيـــة الـــسعودية، منغوليــا، موريتانيـــا، موريـــشيوس، موزامبيـــق،   
ميامنار، النـرويج، النمـسا، نيبـال، نيجرييـا، نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، هـاييت، هنـدوراس،                 

  .هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
__________ 

أبلغ ممثلو كـل مـن أرمينيـا واألردن وأوزبكـستان ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                         )٩(  
  .ا لصاحل مشروع القراروالنيجر اللجنة الحقا بأهنم، لو كانوا حاضرين، لَصّوتو
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  :املعارضون    

كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، فرنــسا، اهلنــد، الواليــات املتحــدة       إســرائيل، مجهوريــة    
  .األمريكية

  
  :املمتنعون    

اململكـة  التفيـا،   ،  ) املوحـدة  -واليات  (ميكرونيزيا  بوتان،  ، باكستان،   االحتاد الروسي   
  . الشماليةآيرلندااملتحدة لربيطانيا العظمى و

  
  Rev.1 و A/C.1/63/L.32مشروع القرار   -  ١٩  

الواليــات أكتــوبر، عــرض ممثــل   / تــشرين األول١٦ اجللــسة العاشــرة املعقــودة يف   يف  - ٤٣
ــة  ــوان   املتحــدة األمريكي ــرار بعن ــشروع ق ــال لال’’ م ــات االمتث ــة ب تفاق ــات املتعلق ــدم وااللتزام ع

ــسالح      ــزع ال ــلحة ون ــن األس ــشار واحلــد م ــبانيا وأســتراليا  باســم ) A/C.1/63/L.32(‘‘ االنت إس
بلجيكــا  وإيطاليــا وبــاالو والربتغــال وآيرلنــداتان وألبانيــا وأملانيــا ووإســتونيا وإســرائيل وأفغانــس

بلغاريـــا والبوســـنة واهلرســـك وبولنـــدا وتركيـــا واجلمهوريـــة التـــشيكية ومجهوريـــة مقـــدونيا   و
اليوغوســالفية الــسابقة وجورجيــا والــدامنرك ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا والــسويد وشــيلي 

كنـدا وكولومبيـا والتفيـا ولكـسمربغ وليتوانيـا ومدغـشقر       وفرنسا وفنلندا وقـربص وكرواتيـا و     
ــا العظمــى و   الــشمالية ومونــاكو والنــرويج والنمــسا وهــاييت   آيرلنــداواململكــة املتحــدة لربيطاني

 الحقا إىل مقـدمي     توانضم. وهنغاريا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان واليونان      
  .اين وسان مارينو وسويسرا ومالطة ليشيت وليختنشت-تيمور مشروع القرار 

أكتــوبر، كــان معروضــا علــى اللجنــة مــشروع قــرار مــنقح        / تــشرين األول٢٤ويف   - ٤٤
)A/C.1/63/L.32/Rev.1 ( إســبانيا وأســتراليا وإســتونيا وإســرائيل وأفغانــستان وألبانيــا مقــدم مــن

ــا و ــداوأملاني ــال و آيرلن ــاالو والربتغ ــا وب ــا والبوســن بلجيكــا و وإيطالي ــدا  بلغاري ة واهلرســك وبولن
ــا و ــشيت و-تيمــور وتركي ــسابقة     لي ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق ــشيكية ومجهوري ــة الت اجلمهوري

شـيلي  سويـسرا و سـلوفاكيا وسـلوفينيا والـسويد و   سان مارينو و  وجورجيا والدامنرك ورومانيا و   
تنـشتاين  ليخوفرنسا وفنلندا وقربص وكرواتيا وكندا وكولومبيا والتفيا ولكـسمربغ وليتوانيـا و          

 الـشمالية ومونـاكو والنـرويج    آيرلنـدا مدغـشقر واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و     ومالطة و 
 توانـضم . والنمسا وهاييت وهنغاريا وهولندا والواليـات املتحـدة األمريكيـة واليابـان واليونـان             

مـن أنـدورا وبـنن واجلبـل األسـود ومجهوريـة مولـدوفا        الحقا إىل مقـدمي مـشروع القـرار كـل          
  .وفيجي والكونغو ومالوي
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مــشروع أكتــوبر، اعتمــدت اللجنــة  / تــشرين األول٣٠ املعقــودة يف ٢١ويف جلــستها   - ٤٥
شــيء وامتنــاع  ال صــوتا مقابــل ١٤٢بتــصويت مــسجل بأغلبيــة  A/C.1/63/L.32/Rev.1القــرار 
وكانـت نتيجـة    . )، مـشروع القـرار التاسـع عـشر        ٨٦انظـر الفقـرة      (عـن التـصويت    عضوا   ١٩

  :)١٠(كالتايل التصويت
  

  :املؤيدون    
، أســتونيا، أســتراليا، إســبانيا، إريتريــا، أرمينيــا، األردن، األرجنــتني، أذربيجــان، إثيوبيـا   

ــستان، إســرائيل ــا، أفغان ــا، ألباني ــودا ، أملاني ــوا وبرب ــدورا، أنتيغ ــسيا، أن ــوال، إندوني ، أنغ
ــا، أوروغــواي ــدا، أوكراني ــسلندا، آيرلن ــا، آي ــا اجلديــ ، إيطالي ــابوا غيني ــاراغواي، دةب ، ب

ــاالو ــل، ب ــادوس، الربازي ــال، برب ــسالم ، الربتغ ــروين دار ال ــا، بلجيكــا، ب ــز، بلغاري ، بلي
، البوسـنة واهلرسـك  ، بوروندي،  بوركينا فاسو ،  بوتسوانا،  بوتان،  بنن،  بنما،  بنغالدش
، تـونس ،  توغـو ،  ترينيـداد وتوبـاغو   ،  تركيـا ،  تركمانستان،  تايلند،  بريو،  بوليفيا،  بولندا

، جــزر مارشــال، جــزر البــهاما، اجلزائــر، اجلبــل األســود، جامايكــاليــشيت،  -تيمــور 
ــشيكية  ــة الت ــة ، اجلمهوري ــة الدومينيكي ــا املتحــدة  ، اجلمهوري ــة ترتاني ــة ، مجهوري مجهوري

، جنـوب أفريقيـا   ،  مجهوريـة مولـدوفا   ،  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة    ،  كوريا
ســانت كيــتس ، ســان مــارينو، ســاموا، ازامبيــ، رومانيــا، الــدامنرك، جيبــويت، جورجيــا
، ســنغافورة، ســلوفينيا، ســلوفاكيا، الــسلفادور، ســري النكــا، ســانت لوســيا، ونــيفس
ــسنغال ــوازيلند، ال ــورينام، س ــسويد، س ــسرا، ال ــيلي، سوي ، طاجيكــستان، صــربيا، ش
فييـت  ، فيجـي ، فنلنـدا ، الفلـبني ، فرنـسا ، غينيا، غيانا، غواتيماال،  غرينادا،  غانا،  غابون
كـوت  ،  كنـدا ،  كمبوديـا ،  كرواتيا،  الكامريون،  كازاخستان،  قريغيزستان،  قربص،  نام

، ليربيـا ،  لكـسمربغ ،  لبنـان ،  التفيـا ،  كينيـا ،  الكونغـو ،  كولومبيـا ،  كوسـتاريكا ،  ديفوار
، ملـديف ،  املكـسيك ،  املغـرب ،  مدغـشقر ،  ماليزيـا ،  مـايل ،  مالطـة ،  ليختنشتاين،  ليتوانيا

، موريـشيوس ،  موريتانيـا ،  منغوليـا  وآيرلندا الشمالية،  لربيطانيا العظمى    اململكة املتحدة 
ــق ــاكو، موزامبي ــا ، ميامنــار، مون ــرويج، )املوحــدة - واليــات(ميكرونيزي ، النمــسا، الن

، هولنـــدا، هنغاريـــا، هنـــدوراس، اهلنـــد، هـــاييت، نيوزيلنـــدا، نيجرييـــا، النيجـــر، نيبـــال
  .اليونان، اليابان، الواليات املتحدة األمريكية

  
  :ناملعارضو    

  .ال أحد  
__________ 

  .اللجنة الحقا بأن وفده كان ينوي التصويت لصاحل مشروع القرارأبلغ ممثل إكوادور   )١٠(  
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  :املمتنعون    

، باكـستان ،  ) اإلسـالمية  -مجهورية   (إيران،  اإلمارات العربية املتحدة  ،  االحتاد الروسي   
، زمبـابوي ،  اجلمهورية العربيـة الـسورية    اجلماهريية العربية الليبية،    ،  بيالروس،  البحرين
، مـصر ،  الكويـت ،  كوبـا ،  قطـر ،  ) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (فرتويـال   ،  العـراق ،  السودان

  .اليمن، نيكاراغوا، اململكة العربية السعودية
  

   A/C.1/63/L.34مشروع القرار   -  ٢٠  
 مـشروع   ممثـل اهلنـد  أكتـوبر، عـرض  / تـشرين األول   ١٦يف اجللسة العاشرة املعقودة يف        - ٤٦

) A/C.1/63/L.34(‘‘ تــدابري ملنــع اإلرهابييـــن مـن حيــازة أســلحة الــدمار الــشامل ’’قـرار بعنــوان  
 إيطاليـا  و آيرلنـدا  و أملانيـا  و ألبانيـا  و أفغانـستان  و إسـتونيا  و إسبانيا و أرمينيا و الحتاد الروسي ا باسم
اجلمهوريـة   و توغـو  و تركيـا  و تايلنـد  و بولنـدا  و بوتـان  و بـنغالديش  و بلغاريـا  و بلجيكـا  و الربتغالو

 الـسلفادور  و سري النكا  و ساموا و رومانياو مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    و التشيكية
ــلوفينياو ــنغافورة وسـ ــيلي وسـ ــربيا و شـ ــاال وصـ ــسا وغواتيمـ ــبني وفرنـ ــدا والفلـ ــا وفنلنـ  كرواتيـ
 آيرلنـدا اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و    وليتوانيا ولكسمربغ والتفيا و الكويت و كمبودياو

 هنغاريـــا وهنـــدوراس وهـــاييت و ونيبـــالالنــرويج  وميامنـــار ومونـــاكو وموريـــشيوس والــشمالية 
، األرجنـــتني، أذربيجـــانوانـــضمت الحقـــا إىل مقـــدمي مـــشروع القـــرار . نـــاناليو وهولنـــداو

، قريغيزســـتان، قـــربص، فيجـــي، ســـلوفينيا، زامبيـــا، الـــدامنرك، جامايكـــا، بوتـــسوانا، أســـتراليا
  .الواليات املتحدة األمريكية، نيكاراغوا، كولومبيا

ــسة   - ٤٧ ــودة يف ٢٠ويف اجلل ــشرين األول٢٩ املعق ــوبر، اعتمــدت الل / ت ــة أكت ــشروع جن م
  . )، مشروع القرار العشرون٨٦انظر الفقرة (دون تصويت ب A/C.1/63/L.34القرار 

  
   A/C.1/63/L.35مشروع القرار   -  ٢١  

أكتـوبر، عـرض ممثـل أملانيـا باسـم أملانيـا       / تـشرين األول ٢٢ املعقودة يف   ١٥يف اجللسة     - ٤٨
ــوان     ــرار بعن ــشروع ق ــسا م ــائ    ’’وفرن ــن تكــديس ف ــئة ع ــشاكل الناش ــذخرية  امل ــات ال ض خمزون

 أسـتونيا  و إسـبانيا وانـضمت الحقـا إىل مقـدمي مـشروع القـرار            ). A/C.1/63/L.35(‘‘ التقليدية
 بولنــدا وبلغاريــا وبلجيكــا والربتغــال وإيطاليــا وآيــسلندا وأوغنــدا وأوكرانيــا وآيرلنــدا وألبانيــاو
 فية الــسابقةمجهوريــة مقــدونيا اليوغوســال   واجلمهوريــة التــشيكية ليــشيت و - تيمــور وبــريوو
ــة و ــدوفا ومجهوري ــدامنركمول ــا وال ــسويد وســلوفينيا وســلوفاكيا وروماني ــسرا وال  شــيلي وسوي
ــربياو ــا وصـ ــدا وغانـ ــا وقـــربص وفيجـــي وفنلنـ ــدا وكرواتيـ ــا وكنـ ــا ولكـــسمربغ والتفيـ  ليتوانيـ
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 النــرويج و الــشماليةآيرلنــدااململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و ومــايل ومالطــة وليختنــشتاينو
  .اليونان وهولندا وهنغاريا وساالنمو

ــسة   - ٤٩ ــودة يف ٢٢ويف اجلل ــشرين األول٣١ املعق ــة   / ت ــوبر، اعتمــدت اللجن ــشروع أكت م
 ٨٦انظـر الفقـرة   (ال شـيء   صوتا مقابل   ١٧٢بتصويت مسجل بأغلبية     A/C.1/63/L.35القرار  

  : كالتايلوكانت نتيجة التصويت. )من مشروع القرار احلادي والعشرون
  

  :ناملؤيدو    
االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، األرجنــتني، األردن، أرمينيــا، إريتريــا، إســبانيا،      

ــة       ــارات العربي ــا، اإلم ــا، أملاني ــستان، إكــوادور، ألباني أســتراليا، أســتونيا، إسرائيل،أفغان
املتحــدة، أنتيغـــوا وبربــودا، أنـــدورا، إندونيـــسيا، أنغــوال، أوروغـــواي، أوزبكـــستان،    

 آيرلنــدا، آيــسلندا، إيطاليــا، بــابوا ،) اإلســالمية-مجهوريــة  (ا، إيــرانأوغنــدا، أوكرانيــ
غينيا اجلديدة، بـاراغواي، باكـستان، البحـرين، الربازيـل، بربـادوس، الربتغـال، بـروين                
دار السالم، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بـنغالدش، بنمـا، بـنن، بوتـان، بوتـسوانا، بوركينـا           

ليفيــا، بــريو، بــيالروس، تايلنــد، تركمانــستان،  فاســو، البوســنة واهلرســك، بولنــدا، بو 
، جامايكـا، اجلبـل األسـود،        ليـشيت  -تيمـور   تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغـو، تـونس،        

اجلزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جـزر سـليمان، جـزر مارشـال، اجلماهرييـة العربيـة                 
لعربيــة الــسورية، الليبيــة، اجلمهوريــة التــشيكية، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، اجلمهوريــة ا 

مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، مجهوريــة كوريــا، مجهوريــة 
الو الدميقراطية الشعبية، مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة، مجهوريـة مولـدوفا،          

 ،جنوب أفريقيـا، جورجيـا، جيبـويت، الـدامنرك، دومينيكـا، رومانيـا، زامبيـا، زمبـابوي                
سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سـانت كيـتس ونـيفس، سـانت           ساموا،  

لوسيا، سري النكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، الـسنغال، سـورينام،          
السويد، سويسرا، سرياليون، سيشيل، شيلي، صربيا، الـصني، طاجيكـستان، العـراق،            

ــا، غ    ــادا، غواتيمــاال، غيان ــا، غرين ــال  عمــان، غــابون، غان ــسا، فرتوي ــانواتو، فرن ــا، ف  يني
ــة ( ــة-مجهوري ــربص، قطــر، قريغيزســتان،     ،) البوليفاري ــام، ق ــدا، فيجــي، فييــت ن  فنلن

ــتاريكا،        ــوار، كوسـ ــوت ديفـ ــا، كـ ــدا، كوبـ ــا، كنـ ــا، كمبوديـ ــستان، كرواتيـ كازاخـ
ــا،        ــا، ليتواني ــان، لكــسمربغ، ليربي ــا، لبن ــا، التفي ــت، كيني ــو، الكوي ــا، الكونغ كولومبي

سوتو، مالطــة، مــايل، ماليزيــا، مدغــشقر، مــصر، املغــرب، املكــسيك،  ليختنــشتاين، ليــ
مـــالوي، ملـــديف، اململكـــة العربيـــة الـــسعودية، اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى 
ــار،       ــاكو، ميامن ــق، مون ــشيوس، موزامبي ــا، موري ــا، موريتاني ــشمالية، منغولي ــدا ال وآيرلن
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النمـسا، نيبـال، النيجـر، نيجرييـا،        ، ناميبيا، النـرويج،     )املوحدة - واليات(ميكرونيزيا  
نيكاراغوا، نيوزيلنـدا، هـاييت، اهلنـد، هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـدا، الواليـات املتحـدة                 

  .ناألمريكية، اليابان، اليمن، اليونا
  

  :املعارضون    
  .ال أحد  

  
  :املمتنعون    

  .ال أحد  
  

   A/C.1/63/L.36مشروع القرار   -  ٢٢  
أكتوبر، عرض ممثل أملانيا مـشروع قـرار        / تشرين األول  ٢٢   املعقودة يف  ١٥يف اجللسة     - ٥٠

باســم ) A/C.1/63/L.36(‘‘ زع الــسالحـتوطيــد الــسالم مــن خــالل تــدابري عمليــة لنــ  ’’بعنــوان 
 ألبانيـا  وأفغانـستان  وإسـرائيل  وإسـتونيا  وأسـتراليا  وإسبانيا واألرجنتني وإثيوبيا واالحتاد الروسي 

ــاو ــوال وأملاني ــاأوك وأوزبكــستان وأنغ ــدا وراني ــا وآيرلن ــاراغواي وإيطالي ــال وب ــا والربتغ  بلجيك
 تـشاد  و توبـاغو  و  وترينيداد تركيا و بريو و بولندا و اهلرسك و البوسنة و بنما و بنغالديش و بلغارياو
ــ واجلمهوريــة التــشيكية وجــزر القمــر وجامايكــا وليــشيت - تيمــورو  زانيا املتحــدةـمجهوريــة تن
جنـوب   و مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة        و امجهورية كوري  و اجلمهورية الدومينيكية و

 الـسويد  والـسنغال  و سـنغافورة  و سـلوفينيا  و سـلوفاكيا  و الـسلفادور  و رومانيـا  و الدامنرك و أفريقيا
 الفلـبني  و فرنـسا  و فـانواتو  و غينيـا  و غواتيماال و غانا و غابون و العراق و صربيا و شيلي و سويسراو
 كينيـا  و الكونغـو  و كوسـتاريكا  و كوت ديفوار و كندا و كرواتيا و كازاخستان و قربص و فنلنداو
اململكــة املتحــدة لربيطانيــا     ومدغــشقر  وليختنــشتاين  وليتوانيــا  وليربيــا  ولكــسمربغ  والتفيــاو

ــا و مونــاكو و الــشماليةآيرلنــدا والعظمــى  النمــسا والنــرويج و) موحــدة-واليــات (ميكرونيزي
وانـضمت الحقـا     .اليونـان  و هولنـدا  و هنغاريا و هاييت و نيوزيلندا و انيكاراغو و نيجرييا و النيجرو

 ومجهوريـة   وس وتوغـو  بـيالر  والربازيل و  آيسلندا وإكوادور و  أرمينياإىل مقدمي مشروع القرار     
ــدوفا و ــارينو و مول ــاداســان م ــا وقريغيزســتان وفيجــي وغرين ــا ومالطــة وكمبودي ــد ومنغولي  اهلن

  .اليابان وهندوراسو
ــسة   - ٥١ ــودة يف ٢١ويف اجلل ــشرين األول٣٠ املعق ــة   / ت ــوبر، اعتمــدت اللجن ــشروع أكت م

  :كالتايل A/C.1/63/L.36القرار 
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ــة     )أ(   ــى كلم ــي عل ــث’’أُبق ــصويت    ‘‘ والثال ــن الديباجــة بت ــرة العاشــرة م يف الفق
وكانـت نتيجـة    .  صـوتا مقابـل ال شـيء وامتنـاع عـضوين عـن التـصويت               ١٥٩مسجل بأغلبية   
  :)١١(التصويت كالتايل

  
  :املؤيدون    

، إســبانيا، إريتريــا، أرمينيــا، األردن، األرجنــتني، أذربيجــان، يــاإثيوب، االحتــاد الروســي  
اإلمــارات العربيــة ، أملانيــا، ألبانيــا، إكــوادور، أفغانــستان، إســرائيل، أســتونيا، أســتراليا
، أوزبكـــستان، أوروغـــواي، أنغــوال ، إندونيـــسيا، أنـــدورا، أنتيغـــوا وبربــودا ، املتحــدة 
، باكــستان، بــاراغواي، بوا غينيــا اجلديــدة بــا، إيطاليــا، آيــسلندا، آيرلنــدا، أوكرانيــا
، بليــز، بلغاريــا، بلجيكــا، بــروين دار الــسالم، الربتغــال، بربــادوس، الربازيــل، البحــرين
، بولنـدا ،  البوسـنة واهلرسـك   ،  بورونـدي ،  بوركينـا فاسـو   ،  بوتـان ،  بنن،  بنما،  بنغالدش
، جامايكـا ،   ليـشيت  -، تيمـور    تـونس ،  توغـو ،  تركيـا ،  تايلنـد ،  بـيالروس ،  بـريو ،  بوليفيا

، اجلمهوريـة التـشيكية   ،  اجلماهريية العربيـة الليبيـة    ،  جزر البهاما ،  اجلزائر،  اجلبل األسود 
ــة ــة الدومينيكيـ ــة الـــسورية ، اجلمهوريـ ــة العربيـ ــدة ، اجلمهوريـ ــا املتحـ ــة ترتانيـ ، مجهوريـ

مجهوريــة الو الدميقراطيــة  ، مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة   ، مجهوريــة كوريــا 
، جنـوب أفريقيـا   ،  مجهورية مولـدوفا  ،  ورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   مجه،  الشعبية

ــا ــويت، جورجي ــدامنرك، جيب ــا، دومينيكــا، ال ــا، روماني ــابوي، زامبي ســان ، ســاموا، زمب
، سـلوفاكيا ،  الـسلفادور ،  سـري النكـا   ،  سـانت لوسـيا   ،  سانت كيتس ونـيفس   ،  مارينو

، سويــسرا، الــسويد، ســورينام، الــسودان، ســوازيلند، الــسنغال، ســنغافورة، ســلوفينيا
، غيانـا ،  غواتيماال،  غرينادا،  غانا،  عمان،  العراق،  طاجيكستان،  الصني،  صربيا،  شيلي
، قـربص ،  فييـت نـام   ،  فيجـي ،  فنلنـدا ،  ) البوليفارية -مجهورية  (فرتويال  ،  الفلبني،  فرنسا
، كوبـــا، كنـــدا، كمبوديـــا، كرواتيـــا، الكـــامريون، كازاخـــستان، قريغيزســـتان، قطـــر
، ليربيـا ،  لكـسمربغ ،  لبنـان ،  التفيـا ،  كينيـا ،  الكويت،  الكونغو،  كولومبيا،  ريكاكوستا
، املكــسيك، املغــرب، مــصر، مدغــشقر، ماليزيــا، مــايل، مالطــة، ليختنــشتاين، ليتوانيــا
 لربيطانيـــا العظمـــى وآيرلنـــدا اململكـــة املتحـــدة، اململكـــة العربيـــة الـــسعودية، ملـــديف
ميكرونيزيــا ، ميامنـار ، مونـاكو ، موزامبيـق ، يوسموريــش، موريتانيـا ، منغوليـا ، الـشمالية 

ــا، )املوحـــدة – واليـــات( ــر، النمـــسا، النـــرويج، ناميبيـ ــا، النيجـ ــاراغوا، نيجرييـ ، نيكـ
، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، هولنــدا، هنغاريــا، هنــدوراس، اهلنــد، هــاييت، نيوزيلنــدا
  .اليونان، اليمن، اليابان

__________ 

  .اللجنة الحقا بأن وفده كان ينوي التصويت لصاحل مشروع القرارأبلغ ممثل كوت ديفوار   )١١(  
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  :املعارضون    

  .ال أحد  
  

  :املمتنعون    
  .، كوت ديفوار) اإلسالمية-مجهورية (إيران   
 ١٦٤بتصويت مسجل بأغلبية    ، ككل   A/C.1/63/L.36مشروع القرار   اعُتمد    )ب(  

وكانــت نتيجــة . )، مــشروع القــرار الثــاين والعــشرون٨٦انظــر الفقــرة (ال شــيء صـوتا مقابــل  
  :)١٢( كالتايلالتصويت

  
  :املؤيدون    

، إســبانيا، إريتريــا، أرمينيــا، األردن، األرجنــتني، نأذربيجــا، إثيوبيــا، االحتــاد الروســي  
اإلمــارات العربيــة ، أملانيــا، ألبانيــا، إكــوادور، أفغانــستان، إســرائيل، أســتونيا، أســتراليا
، أوزبكـــستان، أوروغـــواي، أنغــوال ، إندونيـــسيا، أنـــدورا، أنتيغـــوا وبربــودا ، املتحــدة 
بــابوا غينيــا  ، إيطاليــا، سلنداآيــآيرلنــدا، ، ) اإلســالمية-مجهوريــة (إيــران ، أوكرانيــا
بـروين  ،  الربتغـال ،  بربـادوس ،  الربازيـل ،  البحرين،  باالو،  باكستان،  باراغواي،  اجلديدة

، بوركينــا فاســو، بوتــان، بــنن، بنمــا، بــنغالدش، بليــز، بلغاريــا، بلجيكــا، دار الــسالم
، ستـون ، توغـو ، تركيـا ، تايلنـد ، بيالروس، بريو، بولندا، البوسنة واهلرسك،  بوروندي

، جــزر مارشــال، جــزر البــهاما، اجلزائــر، اجلبــل األســود، جامايكــا ليــشيت، -تيمــور 
اجلمهوريــة ، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، اجلمهوريــة التــشيكية، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة

مجهوريـة كوريـا الـشعبية      ،  مجهوريـة كوريـا   ،  مجهورية ترتانيا املتحـدة   ،  العربية السورية 
ــة ــة ، الدميقراطيـ ــشعبيةمجهوريـ ــة الـ ــالفية  ، الو الدميقراطيـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ مجهوريـ

، دومينيكـا ،  الـدامنرك ،  جيبـويت ،  جورجيـا ،  جنوب أفريقيـا  ،  مجهورية مولدوفا ،  السابقة
ــا ــا، روماني ــابوي، زامبي ــارينو ، ســاموا، زمب ــيفس ، ســان م ــتس ون ســانت ، ســانت كي
ــيا ــا ، لوسـ ــري النكـ ــسلفادور، سـ ــلوفاكيا، الـ ــلوفينيا، سـ ــنغافورة، سـ ــسنغال، سـ ، الـ

، الــــصني، صــــربيا، شــــيلي، سويــــسرا، الــــسويد، ســــورينام، الــــسودان، ســــوازيلند
، فرنـسا ،  غينيـا ،  غيانـا ،  غواتيماال،  غرينادا،  غانا،  غابون،  عمان،  العراق،  طاجيكستان

، قطـر ،  قـربص ،  فييـت نـام   ،  فيجـي ،  فنلنـدا ،  ) البوليفاريـة  -مجهوريـة    (فرتويـال ،  الفلبني
كــوت ، كوبــا، كنــدا، كمبوديــا، كرواتيــا، مريونالكــا، كازاخــستان، قريغيزســتان

__________ 

  . مشروع القراراللجنة الحقا بأنه، لو كان حاضرا، لَصّوت لصاحلأبلغ ممثل بوليفيا   )١٢(  
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، لكـسمربغ ،  لبنـان ،  التفيا،  كينيا،  الكويت،  الكونغو،  كولومبيا،  كوستاريكا،  ديفوار
، املغـــرب، مـــصر، مدغـــشقر، ماليزيـــا، مـــايل، مالطـــة، ليختنـــشتاين، ليتوانيـــا، ليربيـــا

ــديف، املكــسيك ــسعودية ، مل ــة ال ــا العظمــى  اململكــة املتحــدة لربيطان ، اململكــة العربي ي
ــشمالية  ــدا ال ــا، وأيرلن ــا، منغولي ــشيوس، موريتاني ــق، موري ــاكو، موزامبي ــار، مون ، ميامن

ــا  ــدة-واليـــات (ميكرونيزيـ ــا، ) املوحـ ــرويج، ناميبيـ ــر، النمـــسا، النـ ــا، النيجـ ، نيجرييـ
الواليـات املتحـدة    ،  هولنـدا ،  هنغاريـا ،  هنـدوراس ،  اهلنـد ،  هـاييت ،  نيوزيلنـدا ،  نيكاراغوا

  .اليونان، اليمن، ناليابااألمريكية، 
  

  :املعارضون    
  .ال أحد  

  
  :املمتنعون    

  .ال أحد  
  

   A/C.1/63/L.37مشروع القرار   -  ٢٣  
أكتــوبر، / تــشرين األول٢٩املعقــودة يف  ٢٠كــان معروضــا علــى اللجنــة يف جلــستها    - ٥٢

ــرار   ــشروع قـ ــوان مـ ــة  ’’بعنـ ــة خاليـ ــشاء منطقـ ــيا    إنـ ــط آسـ ــة يف وسـ ــلحة النوويـ ــن األسـ ‘‘ مـ
)A/C.1/63/L.37 (  ان وقريغيزســــتان طاجيكــــستوتركمانــــستان وأوزبكــــستان مقــــدم مــــن

  .وكازاخستان
بتصويت مـسجل   A/C.1/63/L.37مشروع القرار ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة    - ٥٣

، ٨٦انظـر الفقـرة     ( عـضوا عـن التـصويت        ٣٦ أصـوات وامتنـاع      ٣ صوتا مقابـل     ١٢٨بأغلبية  
  :)١٣( كالتايلنت نتيجة التصويتوكا. )مشروع القرار الثالث والعشرون

  
  :املؤيدون    

، أفغانـستان ،  إريتريـا ،  أرمينيـا ،  األردن،  األرجنـتني ،  أذربيجان،  إثيوبيا،  االحتاد الروسي   
، أوروغـواي ،  أنغـوال ،  إندونيـسيا ،  أنتيغوا وبربودا ،  اإلمارات العربية املتحدة  ،  إكوادور

بـابوا غينيـا    آيرلنـدا،   ،  )سـالمية  اإل -مجهوريـة    (إيـران ،  أوكرانيـا ،  أوغنـدا ،  أوزبكستان
، بليـز ،  بروين دار السالم  ،  بربادوس،  الربازيل،  البحرين،  باكستان،  باراغواي،  اجلديدة
، بــريو، بوليفيــا، بورونــدي، بوركينــا فاســو، بوتــسوانا، بوتــان، بــنن، بنمــا، بــنغالدش

__________ 

  .اللجنة الحقا بأنه، لو كان حاضرا، لَصّوت لصاحل مشروع القرارأبلغ ممثل غرينادا   )١٣(  
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،  ليـشيت  -، تيمـور    تـونس ،  توغـو ،  ترينيـداد وتوبـاغو   ،  تركمانـستان ،  تايلنـد ،  بيالروس
، اجلمهوريـة الدومينيكيـة   ،  اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة     ،  جـزر البـهاما   ،  اجلزائـر ،  جامايكا

ــسورية  ــة ال ــة العربي ــا املتحــدة ، اجلمهوري ــة ترتاني ــا ، مجهوري ــة كوري ــة ، مجهوري مجهوري
ــة  ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــشعبية ، كوري ــة ال ــة الو الدميقراطي ــدوفا ، مجهوري ــة مول ، مجهوري

ــا  ــوب أفريقي ــ، جن ــويت، اجورجي ــا، دومينيكــا، جيب ــابوي، زامبي ســانت ، ســاموا، زمب
، ســري النكــا ، ســانت لوســيا ، ســانت كيــتس ونــيفس  ، فنــسنت وجــزر غرينــادين  

، سويـسرا ،  الـسويد ،  سـورينام ،  الـسودان ،  سـوازيلند ،  الـسنغال ،  سنغافورة،  السلفادور
، فلـبني ال، غينيـا ،  غيانـا ،  غواتيمـاال ،  غانـا ،  عمان،  العراق،  طاجيكستان،  الصني،  شيلي

ــة (فرتويــال  ــة-مجهوري ــام ، فيجــي، ) البوليفاري ، قريغيزســتان، قطــر، قــربص، فييــت ن
، كولومبيــا، كوســتاريكا، كــوت ديفــوار، كوبــا، كمبوديــا، الكــامريون، كازاخــستان

، مدغـشقر ،  ماليزيا،  مايل،  مالطة،  ليختنشتاين،  ليربيا،  لبنان،  كينيا،  الكويت،  الكونغو
، موريتانيــا، منغوليــا، اململكــة العربيــة الــسعودية، يمــالو، املكــسيك، املغــرب، مــصر

، نيكـاراغوا ،  نيجرييـا ،  النيجـر ،  نيبـال ،  النمـسا ،  ناميبيا،  ميامنار،  موزامبيق،  موريشيوس
  .اليمن، اليابان، هندوراس، اهلند، هاييت، نيوزيلندا

  
  :املعارضون    

واليـــات املتحـــدة فرنــسا، اململكـــة املتحــدة لربيطانيـــا العظمــى وآيرلنـــدا الــشمالية، ال      
  األمريكية

  
  :املمتنعون    

، بـاالو ،  إيطاليـا ،  آيـسلندا ،  أنـدورا ،  أملانيـا ،  ألبانيـا ،  إسـرائيل ،  أستونيا،  أستراليا،  إسبانيا  
، اجلبـــل األســـود، تركيـــا، بولنـــدا، البوســـنة واهلرســـك، بلغاريـــا، بلجيكـــا، الربتغـــال

ــا، الــدامنرك، ةمجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابق ، اجلمهوريــة التــشيكية ، روماني
، لكـسمربغ ،  التفيـا ،  كندا،  كرواتيا،  فنلندا،  صربيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  سان مارينو 

  .اليونان، هولندا، هنغاريا، النرويج، موناكو، ليتوانيا
  

   A/C.1/63/L.38مشروع القرار   -  ٢٤  
 مــشروع عــرض ممثــل فرنــسا أكتــوبر، / تــشرين األول١٧املعقــودة يف  ١١يف اجللــسة   - ٥٤

ــرار  ــوان قــ ــسيارية     ’’بعنــ ــذائف التــ ــشار القــ ــع انتــ ــسلوك ملنــ ــد الــ ــاي لقواعــ ــة الهــ ‘‘ مدونــ
)A/C.1/63/L.38 (   ــن ــا واألردن واألرجنــتنيباســم كــل م ــبانيا وإريتريــا وأرميني  أســتراليا وإس
ــا وإكــوادور وإســتونياو ــا وألباني ــدورا وأملاني ــدا وأوزبكــستان وأوروغــواي وأن ــا وأوغن  أوكراني



A/63/389
 

36 08-52023 
 

ــدا وأ ــوآيرلن ــا وسلنداي ــدة   وإيطالي ــا اجلدي ــابوا غيني ــاراغواي وب ــاالو وب ــادوس وب ــال وبرب  الربتغ
 تركيـا  وبـيالروس  وبريو و بولندا و البوسنة واهلرسك  و بوروندي و بنن و بنما و بلغاريا و بلجيكاو
 اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة      و جـزر القمـر    و اجلبـل األسـود    و ليـشيت  - تيمـور  و ترينيداد وتوباغو و
اجلمهوريــة  ومجهوريــة ترتانيــا املوحــدة   واجلمهوريــة التــشيكية  ويــا الوســطى مجهوريــة أفريقو

 مجهوريــة مولــدوفا ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة ومجهوريــة كوريــا والدومينيكيــة
 ســـلوفاكيا والـــسلفادور وســـان مـــارينو وســـاموا ورومانيـــا والـــدامنرك وجيبـــويت وجورجيـــاو
ــسنغال وســلوفينياو ــسودان وال ــسويد ونامســوري وال ــسرا وال  غواتيمــاال وصــربيا وشــيلي وسوي
 كـوت ديفـوار   وكنـدا  وكمبوديـا  وكرواتيـا  وقـربص  وفيجـي  وفنلنـدا  والفلـبني  و فرنـسا  و غينياو
ــا وكوســتاريكاو ــا والكويــت والكونغــو وكولومبي ــا وكيني ــا ولكــسمربغ والتفي ــا وليربي  ليتواني
  الـشمالية  مى وآيرلنـدا  ربيطانيا العظ اململكة املتحدة ل   و املغرب و مدغشقر و مالطة و ليختنشتاينو
 نيوزيلنـدا  و نيجرييـا  و النمـسا  و النـرويج  و )املوحـدة  - واليـات (ميكرونيزيا   و موناكو و منغولياو
. واليونــان  واليابــان  والواليــات املتحــدة األمريكيــة   وهولنــدا  وهنغاريــا وهنــدوراس  وهــاييتو

ــرار      ــشروع الق ــدمي م ــا إىل مق ــضمت الحق ــوا وب وأذربيجــانوان ــوداأنتيغ ــو ورب ــونس وتوغ  ت
  .النيجر ومايل وكازاخستان وقريغيزستان وغيانا وغرينادا وغابونو

ــسة   - ٥٥ ــودة يف ١٩ويف اجلل ــشرين األول٢٨ املعق ــة   / ت ــوبر، اعتمــدت اللجن ــشروع أكت م
صــوت واحــد وامتنــاع  صــوتا مقابــل ١٤٥بتــصويت مــسجل بأغلبيــة  A/C.1/63/L.38القــرار 
وكانت نتيجـة   . )، مشروع القرار الرابع والعشرون    ٨٦ة  انظر الفقر (عضوا عن التصويت     ٢٠

  :)١٤( كالتايلالتصويت
  

  :املؤيدون    
، إســبانيا، إريتريــا، أرمينيــا، األردن، األرجنــتني، أذربيجــان، إثيوبيــا، االحتــاد الروســي  

ــا، إكــوادور، أفغانــستان، إســرائيل، أســتونيا، أســتراليا ــا، ألباني ، أنتيغــوا وبربــودا، أملاني
، آيـــسلندا، آيرلنـــدا، أوكرانيـــا، أوغنـــدا، أوزبكـــستان، أوروغـــواي، نغـــوالأ، أنـــدورا
بـروين  ،  الربتغـال ،  بربـادوس ،  الربازيـل ،  بـاالو ،  بـاراغواي ،  بابوا غينيـا اجلديـدة    ،  إيطاليا

بوركينـا  ، بوتـسوانا ، بوتـان ، بـنن ، بنمـا ، بـنغالدش ، بليز،  بلغاريا،  بلجيكا،  دار السالم 
، تركمانـستان ، تايلنـد ، بـيالروس ، بـريو ، بولنـدا ، البوسنة واهلرسـك ،  بوروندي،  فاسو
، اجلبـل األسـود   ،  جامايكـا  ليـشيت،    -، تيمـور    تـونس ،  توغـو ،  ترينيداد وتوباغو ،  تركيا

ــهاما ــال، جـــزر البـ ــة ، جـــزر مارشـ ــة الليبيـ ــة العربيـ ــة التـــشيكية، اجلماهرييـ ، اجلمهوريـ
مجهوريـة مقـدونيا    ،  مجهوريـة كوريـا   ،  مجهورية ترتانيا املتحدة  ،  اجلمهورية الدومينيكية 

__________ 

  .اللجنة الحقا بأنه كان ينوي التصويت لصاحل مشروع القرارأبلغ ممثل السودان   )١٤(  
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ــا، مجهوريـــة مولـــدوفا، اليوغوســـالفية الـــسابقة ــا، جنـــوب أفريقيـ ، جيبـــويت، جورجيـ
ســانت فنــسنت وجــزر ، ســان مــارينو، ســاموا، زامبيــا، رومانيــا، دومينيكــا، الــدامنرك
، سـلوفاكيا ،  الـسلفادور ،  سري النكا ،  سانت لوسيا ،  سانت كيتس ونيفس  ،  غرينادين
، الـصني ،  صـربيا ،  شـيلي ،  سويـسرا ،  السويد،  سورينام،  سوازيلند،  سنغافورة،  سلوفينيا

، الفلـبني ،  فرنسا،  غينيا،  غيانا،  غواتيماال،  غرينادا،  غانا،  غابون،  العراق،  طاجيكستان
، كمبوديــا، كرواتيــا، الكــامريون، كازاخــستان، قريغيزســتان، قــربص، فيجــي، فنلنــدا
ــا ،الكويــت، الكونغــو، كولومبيــا، كوســتاريكا، كــوت ديفــوار، كنــدا ، التفيــا، كيني

، مـالوي ،  املغـرب ،  مدغـشقر ،  مـايل ،  مالطـة ،  ليختنـشتاين ،  ليتوانيـا ،  ليربيـا ،  لكسمربغ
، موريتانيــا، منغوليــا،  الــشماليةآيرلنــدااململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و ، ملــديف

ــق ــاكو، موزامبي ــار، مون ــا ، ميامن ــات(ميكرونيزي ــا، )املوحــدة - والي ــرويج، ناميبي ، الن
، هولنـدا ،  هنغاريـا ،  هنـدوراس ،  هـاييت ،  نيوزيلنـدا ،  نيكاراغوا،  نيجرييا،  نيجرال،  النمسا

  .اليونان، اليابان، الواليات املتحدة األمريكية
  

  :املعارضون    
  ). اإلسالمية-مجهورية (إيران   

  
  :املمتنعون    

ــة املتحــدة    ــسيا، اإلمــارات العربي ــا، باكــستان، إندوني ــر، بوليفي ، جــزر ســليمان ، اجلزائ
، قطـر ،  ) البوليفارية -مجهورية   (فرتويال،  عمان،  السودانورية العربية السورية،    اجلمه
  .اليمن، اهلند، نيبال، موريشيوس، املكسيك، مصر، ماليزيا، لبنان، كوبا

  
   A/C.1/63/L.39مشروع القرار   -  ٢٥  

عرض ممثـل األرجنـتني مـشروع    أكتوبر، / تشرين األول٢١املعقودة يف  ١٣يف اجللسة    - ٥٦
وضـع معـايري دوليـة موحـدة السـترياد      :  األسـلحة ةحنو عقـد معاهـدة بـشأن جتـار      ’’بعنوان  رار  ق

 إسـبانيا  و األرجنـتني باسـم كـل مـن       ) A/C.1/63/L.39(‘‘ األسلحة التقليديـة وتـصديرها ونقلـها      
ــا وأفغانــستان وإســتونيا وأســترالياو ــا وألباني ــدا وأوروغــواي وإندونيــسيا وأملاني ــا وأوغن  أوكراني

 بليــز وبلغاريــا وبلجيكــا والربتغــال وبنمــا وبــاراغواي وبــابوا غينيــا اجلديــدة وإيطاليــاا ووآيرلنــد
اجلبـل   و جامايكـا  و  ليـشيت  -تيمور   و ترينيداد وتوباغو  و بريو و بولندا و البوسنة واهلرسك  و بننو

مجهوريـة   واجلمهوريـة الدومينيكيـة   واجلمهورية التشيكية  و جزر مارشال  و جزر القمر  و األسود
 رومانيـا  والـدامنرك  ومجهورية مولدوفا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة و املتحدةترتانيا  

 الـسنغال  وسـلوفينيا  و سـلوفاكيا  و الـسلفادور  و سـانت لوسـيا    و سانت كيتس ونيفـيس    و سامواو
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 قـربص  و فنلنـدا  و فرنـسا  و غينيـا  و غواتيمـاال  و غانـا  و غابون و صربيا و شيلي و سويسرا و السويدو
 ليتوانيـا  و ليربيـا  و لكـسمربغ  و التفيـا  و كينيا و كولومبيا و كوستاريكا و فواركوت دي  و كرواتياو
  الــشماليةآيرلنــدااململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و واملكــسيك ومدغــشقر ومــايل ومالطــةو
 هنــدوراس وهــاييت ونيوزيلنــدا ونيجرييــا والنيجــر والنمــسا والنــرويج ومونــاكو وموريتانيــاو
ــاو ــدا وهنغاري ــان وهولن ــانو الياب ــرار     .اليون ــا إىل مقــدمي مــشروع الق ــضمت الحق ــاوان  إثيوبي
بوركينـا   و بـنغالدش  و الربازيـل  و آيـسلندا  و أنغوال و أندورا و أنتيغوا وبربودا  و إكوادور و إريترياو

 دومينيكــا وجورجيــا ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتوغــو وتركيــا وبوليفيــا وبورونــدي وفاســو
 غيانـا  و غرينـادا  و سـوازيلند  و سنت وجـزر غرينـادين    سـانت فنـ    و سـان مـارينو    و زامبيا و روانداو
  .نيكاراغوا ومالوي وليختنشتاين والكونغو وكندا وكمبوديا وفيجي والفلبنيو

أكتـوبر،  /تـشرين األول   ٣١املعقـودة يف     ٢٢وكان معروضـا علـى اللجنـة يف جلـستها             - ٥٧
دم مــن األمــني العــام وفقــا بيــان باآلثــار املترتبــة يف امليزانيــة الربناجميــة علــى مــشروع القــرار، مقــ

  ).A/C.1/63/L.59( من النظام الداخلي للجمعية العامة ١٥٣للمادة 
  :كالتايل A/C.1/63/L.39مشروع القرار ويف اجللسة نفسها، صّوتت اللجنة على   - ٥٨

 صـوتا مقابـل   ١٤١ من املنطوق بتـصويت مـسجل بأغلبيـة    ٣ الفقرة  اعُتمدت  )أ(  
  :)١٥(وكانت نتيجة التصويت كالتايل.  التصويت عن عضوا١٩وامتناع واحد ت صو
  

  :املؤيدون    
، أســتونيا، أســتراليا، إســبانيا، إريتريــا، أرمينيــا، األردن، األرجنــتني، أذربيجــان، إثيوبيـا   

ــستان ــا، إكــوادور، أفغان ــا، ألباني ــودا ، أملاني ــدورا، أنتيغــوا وبرب ــسيا، أن ، أنغــوال، إندوني
، بـــابوا غينيـــا اجلديـــدة، إيطاليـــا، آيـــسلنداا، ، آيرلنـــدأوكرانيـــا، أوغنـــدا، أوروغـــواي
، بليـز ، بلغاريـا ، بلجيكـا ، بـروين دار الـسالم  ، الربتغـال ،  بربـادوس ،  الربازيل،  باراغواي
، بولنـدا ،  البوسـنة واهلرسـك   ،  بوركينـا فاسـو   ،  بوتـسوانا ،  بوتـان ،  بـنن ،  بنمـا ،  بنغالدش
ــا ــد، بــريو، بوليفي ــا، تايلن ــاغو ، تركي ــداد وتوب ــونس، توغــو، تريني  ليــشيت، -، تيمــور ت

ــليمان، جـــزر القمـــر، جـــزر البـــهاما، اجلزائـــر، اجلبـــل األســـود، جامايكـــا ، جـــزر سـ
، مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة  ، اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة ، اجلمهوريـــة التـــشيكية 
، مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة       ،  مجهوريـة كوريـا   ،  مجهورية ترتانيا املتحـدة   

، رومانيـا ،  دومينيكـا ،  الـدامنرك ،  جيبـويت ،  جورجيـا ،   أفريقيا جنوب،  مجهورية مولدوفا 
، سـانت كيـتس ونـيفس     ،  سانت فنسنت وجزر غرينادين   ،  سان مارينو ،  ساموا،  زامبيا

__________ 

  .لقرارأبلغ ممثل رواندا اللجنة الحقا بأن وفده، لو كان حاضرا، لَصّوت لصاحل مشروع ا  )١٥(  
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، الـسنغال ، سـنغافورة ، سـلوفينيا ، سـلوفاكيا ،  الـسلفادور ،  سـري النكـا   ،  سانت لوسـيا  
، غرينـادا ، غانـا ، غـابون ، عمـان ، صـربيا ، شـيلي ، سيشيل، سويسرا،  السويد،  سورينام
، كازاخــستان، قريغيزســتان، قــربص، فيجــي، فنلنــدا، فرنــسا، غينيــا، غيانــا، غواتيمــاال
، الكونغـو ، كولومبيـا ، كوسـتاريكا ،  كـوت ديفـوار   ،  كوبـا ،  كنـدا ،  كمبوديـا ،  كرواتيا
، مـايل ،  مالطـة ،  ليـسوتو ،  ليختنـشتاين ،  ليتوانيـا ،  ليربيا،  لكسمربغ،  لبنان،  التفيا،  كينيا

اململكــة املتحــدة لربيطانيــا ، ملــديف، مــالوي، املكــسيك، املغــرب، شقرمدغــ، ماليزيــا
ــداالعظمــى و ــشماليةآيرلن ــا،  ال ــا، منغولي ــشيوس، موريتاني ــق، موري ــاكو، موزامبي ، مون
، هنـدوراس ،  هـاييت ،  نيوزيلنـدا ،  نيكـاراغوا ،  نيجرييـا ،  النيجـر ،  نيبـال ،  النمـسا ،  النرويج
  .اليونان، اليابان، هولندا، هنغاريا

  
  :عارضونامل    

  .الواليات املتحدة األمريكية  
  

  :املمتنعون    
، ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (إيـران   ،  اإلمارات العربية املتحـدة   ،  إسرائيل،  االحتاد الروسي   

، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     ،  اجلماهريية العربية الليبية  ،  بيالروس،  البحرين،  باكستان
اململكــة ، مــصر، الكويــت، قطــر، )ريــة البوليفا-مجهوريــة  (فرتويــال، العــراق، الــصني

  .اليمن، اهلند، ميامنار، العربية السعودية
 صـوتا مقابـل   ١٤٢ من املنطوق بتصويت مسجل بأغلبية      ٤ الفقرة   واعُتمدت  )ب(  

  :)١٦(وكانت نتيجة التصويت كالتايل.  عن التصويت عضوا١٨وامتناع واحد ت صو
  

  :املؤيدون    
، أســتونيا، أســتراليا، إســبانيا، إريتريــا، أرمينيــا، ألردنا، األرجنــتني، أذربيجــان، إثيوبيـا   

ــستان ــا، إكــوادور، أفغان ــا، ألباني ــودا ، أملاني ــدورا، أنتيغــوا وبرب ــسيا، أن ، أنغــوال، إندوني
، بـــابوا غينيـــا اجلديـــدة، إيطاليـــا، آيـــسلندا، آيرلنـــدا، أوكرانيـــا، أوغنـــدا، أوروغـــواي
، بليـز ، بلغاريـا ، بلجيكـا ، دار الـسالم بـروين  ، الربتغـال ،  بربـادوس ،  الربازيل،  باراغواي
، بولنـدا ،  البوسـنة واهلرسـك   ،  بوركينـا فاسـو   ،  بوتـسوانا ،  بوتـان ،  بـنن ،  بنمـا ،  بنغالدش
 -، تيمـور    تـونس ،  توغـو ،  ترينيـداد وتوبـاغو   ،  تركيـا ،  تايلنـد ،  بـيالروس ،  بريو،  بوليفيا

، ليمانجـزر سـ   ،  جـزر القمـر   ،  جـزر البـهاما   ،  اجلزائـر ،  اجلبل األسود ،  جامايكاليشيت،  
__________ 

  .أبلغ ممثل رواندا اللجنة الحقا بأن وفده، لو كان حاضرا، لَصّوت لصاحل مشروع القرار  )١٦(  
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، مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة  ، اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة ، اجلمهوريـــة التـــشيكية 
، مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة       ،  مجهوريـة كوريـا   ،  مجهورية ترتانيا املتحـدة   

، رومانيـا ،  دومينيكـا ،  الـدامنرك ،  جيبـويت ،  جورجيـا ،  جنوب أفريقيا ،  مجهورية مولدوفا 
، سـانت كيـتس ونـيفس     ،  سانت فنسنت وجزر غرينادين   ،  نوسان ماري ،  ساموا،  زامبيا

، الـسنغال ، سـنغافورة ، سـلوفينيا ، سـلوفاكيا ،  الـسلفادور ،  سـري النكـا   ،  سانت لوسـيا  
، غرينـادا ، غانـا ، غـابون ، عمـان ، صـربيا ، شـيلي ، سيشيل، سويسرا،  السويد،  سورينام
، كازاخــستان ،قريغيزســتان، قــربص، فيجــي، فنلنــدا، فرنــسا، غينيــا، غيانــا، غواتيمــاال
، الكونغـو ، كولومبيـا ، كوسـتاريكا ،  كـوت ديفـوار   ،  كوبـا ،  كنـدا ،  كمبوديـا ،  كرواتيا
، مـايل ،  مالطـة ،  ليـسوتو ،  ليختنـشتاين ،  ليتوانيـا ،  ليربيا،  لكسمربغ،  لبنان،  التفيا،  كينيا

اململكــة املتحــدة لربيطانيــا ، ملــديف، مــالوي، املكــسيك، املغــرب، مدغــشقر، ماليزيــا
ــداالعظمــى و ــشمالية آيرلن ــا، ال ــا، منغولي ــشيوس، موريتاني ــق، موري ــاكو، موزامبي ، مون
، هنـدوراس ،  هـاييت ،  نيوزيلنـدا ،  نيكـاراغوا ،  نيجرييـا ،  النيجـر ،  نيبـال ،  النمـسا ،  النرويج
  .اليونان، اليابان، هولندا، هنغاريا

  
  :املعارضون    

  .الواليات املتحدة األمريكية  
  

  :املمتنعون    
، ) اإلسـالمية  -مجهوريـة    (إيـران ،  إلمارات العربية املتحـدة   ا،  إسرائيل،  االحتاد الروسي   

، الـصني ،  اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     ،  اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة     ،  البحـرين ،  باكستان
ــة (فرتويــال ، العــراق ــة-مجهوري ــة ، مــصر، الكويــت، قطــر، ) البوليفاري اململكــة العربي

  .اليمن، اهلند، ميامنار، السعودية
 صـوتا مقابـل   ١٤١ من املنطوق بتصويت مسجل بأغلبية       ٥الفقرة   اعُتمدتو  )ج(  

  :)١٧(وكانت نتيجة التصويت كالتايل.  عن التصويت عضوا١٩وامتناع واحد ت صو
  

  :املؤيدون    
، أســتونيا، أســتراليا، إســبانيا، إريتريــا، أرمينيــا، األردن، األرجنــتني، أذربيجــان، إثيوبيـا   

ــستان ــا، إكــوادور، أفغان ــاأملان، ألباني ــودا ، ي ــدورا، أنتيغــوا وبرب ــسيا، أن ، أنغــوال، إندوني
، بـــابوا غينيـــا اجلديـــدة، إيطاليـــا، آيـــسلندا، آيرلنـــدا، أوكرانيـــا، أوغنـــدا، أوروغـــواي

__________ 

  .أبلغ ممثل رواندا اللجنة الحقا بأن وفده، لو كان حاضرا، لَصّوت لصاحل مشروع القرار  )١٧(  
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، بليـز ، بلغاريـا ، بلجيكـا ، بـروين دار الـسالم  ، الربتغـال ،  بربـادوس ،  الربازيل،  باراغواي
، بولنـدا ،  لبوسـنة واهلرسـك   ا،  بوركينـا فاسـو   ،  بوتـسوانا ،  بوتـان ،  بـنن ،  بنمـا ،  بنغالدش
ــا ــد، بــريو، بوليفي ــا، تايلن ــاغو ، تركي ــداد وتوب ــونس، توغــو، تريني  ليــشيت، -، تيمــور ت

ــليمان، جـــزر القمـــر، جـــزر البـــهاما، اجلزائـــر، اجلبـــل األســـود، جامايكـــا ، جـــزر سـ
، مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة  ، اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة ، اجلمهوريـــة التـــشيكية 

، مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة       ،  مجهوريـة كوريـا   ،  ملتحـدة مجهورية ترتانيا ا  
، رومانيـا ،  دومينيكـا ،  الـدامنرك ،  جيبـويت ،  جورجيـا ،  جنوب أفريقيا ،  مجهورية مولدوفا 

، سـانت كيـتس ونـيفس     ،  سانت فنسنت وجزر غرينادين   ،  سان مارينو ،  ساموا،  زامبيا
، الـسنغال ، سـنغافورة ، نياسـلوفي ، سـلوفاكيا ،  الـسلفادور ،  سـري النكـا   ،  سانت لوسـيا  

، غرينـادا ، غانـا ، غـابون ، عمـان ، صـربيا ، شـيلي ، سيشيل، سويسرا،  السويد،  سورينام
، كازاخــستان، قريغيزســتان، قــربص، فيجــي، فنلنــدا، فرنــسا، غينيــا، غيانــا، غواتيمــاال
، الكونغـو ، كولومبيـا ، كوسـتاريكا ،  كـوت ديفـوار   ،  كوبـا ،  كنـدا ،  كمبوديـا ،  كرواتيا
، مـايل ،  مالطـة ،  ليـسوتو ،  ليختنـشتاين ،  ليتوانيـا ،  ليربيا،  لكسمربغ،  لبنان،  االتفي،  كينيا

اململكــة املتحــدة لربيطانيــا ، ملــديف، مــالوي، املكــسيك، املغــرب، مدغــشقر، ماليزيــا
ــداالعظمــى و ــشماليةآيرلن ــا،  ال ــا، منغولي ــشيوس، موريتاني ــق، موري ــاكو، موزامبي ، مون
، هنـدوراس ،  هـاييت ،  نيوزيلنـدا ،  نيكـاراغوا ،  انيجرييـ ،  النيجـر ،  نيبـال ،  النمـسا ،  النرويج
  اليونان، اليابان، هولندا، هنغاريا

  
  :املعارضون    

  .الواليات املتحدة األمريكية  
  

  :املمتنعون    
، ) اإلسـالمية  –مجهوريـة    (إيـران ،  اإلمارات العربية املتحـدة   ،  إسرائيل،  االحتاد الروسي   

، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     ،  ية الليبية اجلماهريية العرب ،  بيالروس،  البحرين،  باكستان
اململكــة ، مــصر، الكويــت، قطــر، ) البوليفاريــة-مجهوريــة (فرتويــال ، العــراق، الــصني

  .اليمن، اهلند، ميامنار، العربية السعودية
 ١٤٥بتصويت مسجل بأغلبية    ، ككل   A/C.1/63/L.39مشروع القرار   اعُتمد    )د(  

، مــشروع القــرار ٨٦انظــر الفقــرة (ن التــصويت  عــضوا عــ١٨صــوتني وامتنــاع صــوتا مقابــل 
  :)١٨( كالتايلوكانت نتيجة التصويت. )اخلامس والعشرون

__________ 

  .صّوتا لصاحل مشروع القراراللجنة الحقا بأن وفديهما، لو كانا حاضرين، لَأبلغ ممثال رواندا وسرياليون   )١٨(  
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  :املؤيدون    

، أســتونيا، أســتراليا، إســبانيا، إريتريــا، أرمينيــا، األردن، األرجنــتني، أذربيجــان، إثيوبيـا   
ــستان ــا، إكــوادور، أفغان ــا، ألباني ــودا ، أملاني ــدورا، أنتيغــوا وبرب ــسياإندون، أن ، أنغــوال، ي
، بـــابوا غينيـــا اجلديـــدة، إيطاليـــا، آيـــسلندا، آيرلنـــدا، أوكرانيـــا، أوغنـــدا، أوروغـــواي
، بليـز ، بلغاريـا ، بلجيكـا ، بـروين دار الـسالم  ، الربتغـال ،  بربـادوس ،  الربازيل،  باراغواي
، بولنـدا ،  البوسـنة واهلرسـك   ،  بوركينـا فاسـو   ،  بوتـسوانا ،  بوتـان ،  بـنن ،  بنمـا ،  بنغالدش
ــا ــ، بوليفي ــد، ريوب ــا، تايلن ــاغو ، تركي ــداد وتوب ــونس، توغــو، تريني  ليــشيت، -، تيمــور ت
جــزر ، جــزر ســليمان، جــزر القمــر، جــزر البــهاما، اجلزائــر، اجلبــل األســود، جامايكــا
ــال ــشيكية ، مارشــ ــة التــ ــة ، اجلمهوريــ ــة الدومينيكيــ ــو  ، اجلمهوريــ ــة الكونغــ مجهوريــ

ــة ــدة ، الدميقراطيــ ــا املتحــ ــة ترتانيــ ــا ، مجهوريــ ــة كوريــ ــدونيا   ،مجهوريــ ــة مقــ مجهوريــ
ــا، مجهوريـــة مولـــدوفا، اليوغوســـالفية الـــسابقة ــا، جنـــوب أفريقيـ ، جيبـــويت، جورجيـ

ســانت فنــسنت وجــزر ، ســان مــارينو، ســاموا، زامبيــا، رومانيــا، دومينيكــا، الــدامنرك
، سـلوفاكيا ،  الـسلفادور ،  سري النكا ،  سانت لوسيا ،  سانت كيتس ونيفس  ،  غرينادين
، صـربيا ،  شـيلي ،  سيـشيل ،  سويـسرا ،  السويد،  سورينام،  السنغال،  سنغافورة،  سلوفينيا
، قـربص ، فيجـي ، فنلنـدا ، فرنسا، غينيا، غيانا،  غواتيماال،  غرينادا،  غانا،  غابون،  عمان

ــتان ــستان، قريغيزسـ ــا، كازاخـ ــا، كرواتيـ ــدا، كمبوديـ ــا، كنـ ــوار ، كوبـ ــوت ديفـ ، كـ
، ليتوانيــا، يـا ليرب، لكـسمربغ ، لبنـان ، التفيــا، كينيـا ، الكونغـو ، كولومبيـا ، كوسـتاريكا 
، مـالوي ،  املكـسيك ،  املغـرب ،  مدغـشقر ،  ماليزيـا ،  مـايل ،  مالطة،  ليسوتو،  ليختنشتاين
، موريتانيــا، منغوليــا،  الــشماليةآيرلنــدااململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و ، ملــديف

، ناميبيـا ،  ) املوحـدة  -واليـات   (ميكرونيزيـا   ،  ميامنـار ،  موناكو،  موزامبيق،  موريشيوس
، هنـدوراس ،  هـاييت ،  نيوزيلنـدا ،  نيكـاراغوا ،  نيجرييـا ،  النيجـر ،  نيبـال ،  نمـسا ال،  النرويج
  .اليونان، اليابان، هولندا، هنغاريا

  
  :املعارضون    

  .الواليات املتحدة األمريكية، زمبابوي  
  

  :املمتنعون    
، ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (إيـران   ،  اإلمارات العربية املتحـدة   ،  إسرائيل،  االحتاد الروسي   

، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     ،  اجلماهريية العربية الليبية  ،  بيالروس،  البحرين،  نباكستا
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اململكــة ، مــصر، الكويــت، قطــر، ) البوليفاريــة-مجهوريــة (فرتويــال ، العــراق، الــصني
  .اليمن، اهلند، العربية السعودية

  
   A/C.1/63/L.40مشروع القرار   -  ٢٦  

عرض ممثل الربازيـل مـشروع      أكتوبر،  /شرين األول  ت ١٤املعقودة يف   يف اجللسة الثامنة      - ٥٩
‘‘ املتامخـة  واملنـاطق  اجلنـويب  الكـرة  نـصف  يف النوويـة  األسلحة من اخلالية املنطقة’’بعنوان  قرار  

)A/C.1/63/L.40 (   بــابوا غينيــا اجلديــدة    وإندونيــسيا  وإكــوادور  واألرجنــتني باســم كــل مــن 
 جنـوب أفريقيـا   واجلمهوريـة الدومينيكيـة    و ريوبـ  و بوليفيـا  و بنمـا  و بروين دار الـسالم    و الربازيلو
ــيليو ــاال وشـ ــة (فرتويـــال  وغواتيمـ ــة-مجهوريـ ــا و) البوليفاريـ ــتاريكا وكوبـ ــا وكوسـ  كولومبيـ
وانــضم إىل مقــدمي مــشروع القــرار الحقــا كــل مــن . هــاييت ونيوزيلنــدا ومنغوليــا واملكــسيكو

ــودا  ــوا وبرب ــاراغواي وأوروغــواي وأوزبكــستان و أنتيغ ــز وب ــنغالد وبلي ــد وشب  جامايكــا وتايلن
  .هندوراس وكمبوديا وفيجي وغيانا وغرينادارة وسنغافو وسامواو

مـشروع  أكتوبر، صـّوتت اللجنـة علـى    / تشرين األول ٢٨ املعقودة يف    ١٩ويف اجللسة     - ٦٠
  :كالتايل A/C.1/63/L.40القرار 

 صـوتا مقابـل   ١٥٧ من املنطوق بتـصويت مـسجل بأغلبيـة    ٦  الفقرة اعُتمدت  )أ(  
  :وكانت نتيجة التصويت كالتايل. عن التصويت أعضاء ٨ وامتناع نيتصو

  
  :املؤيدون    

، أســتونيا، أســتراليا، إســبانيا، إريتريــا، أرمينيــا، األردن، األرجنــتني، أذربيجــان، إثيوبيـا   
ــستان ــوادور، أفغان ــا، إك ــا، ألباني ــة املتحــدة  ، أملاني ــارات العربي ــودا ، اإلم ــوا وبرب ، أنتيغ
 إيـــران، أوكرانيـــا، أوغنـــدا، أوزبكـــستان، أوروغـــواي، أنغـــوال ،إندونيـــسيا، أنـــدورا

، بـاراغواي ،  بـابوا غينيـا اجلديـدة     ،  إيطاليـا ،  آيـسلندا آيرلنـدا،   ،  ) اإلسالمية -مجهورية  (
، بليــز، بلغاريــا، بلجيكــا، بــروين دار الــسالم، الربتغــال، بربــادوس، الربازيــل، البحــرين
، بولنـدا ،  البوسنة واهلرسك ،  بوروندي،  بوركينا فاسو ،  بوتسوانا،  بنن،  بنما،  بنغالدش
ــا ــريو، بوليفي ــيالروس، ب ــد، ب ــستان، تايلن ــا، تركمان ــاغو ، تركي ــداد وتوب ، توغــو، تريني
اجلماهرييــة ، جــزر ســليمان، جــزر البــهاما، اجلزائــر، اجلبــل األســود، جامايكــا، تــونس

لعربيـــة اجلمهوريــة ا ، اجلمهوريــة الدومينيكيـــة ، اجلمهوريــة التـــشيكية ، العربيــة الليبيـــة 
ــا املتحـــدة ، الـــسورية ــا الـــشعبية  ، مجهوريـــة كوريـــا، مجهوريـــة ترتانيـ مجهوريـــة كوريـ

ــة ــسابقة  ، الدميقراطي ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق ــدوفا ، مجهوري ــة مول ــوب ، مجهوري جن
، سـاموا ،  زمبـابوي ،  زامبيـا ،  رومانيـا ،  دومينيكـا ،  الـدامنرك ،  جيبـويت ،  جورجيا،  أفريقيا
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، سـانت لوسـيا   ،  سانت كيـتس ونـيفس    ،   غرينادين سانت فنسنت وجزر  ،  سان مارينو 
، ســوازيلند، الــسنغال، ســنغافورة، ســلوفينيا، ســلوفاكيا، الــسلفادور، ســري النكــا 

، العـراق ،  طاجيكـستان ،  الصني،  صربيا،  شيلي،  سويسرا،  السويد،  سورينام،  السودان
 -هوريـة   مج(فرتويـال   ،  الفلـبني ،  غينيـا ،  غيانـا ،  غواتيماال،  غرينادا،  غانا،  غابون،  عمان

ــة ــدا، )البوليفاري ــام ، فيجــي، فنلن ، كازاخــستان، قريغيزســتان، قطــر، قــربص، فييــت ن
، كولومبيـا ،  كوسـتاريكا ،  كوت ديفـوار  ،  كوبا،  كندا،  كمبوديا،  كرواتيا،  الكامريون
، ليختنــشتاين، ليتوانيــا، ليربيــا، لكــسمربغ، لبنــان، التفيــا، كينيــا، الكويــت، الكونغــو
اململكـة  ،  ملـديف ،  مالوي،  املكسيك،  املغرب،  مصر،  دغشقرم،  ماليزيا،  مايل،  مالطة

، النمــسا، النــرويج، ناميبيــا، ميامنــار، موزامبيــق، موريتانيــا، منغوليــا، العربيــة الــسعودية
، اليابـان ،  هولنـدا ،  هنغاريـا ،  هنـدوراس ،  هـاييت ،  نيوزيلنـدا ،  نيكاراغوا،  نيجرييا،  النيجر
  .اليونان، اليمن

  
  :املعارضون    

  .هلندباكستان، ا  
  

  :املمتنعون    
اململكـة املتحـدة لربيطانيـا      ،  فرنـسا ،  جـزر مارشـال   ،  بوتـان ،  إسـرائيل ،  االحتاد الروسـي    

  .الواليات املتحدة األمريكية، نيبال،  الشماليةآيرلنداالعظمى و
ــرار  واعُتمــد   )ب(   ــة  ، ككــل A/C.1/63/L.40مــشروع الق ــصويت مــسجل بأغلبي بت
، مـشروع  ٨٦انظـر الفقـرة   ( أعـضاء عـن التـصويت        ٨ أصـوات وامتنـاع      ٣ صوتا مقابل    ١٦١

  : كالتايلوكانت نتيجة التصويت. )القرار السادس والعشرون
  

  :املؤيدون    
، أســتونيا، أســتراليا، إســبانيا، إريتريــا، أرمينيــا، األردن، األرجنــتني، أذربيجــان، إثيوبيـا   

ــستان ــوادور، أفغان ــا، إك ــا، ألباني ــة املتحــدة  ، أملاني ــارات العربي ــودا  ،اإلم ــوا وبرب ، أنتيغ
إيـــران ، أوكرانيـــا، أوغنـــدا، أوزبكـــستان، أوروغـــواي، أنغـــوال، إندونيـــسيا، أنـــدورا

، بـاراغواي ،  بـابوا غينيـا اجلديـدة     ،  إيطاليـا ،  آيـسلندا ، آيرلنـدا،    ) اإلسالمية -مجهورية  (
، بليــز، بلغاريــا، بلجيكــا، بــروين دار الــسالم، الربتغــال، بربــادوس، الربازيــل، البحــرين
، بولنـدا ،  البوسنة واهلرسك ،  بوروندي،  بوركينا فاسو ،  بوتسوانا،  بنن،  بنما،  شبنغالد
ــا ــريو، بوليفي ــيالروس، ب ــد، ب ــستان، تايلن ــا، تركمان ــاغو ، تركي ــداد وتوب ، توغــو، تريني
ــونس ــور ت ــشيت، -، تيم ــا لي ــل األســود ، جامايك ــر، اجلب ــهاما ، اجلزائ جــزر ، جــزر الب
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ــة ، ســليمان ــة الليبي ــة العربي ــة التــشيكيةاجل، اجلماهريي ــة، مهوري ــة الدومينيكي ، اجلمهوري
ــسورية  ــة ال ــة العربي ــا املتحــدة ، اجلمهوري ــة ترتاني ــا ، مجهوري ــة كوري ــة ، مجهوري مجهوري
ــشعبية الدميقراطيــة   ــا ال ــة الــشعبية  ، كوري ــة الو الدميقراطي ــة مقــدونيا  ، مجهوري مجهوري

ــا، مجهوريـــة مولـــدوفا، اليوغوســـالفية الـــسابقة ــا، جنـــوب أفريقيـ ، يتجيبـــو، جورجيـ
سـانت فنـسنت    ،  سـان مـارينو   ،  سـاموا ،  زمبابوي،  زامبيا،  رومانيا،  دومينيكا،  الدامنرك

، الــسلفادور، ســري النكــا، ســانت لوســيا، ســانت كيــتس ونــيفس، وجــزر غرينــادين
، الــسويد، ســورينام، الــسودان، ســوازيلند، الــسنغال، ســنغافورة، ســلوفينيا، ســلوفاكيا
، غانـــا، غـــابون، عمـــان، العـــراق، انطاجيكـــست، الـــصني، صـــربيا، شـــيلي، سويـــسرا
، فنلنـدا ،  ) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (فرتويـال   ،  الفلـبني ،  غينيـا ،  غيانـا ،  غواتيماال،  غرينادا
، كرواتيــا، الكــامريون، كازاخــستان، قريغيزســتان، قطــر، قــربص، فييــت نــام، فيجــي

، الكويـت ،  الكونغـو ،  كولومبيـا ،  كوسـتاريكا ،  كـوت ديفـوار   ،  كوبا،  كندا،  كمبوديا
، ماليزيـا ،  مـايل ،  مالطـة ،  ليختنـشتاين ،  ليتوانيـا ،  ليربيـا ،  لكـسمربغ ،  لبنان،  التفيا،  كينيا

، اململكــة العربيــة الــسعودية، ملــديف، مــالوي، املكــسيك، املغــرب، مــصر، مدغــشقر
، نيبـال ،  النمـسا ،  النـرويج ،  ناميبيـا ،  ميامنـار ،  موزامبيق،  موريشيوس،  موريتانيا،  منغوليا
، اليابـان ،  هولنـدا ،  هنغاريـا ،  هنـدوراس ،  هـاييت ،  نيوزيلنـدا ،  راغوانيكا،  نيجرييا،  النيجر
  .اليونان، اليمن

  
  :املعارضون    

فرنــسا، اململكـــة املتحــدة لربيطانيـــا العظمــى وآيرلنـــدا الــشمالية، الواليـــات املتحـــدة       
  .األمريكية

  
  :املمتنعون    

رونيزيــا ميك، جــزر مارشــال ، بوتــان، بــاالو، باكــستان، إســرائيل، االحتــاد الروســي   
  .اهلند، )املوحدة - واليات(

  
   A/C.1/63/L.41مشروع القرار   -  ٢٧  

عـرض ممثـل مـايل باسـم الـدول      أكتـوبر،  / تشرين األول٢١املعقودة يف  ١٣يف اجللسة     - ٦١
ا مـشروع قـرار   اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـ      األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف       

ىل الـدول مـن أجـل كـبح االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية            تقـدمي املـساعدة إ    ’’بعنوان  
وانـضمت الحقـا إىل مقـدمي مـشروع القـرار           ). A/C.1/63/L.41(‘‘ واألسلحة اخلفيفة ومجعها  

 إيطاليـا  وآيرلنـدا و   أوغنـدا  و أنغـوال  و أنـدورا  و أملانيـا  و ألبانيـا  و أسـتونيا  و إسـبانيا  و إريتريا و إثيوبيا
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 اجلزائـر  و اجلبـل األسـود    و جامايكـا  و تركيـا  و  بولنـدا   و بورونـدي  و ابلغاريـ  و بلجيكا و الربتغالو
مجهوريــة ترتانيــا  واجلمهوريــة الدومينيكيــة واجلمهوريــة التــشيكية ومجهوريــة أفريقيــا الوســطىو

ــسابقة   واملتحــدة ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق ــدوفا  ومجهوري ــة مول ــويت ومجهوري ــدامنرك وجيب  ال
ــ وزمبـــابوي ورومانيـــا وروانـــداو  الـــسويد و الـــسودان وســـلوفينيا وســـلوفاكيا وارينوســـان مـ
 كرواتيـا  و قـربص  و فيجـي  و فنلندا و فرنسا و غواتيماال و غانا و غابون و صربيا و شيلي و سويسراو
ــا وكنــداو ــا والكونغــو وكولومبي ــا وكيني ــا ولكــسمربغ والتفي ــا وليربي  املغــرب ومالطــة وليتواني
 النـرويج  و موزامبيـق  و موريتانيـا  و  الشمالية آيرلندااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     و مالويو
  .اليونان و هولندا وهنغاريا وهندوراس وهاييت والنمساو

ــسة   - ٦٢ ــودة يف ٢٠ويف اجلل ــشرين األول٢٩ املعق ــة   / ت ــوبر، اعتمــدت اللجن ــشروع أكت م
  .)، مشروع القرار السابع والعشرون٨٦انظر الفقرة (دون تصويت ب A/C.1/63/L.41القرار 

  
  A/C.1/63/L.43وع القرار مشر  -  ٢٨  

أكتـوبر، عـرض ممثـل مجهوريـة كوريـا،          / تـشرين األول   ٢٢ املعقودة يف    ١٥يف اجللسة    - ٦٣
باسم أستراليا وأنغوال وأوروغواي وبـابوا غينيـا اجلديـدة وبـنن والبوسـنة واهلرسـك ومجهوريـة                  

مبيـا وليتوانيـا    كوريا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وسـاموا وشـيلي والفلـبني وكولو           
واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنمسا مـشروع قـرار بعنـوان     

وانـضمت الحقـاً إىل    ).A/C.1/63/L.43 (“منع أنشطة السمـسرة غـري املـشروعة ومكافحتـها    ”
دا وآيـسلندا  مقدمي مشروع القـرار إسـبانيا وإسـتونيا وأملانيـا وأنتيغـوا وبربـودا وأوغنـدا وآيرلنـ           

وإيطاليا والربتغال وبلجيكا وبلغاريـا وبليـز وبولنـدا وتركيـا وتوغـو وجامايكـا وجـزر سـليمان                   
ــلوفينيا    ــا والـــسلفادور وســـلوفاكيا وسـ ــا والـــدامنرك ورومانيـ واجلمهوريـــة التـــشيكية وجورجيـ
والــسويد وغرينــادا وغيانــا وغينيــا وفرنــسا وفنلنــدا وفيجــي وقــربص وكرواتيــا وكينيــا والتفيــا   

والنـرويج وهـاييت وهنغاريـا      )  املوحـدة  -واليـات   (ولكسمربغ ومالطة ومدغشقر وميكرونيزيا     
  .وهولندا واليابان واليونان

ــسة   - ٦٤ ــودة يف ٢١ويف اجلل ــشرين ٣٠ املعق ــوبر/ األولت ــة ، أكت ــشروع  اعتمــدت اللجن م
  ).رون، مشروع القرار الثامن والعش٨٦ انظر الفقرة ( بدون تصويت A/C.1/63/L.43القرار 

  
  Rev.1 و  A/C.1/63/L.44مشروع القرار   -  ٢٩  

 عــرض ممثــل االحتــاد الروســي  ،أكتــوبر/ تــشرين األول٢٠  يف املعقــودة١٢يف اجللــسة   - ٦٥
ــا       ــستان وتركي ــيالروس وتركمان ــا وأوزبكــستان وباكــستان وب باســم االحتــاد الروســي وأرميني

ــا الـــشعبية الد   ــة الـــسورية ومجهوريـــة كوريـ ــة مقـــدونيا  واجلمهوريـــة العربيـ ميقراطيـــة ومجهوريـ
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مجهوريـة  (اليوغوسالفية السابقة والسودان وشيلي والصني وطاجيكستان وغواتيماال وفرتويـال          
وفييــت نــام وقــربص وكازاخــستان وكوســتاريكا وميامنــار ونيوزيلنــدا مــشروع  )  البوليفاريــة-

ــوان   ــرار بعنــ ــار      ”قــ ــضاء اخلــ ــشطة الفــ ــة يف أنــ ــاء الثقــ ــشفافية وبنــ ــة الــ ــدابري كفالــ  “جيتــ
)A/C.1/63/L.44.(  

 ،أكتـوبر / تـشرين األول ٣١ املعقـودة يف     ٢٢وكان معروضـاً علـى اللجنـة يف جلـستها             - ٦٦
 مقدم  من االحتاد الروسي وأرمينيـا وأوزبكـستان     )A/C.1/63/L.44/Rev.1(مشروع قرار منقح    

يــا وباكــستان وبــيالروس وتركمانــستان وتركيــا واجلمهوريــة العربيــة الــسورية ومجهوريــة كور 
ــصني         ــيلي وال ــسودان وش ــسابقة وال ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق ــة ومجهوري ــشعبية الدميقراطي ال

وفييت نام وقـربص وكازاخـستان      )  البوليفارية -مجهورية  (وطاجيكستان وغواتيماال وفرتويال    
وانضمت الحقاً إىل مقـدمي مـشروع القـرار إسـبانيا وأملانيـا       .وكوستاريكا وميامنار ونيوزيلندا

نيــسيا وآيرلنــدا وآيــسلندا وإيطاليــا والربازيــل والربتغــال وبلجيكــا وبلغاريــا والــدامنرك         وإندو
ــدا وفيجــي وقريغيزســتان       ــسرا وصــربيا وفنلن ــسويد وسوي ــا وســلوفاكيا وســلوفينيا وال وروماني
  .وكوبا ولكسمربغ ومالطة ومنغوليا والنرويج والنمسا ونيكاراغوا وهنغاريا وهولندا واليونان

 بتـصويت   A/C.1/63/L.44/Rev.1لسة نفسها، اعتمدت اللجنة مـشروع القـرار         ويف اجل   - ٦٧
انظـر  ( صـوتا مقابـل صـوت واحـد وامتنـاع عـضو واحـد عـن التـصويت                    ١٦٦مسجل بأغلبية   

  :)١٩(كالتايلوكانت نتيجة التصويت  ).، مشروع القرار التاسع والعشرون٨٦الفقرة 
  :املؤيدون
األرجنــتني، األردن، أرمينيــا، إريتريــا، إســبانيا،  االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان،   

أســتراليا، إســتونيا، أفغانــستان، إكــوادور، ألبانيــا، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة،    
أنتيغـــوا وبربـــودا، أنـــدورا، إندونيـــسيا، أنغـــوال، أوروغـــواي، أوزبكـــستان، أوغنـــدا،  

ا، إيطاليــا، بــابوا غينيــا   ، آيرلنــدا، آيــسلند ) اإلســالمية-مجهوريــة (أوكرانيــا، إيــران  
اجلديــدة، بــاراغواي، باكــستان، البحــرين، الربازيــل، بربــادوس، الربتغــال، بــروين دار   
الــسالم، بلجيكــا، بلغاريــا، بليــز، بــنغالديش، بنمــا، بــنن، بوتــان، بوتــسوانا، بوركينــا   
فاســو، البوســنة واهلرســك، بولنــدا، بوليفيــا، بــريو، بــيالروس، تايلنــد، تركمانــستان،    

 ليـشيت، جامايكـا، اجلبـل األسـود،         -ا، ترينيداد وتوباغو، توغـو، تـونس، تيمـور          تركي
ــة،         ــة الليبي ــة العربي ــليمان، جــزر مارشــال، اجلماهريي ــهاما، جــزر س ــر، جــزر الب اجلزائ
اجلمهورية التشيكية، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، مجهوريـة              

__________ 

الحقاً ممثال مجهورية ترتانيا املتحدة ومجهورية الكونغو الدميقراطية إىل أهنما لو كانا حاضرْين لصّوتا لصاحل               أفاد    )١٩(  
  .مشروع القرار
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قراطيــة، مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية،    كوريــا، مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدمي   
ــا،       ــوب أفريقيـ ــدوفا، جنـ ــة مولـ ــسابقة، مجهوريـ ــالفية الـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ مجهوريـ
ــابوي، ســاموا، ســان      ــا، زمب ــا، زامبي ــدامنرك، دومينيكــا، روماني ــويت، ال ــا، جيب جورجي
ــادين، ســانت كيــتس ونيفــيس، ســانت لوســيا،      مــارينو، ســانت فنــسنت وجــزر غرين

ا، الـــسلفادور، ســـلوفاكيا، ســـلوفينيا، ســـنغافورة، الـــسنغال، ســـورينام،  ســـري النكـــ
السويد، سويسرا، سرياليون، شـيلي، صـربيا، الـصني، طاجيكـستان، العـراق، عمـان،                

 -مجهوريـة   (غابون، غانا، غرينادا، غواتيماال، غيانا، غينيا، فـانواتو، فرنـسا، فرتويـال             
ــة ــام، قــرب  )البوليفاري ــدا، فيجــي، فييــت ن ص، قطــر، قريغيزســتان، كازاخــستان،  ، فنلن

كرواتيا، كمبوديـا، كنـدا، كوبـا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا، الكونغـو،               
ــا، ليختنــشتاين، ليــسوتو،     ــا، ليتواني ــا، لبنــان، لكــسمربغ، ليربي ــا، التفي الكويــت، كيني
مالطة، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، مالوي، ملـديف، اململكـة             

ــا،       ال ــشمالية، منغولي ــدا ال ــا العظمــى وآيرلن ــسعودية، اململكــة املتحــدة لربيطاني ــة ال عربي
 -واليــــات (موريتانيــــا، موريــــشيوس، موزامبيــــق، مونــــاكو، ميامنــــار، ميكرونيزيــــا 

، النــرويج، النمــسا، نيبــال، النيجــر، نيجرييــا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، هــاييت،  )املوحــدة
  .ا، اليابان، اليمن، اليوناناهلند، هندوراس، هنغاريا، هولند

  :املعارضون
  .الواليات املتحدة األمريكية 
  :املمتنعون
  .إسرائيل 

  
  A/C.1/63/L.51مشروع القرار   -  ٣٠ 

 عــرض ممثــل هولنــدا باســم    ،أكتــوبر/ تــشرين األول٢٢ املعقــودة يف ١٥يف اجللــسة   - ٦٨
نيا وإسـرائيل وإكـوادور وألبانيـا       االحتاد الروسي واألرجنتني وأرمينيا وإسـبانيا وأسـتراليا وإسـتو         

ــا      ــا وبلغاريـ ــال وبلجيكـ ــل والربتغـ ــاراغواي والربازيـ ــا وبـ ــدا وإيطاليـ ــا وآيرلنـ ــا وأوكرانيـ وأملانيـ
وبنغالديش وبنن وبوتان وبولندا وبوليفيا وبريو وتركيـا وترينيـداد وتوبـاغو وجامايكـا واجلبـل                

ريـة كوريـا ومجهوريـة مقـدونيا     األسود واجلمهوريـة التـشيكية واجلمهوريـة الدومينيكيـة ومجهو     
اليوغوســالفية الــسابقة وجنــوب أفريقيــا والــدامنرك ورومانيــا وزامبيــا والــسلفادور وســلوفاكيا    
وسلوفينيا والسنغال وسورينام والسويد وسويسرا وشيلي وغابون وغواتيمـاال وفرنـسا وفنلنـدا             

ــا ولكــسمربغ ولي    ــدا وكوســتاريكا والتفي ــا وكن ــا  وقــربص وكازاخــستان وكرواتي ــا وليتواني ربي
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ومالطة واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية ومنغوليـا ومونـاكو وميكرونيزيـا             
ــات ( ــدا     )  املوحــدة-والي ــا وهولن ــدوراس وهنغاري ــدا وهن ــال ونيوزيلن ــرويج والنمــسا ونيب والن

ــوان        ــشروع قــرار بعن ــة واليابــان واليونــان م ــات املتحــدة األمريكي  يف جمــال الــشفافية"والوالي
ــسلح ــودا     .(A/C.1/63/L.51)" الت ــاً إىل مقــدمي مــشروع القــرار أنتيغــوا وبرب وانــضمت  الحق

 ليشيت ومجهورية مولدوفا وزامبيـا وسـان        -وأندورا وآيسلندا وبليز والبوسنة واهلرسك وتيمور     
مارينو وسنغافورة وسيشيل وصربيا وغرينادا وغيانا وفيجي وكولومبيا وليختنـشتاين ومـالوي            

  .اييتوه
أكتــوبر، تــال أمــني اللجنــة بيانــاً مــن  / تــشرين األول٣٠، املعقــودة يف ٢١ويف اجللــسة   - ٦٩

  .األمني العام بشأن اآلثار املالية املترتبة على مشروع القرار 
  :لتايلكا A/C.1/63/L.51ويف اجللسة نفسها، صوتت اللجنة على مشروع القرار   - ٧٠

 صـوتاً مقابـل   ١٤٣تـصويت مـسجل بأغلبيـة     من املنطوق ب٢اعتمدت الفقرة   )أ( 
  :)٢٠(كالتايلوكانت نتيجة التصويت  . عضواً عن التصويت٢٠، وامتناع شيءال 

  :املؤيدون
االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، األرجنــتني، أرمينيــا، إريتريــا، إســبانيا، أســتراليا،  

ــا، أن     ــا، أملاني ــستان، إكــوادور، ألباني ــدورا،   إســتونيا، إســرائيل، أفغان ــودا، أن ــوا وبرب تيغ
إندونيــسيا، أنغــوال، أوروغــواي، أوزبكــستان، أوكرانيــا، آيرلنــدا، آيــسلندا، إيطاليــا،    
ــسالم، بلجيكــا،       ــروين دار ال ــال، ب ــادوس، الربتغ ــل، برب ــاراغواي، باكــستان، الربازي ب
بلغاريــا، بليــز، بــنغالديش، بنمــا، بــنن، بوتــان، بوتــسوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، 

ة واهلرسك، بولندا، بوليفيا، بريو، بيالروس، تايلند، تركيـا، ترينيـداد وتوبـاغو،      البوسن
ــو، تيمــور   ــهاما، جــزر مارشــال،      -توغ ــل األســود، جــزر الب ــشيت، جامايكــا، اجلب  لي

ــة       ــة، مجهوري ــة الدومينيكي ــا املتحــدة، اجلمهوري ــة ترتاني ــشيكية، مجهوري ــة الت اجلمهوري
 الـسابقة، مجهوريـة مولـدوفا، جنـوب أفريقيـا،           كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية   

ــارينو،        ــابوي، ســاموا، ســان م ــا، زمب ــا، زامبي ــدامنرك، دومينيكــا، روماني ــا، ال جورجي
سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سري النكا، السلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،            

ني، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سويـسرا، شـيلي، صـربيا، الـص            
طاجيكستان، العراق، غابون، غانا، غرينادا، غواتيماال، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلـبني،           

، فنلنـدا، فيجـي، قـربص، قريغيزسـتان، كازاخـستان،           ) البوليفارية -مجهورية  (فرتويال  
__________ 

  .أفادت الحقاً ممثلة العراق أن وفدها كان ينوي االمتناع عن التصويت  )٢٠(  
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الكامريون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا،            
يــا، لكــسمربغ، ليربيــا، ليتوانيــا، ليختنــشتاين، مالطــة، مــايل،       الكونغــو، كينيــا، التف 

ماليزيــا، مدغــشقر، املكــسيك، ملــديف، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وآيرلنــدا  
 -واليـــات (الـــشمالية، منغوليـــا، موريـــشيوس، موزامبيـــق، مونـــاكو، ميكرونيزيـــا      

ا، نيكـاراغوا، نيوزيلنــدا،  ، ناميبيـا، النـرويج، النمـسا، نيبـال، النيجـر، نيجرييـ      )املوحـدة 
ــان،       ــة، الياب ــات املتحــدة األمريكي ــدا، الوالي ــا، هولن ــدوراس، هنغاري ــد، هن هــاييت، اهلن

  .اليونان
  :املعارضون
  .أحدال  
  :املمتنعون
، البحـرين، تـونس،     ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (األردن، اإلمارات العربية املتحدة، إيـران        

، اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، جيبــويت، الــسودان، اجلزائــر، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة
عمان، قطر، الكويـت، لبنـان، مـصر، املغـرب، اململكـة العربيـة الـسعودية، موريتانيـا،                  

  .ميامنار، اليمن
 صـوتاً مقابـل   ١٤٣ من املنطوق بتصويت مسجل بأغلبية      ٣اعتمدت الفقرة   و )ب( 

  :يلالتاالتصويت كوكانت نتيجة  . عضواً عن التصويت٢١، وامتناع شيءال 
  :املؤيدون
االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، األرجنــتني، أرمينيــا، إريتريــا، إســبانيا، أســتراليا،  

ــدورا،        ــودا، أن ــوا وبرب ــا، أنتيغ ــا، أملاني ــستان، إكــوادور، ألباني إســتونيا، إســرائيل، أفغان
دا، إيطاليــا، إندونيــسيا، أنغــوال، أوروغــواي، أوزبكــستان، أوكرانيــا، آيرلنــدا، آيــسلن  

بابوا غينيـا اجلديـدة، بـاراغواي، باكـستان، الربازيـل، بربـادوس، الربتغـال، بـروين دار                  
الــسالم، بلجيكــا، بلغاريــا، بليــز، بــنغالديش، بنمــا، بــنن، بوتــان، بوتــسوانا، بوركينــا   
فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا، بريو، بـيالروس، تايلنـد، تركيـا،     

 ليــشيت، جامايكــا، اجلبــل األســود، جــزر البــهاما، - وتوبــاغو، توغــو، تيمــور ترينيــداد
جزر مارشال، اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكيـة،          
مجهورية كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهوريـة مولـدوفا، جنـوب            

ــدامنرك، دومينيكــ   ــا، ال ــا، جورجي ــابوي، ســاموا، ســان    أفريقي ــا، زمب ــا، زامبي ا، روماني
مارينو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسـيا، سـري النكـا، الـسلفادور، سـلوفاكيا،                
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ســـلوفينيا، ســـنغافورة، الـــسنغال، ســـوازيلند، ســـورينام، الـــسويد، سويـــسرا، شـــيلي، 
ا، صربيا، الصني، طاجيكستان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيماال، غيانـا، غينيـا، فرنـس            

، فنلنـــدا، فيجـــي، قـــربص، قريغيزســـتان، ) البوليفاريـــة-مجهوريـــة (الفلـــبني، فرتويـــال 
كازاخــــستان، الكــــامريون، كرواتيــــا، كمبوديــــا، كنــــدا، كوبــــا، كــــوت ديفــــوار، 
ــا،        ــا، ليتوانيـ ــسمربغ، ليربيـ ــا، لكـ ــا، التفيـ ــو، كينيـ ــا، الكونغـ ــتاريكا، كولومبيـ كوسـ

ملكــسيك، ملــديف، اململكــة املتحــدة ليختنــشتاين، مالطــة، مــايل، ماليزيــا، مدغــشقر، ا
لربيطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الــشمالية، منغوليــا، موريــشيوس، موزامبيــق، مونــاكو،        

، ناميبيا، النـرويج، النمـسا، نيبـال، النيجـر، نيجرييـا،            ) املوحدة -واليات  (ميكرونيزيا  
املتحـدة  نيكاراغوا، نيوزيلنـدا، هـاييت، اهلنـد، هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـدا، الواليـات                

  .األمريكية، اليابان، اليونان
  :املعارضون
  .أحدال  
  :املمتنعون
، البحـرين، تـونس،     ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (األردن، اإلمارات العربية املتحدة، إيـران        

اجلزائــر، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، جيبــويت، الــسودان،  
بنــان، مــصر، املغــرب، اململكــة العربيــة الــسعودية،  العــراق، عمــان، قطــر، الكويــت، ل 

  .موريتانيا، ميامنار، اليمن
 صـوتاً مقابـل   ١٤٣ من املنطوق بتصويت مسجل بأغلبية      ٤اعتمدت الفقرة   و )ج( 

  :كالتايلوكانت نتيجة التصويت  . عضواً عن التصويت٢١، وامتناع شيءال 
  :املؤيدون
رجنــتني، أرمينيــا، إريتريــا، إســبانيا، أســتراليا، االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، األ 

ــدورا،        ــودا، أن ــوا وبرب ــا، أنتيغ ــا، أملاني ــستان، إكــوادور، ألباني إســتونيا، إســرائيل، أفغان
إندونيــسيا، أنغــوال، أوروغــواي، أوزبكــستان، أوكرانيــا، آيرلنــدا، آيــسلندا، إيطاليــا،    

ادوس، الربتغـال، بـروين دار      بابوا غينيـا اجلديـدة، بـاراغواي، باكـستان، الربازيـل، بربـ            
الــسالم، بلجيكــا، بلغاريــا، بليــز، بــنغالديش، بنمــا، بــنن، بوتــان، بوتــسوانا، بوركينــا   
فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا، بريو، بـيالروس، تايلنـد، تركيـا،     

  ليــشيت، جامايكــا، اجلبــل األســود، جــزر البــهاما،-ترينيــداد وتوبــاغو، توغــو، تيمــور 
جزر مارشال، اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكيـة،          
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مجهورية كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهوريـة مولـدوفا، جنـوب            
ــابوي، ســاموا، ســان        ــا، زمب ــا، زامبي ــدامنرك، دومينيكــا، روماني ــا، ال ــا، جورجي أفريقي

سانت لوسـيا، سـري النكـا، الـسلفادور، سـلوفاكيا،           مارينو، سانت كيتس ونيفيس،     
ســـلوفينيا، ســـنغافورة، الـــسنغال، ســـوازيلند، ســـورينام، الـــسويد، سويـــسرا، شـــيلي، 
صربيا، الصني، طاجيكستان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيماال، غيانـا، غينيـا، فرنـسا،             

ريغيزســـتان، ، فنلنـــدا، فيجـــي، قـــربص، ق) البوليفاريـــة-مجهوريـــة (الفلـــبني، فرتويـــال 
كازاخــــستان، الكــــامريون، كرواتيــــا، كمبوديــــا، كنــــدا، كوبــــا، كــــوت ديفــــوار، 
ــا،        ــا، ليتوانيـ ــسمربغ، ليربيـ ــا، لكـ ــا، التفيـ ــو، كينيـ ــا، الكونغـ ــتاريكا، كولومبيـ كوسـ
ليختنــشتاين، مالطــة، مــايل، ماليزيــا، مدغــشقر، املكــسيك، ملــديف، اململكــة املتحــدة  

 منغوليــا، موريــشيوس، موزامبيــق، مونــاكو،    لربيطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الــشمالية،   
، ناميبيا، النـرويج، النمـسا، نيبـال، النيجـر، نيجرييـا،            ) املوحدة -واليات  (ميكرونيزيا  

نيكاراغوا، نيوزيلنـدا، هـاييت، اهلنـد، هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـدا، الواليـات املتحـدة                 
  .األمريكية، اليابان، اليونان

  :املعارضون
  .أحدال  
  :املمتنعون
، البحـرين، تـونس،     ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (األردن، اإلمارات العربية املتحدة، إيـران        

اجلزائــر، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، جيبــويت، الــسودان،  
العــراق، عمــان، قطــر، الكويــت، لبنــان، مــصر، املغــرب، اململكــة العربيــة الــسعودية،    

  .ليمنموريتانيا، ميامنار، ا
 صـوتاً   ١٤٣من املنطوق بتصويت مـسجل بأغلبيـة        ) ب (٥اعتمدت الفقرة   و )د( 
  :التايلوكانت نتيجة التصويت ك . عضواً عن التصويت٢١، وامتناع شيءمقابل ال 
  :املؤيدون
االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، األرجنــتني، أرمينيــا، إريتريــا، إســبانيا، أســتراليا،  

ــدورا،     إســتونيا، إســرائيل،  ــودا، أن ــوا وبرب ــا، أنتيغ ــا، أملاني ــستان، إكــوادور، ألباني  أفغان
إندونيــسيا، أنغــوال، أوروغــواي، أوزبكــستان، أوكرانيــا، آيرلنــدا، آيــسلندا، إيطاليــا،    
بابوا غينيـا اجلديـدة، بـاراغواي، باكـستان، الربازيـل، بربـادوس، الربتغـال، بـروين دار                  

ديش، بنمــا، بــنن، بوتــان، بوتــسوانا، بوركينــا  الــسالم، بلجيكــا، بلغاريــا، بليــز، بــنغال 
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فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا، بريو، بـيالروس، تايلنـد، تركيـا،     
 ليــشيت، جامايكــا، اجلبــل األســود، جــزر البــهاما، -ترينيــداد وتوبــاغو، توغــو، تيمــور 

هورية الدومينيكيـة،   جزر مارشال، اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلم       
مجهورية كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهوريـة مولـدوفا، جنـوب            
ــابوي، ســاموا، ســان        ــا، زمب ــا، زامبي ــدامنرك، دومينيكــا، روماني ــا، ال ــا، جورجي أفريقي
مارينو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسـيا، سـري النكـا، الـسلفادور، سـلوفاكيا،                

، الـــسنغال، ســـوازيلند، ســـورينام، الـــسويد، سويـــسرا، شـــيلي، ســـلوفينيا، ســـنغافورة
صربيا، الصني، طاجيكستان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيماال، غيانـا، غينيـا، فرنـسا،             

، فنلنـــدا، فيجـــي، قـــربص، قريغيزســـتان، ) البوليفاريـــة-مجهوريـــة (الفلـــبني، فرتويـــال 
 كــــوت ديفــــوار، كازاخــــستان، الكــــامريون، كرواتيــــا، كمبوديــــا، كنــــدا، كوبــــا،

ــا،        ــا، ليتوانيـ ــسمربغ، ليربيـ ــا، لكـ ــا، التفيـ ــو، كينيـ ــا، الكونغـ ــتاريكا، كولومبيـ كوسـ
ليختنــشتاين، مالطــة، مــايل، ماليزيــا، مدغــشقر، املكــسيك، ملــديف، اململكــة املتحــدة  
لربيطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الــشمالية، منغوليــا، موريــشيوس، موزامبيــق، مونــاكو،        

، ناميبيا، النـرويج، النمـسا، نيبـال، النيجـر، نيجرييـا،            )وحدة امل -واليات  (ميكرونيزيا  
نيكاراغوا، نيوزيلنـدا، هـاييت، اهلنـد، هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـدا، الواليـات املتحـدة                 

  .األمريكية، اليابان، اليونان
  :املعارضون
  .أحدال  
  :املمتنعون
، البحـرين، تـونس،     )ة اإلسـالمي  -مجهوريـة   (األردن، اإلمارات العربية املتحدة، إيـران        

اجلزائــر، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، جيبــويت، الــسودان،  
العــراق، عمــان، قطــر، الكويــت، لبنــان، مــصر، املغــرب، اململكــة العربيــة الــسعودية،    

  .موريتانيا، ميامنار، اليمن
ــرة   و )هـ(  ــصويت مــسجل بأغلب ككــل  مــن املنطــوق  ٥اعتمــدت الفق ــة بت  ١٤٣ي

  :التايلوكانت نتيجة التصويت ك . عضواً عن التصويت٢١، وامتناع شيءصوتاً مقابل ال 
  :املؤيدون
االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، األرجنــتني، أرمينيــا، إريتريــا، إســبانيا، أســتراليا،  

ــدو       ــودا، أن ــوا وبرب ــا، أنتيغ ــا، أملاني ــستان، إكــوادور، ألباني را، إســتونيا، إســرائيل، أفغان
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إندونيــسيا، أنغــوال، أوروغــواي، أوزبكــستان، أوكرانيــا، آيرلنــدا، آيــسلندا، إيطاليــا،    
بابوا غينيـا اجلديـدة، بـاراغواي، باكـستان، الربازيـل، بربـادوس، الربتغـال، بـروين دار                  
الــسالم، بلجيكــا، بلغاريــا، بليــز، بــنغالديش، بنمــا، بــنن، بوتــان، بوتــسوانا، بوركينــا   

سنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا، بريو، بـيالروس، تايلنـد، تركيـا،    فاسو، بوروندي، البو 
 ليــشيت، جامايكــا، اجلبــل األســود، جــزر البــهاما، -ترينيــداد وتوبــاغو، توغــو، تيمــور 

جزر مارشال، اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكيـة،          
ية السابقة، مجهوريـة مولـدوفا، جنـوب        مجهورية كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالف    

ــابوي، ســاموا، ســان        ــا، زمب ــا، زامبي ــدامنرك، دومينيكــا، روماني ــا، ال ــا، جورجي أفريقي
مارينو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسـيا، سـري النكـا، الـسلفادور، سـلوفاكيا،                
ســـلوفينيا، ســـنغافورة، الـــسنغال، ســـوازيلند، ســـورينام، الـــسويد، سويـــسرا، شـــيلي، 

لصني، طاجيكستان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيماال، غيانـا، غينيـا، فرنـسا،            صربيا، ا 
، فنلنـــدا، فيجـــي، قـــربص، قريغيزســـتان، ) البوليفاريـــة-مجهوريـــة (الفلـــبني، فرتويـــال 

كازاخــــستان، الكــــامريون، كرواتيــــا، كمبوديــــا، كنــــدا، كوبــــا، كــــوت ديفــــوار، 
ــا، لكـــ     ــا، التفيـ ــو، كينيـ ــا، الكونغـ ــتاريكا، كولومبيـ ــا،  كوسـ ــا، ليتوانيـ سمربغ، ليربيـ

ليختنــشتاين، مالطــة، مــايل، ماليزيــا، مدغــشقر، املكــسيك، ملــديف، اململكــة املتحــدة  
لربيطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الــشمالية، منغوليــا، موريــشيوس، موزامبيــق، مونــاكو،        

، ناميبيا، النـرويج، النمـسا، نيبـال، النيجـر، نيجرييـا،            ) املوحدة -واليات  (ميكرونيزيا  
اراغوا، نيوزيلنـدا، هـاييت، اهلنـد، هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـدا، الواليـات املتحـدة                 نيك

  .األمريكية، اليابان، اليونان
  :املعارضون
  .ال أحد 
  :املمتنعون
، البحـرين، تـونس،     ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (األردن، اإلمارات العربية املتحدة، إيـران        

هوريــة العربيــة الــسورية، جيبــويت، الــسودان، اجلزائــر، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، اجلم
العــراق، عمــان، قطــر، الكويــت، لبنــان، مــصر، املغــرب، اململكــة العربيــة الــسعودية،    

  .موريتانيا، ميامنار، اليمن
مقابـل   صـوتاً  ١٤٣ من املنطوق بتصويت مسجل بأغلبية      ٧عتمدت الفقرة   وا  )و( 
  :كالتايلة التصويت وكانت نتيج . عضواً عن التصويت٢١، وامتناع ال شيء
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  :املؤيدون
االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، األرجنــتني، أرمينيــا، إريتريــا، إســبانيا، أســتراليا،  

ــدورا،        ــودا، أن ــوا وبرب ــا، أنتيغ ــا، أملاني ــستان، إكــوادور، ألباني إســتونيا، إســرائيل، أفغان
سلندا، إيطاليــا، إندونيــسيا، أنغــوال، أوروغــواي، أوزبكــستان، أوكرانيــا، آيرلنــدا، آيــ  

بابوا غينيـا اجلديـدة، بـاراغواي، باكـستان، الربازيـل، بربـادوس، الربتغـال، بـروين دار                  
الــسالم، بلجيكــا، بلغاريــا، بليــز، بــنغالديش، بنمــا، بــنن، بوتــان، بوتــسوانا، بوركينــا   
فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا، بريو، بـيالروس، تايلنـد، تركيـا،     

 ليــشيت، جامايكــا، اجلبــل األســود، جــزر البــهاما، -داد وتوبــاغو، توغــو، تيمــور ترينيــ
جزر مارشال، اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكيـة،          
مجهورية كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهوريـة مولـدوفا، جنـوب            

ــدامنرك، دومي   ــا، ال ــا، جورجي ــابوي، ســاموا، ســان     أفريقي ــا، زمب ــا، زامبي نيكــا، روماني
مارينو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسـيا، سـري النكـا، الـسلفادور، سـلوفاكيا،                
ســـلوفينيا، ســـنغافورة، الـــسنغال، ســـوازيلند، ســـورينام، الـــسويد، سويـــسرا، شـــيلي، 

رنـسا،  صربيا، الصني، طاجيكستان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيماال، غيانـا، غينيـا، ف           
، فنلنـــدا، فيجـــي، قـــربص، قريغيزســـتان، ) البوليفاريـــة-مجهوريـــة (الفلـــبني، فرتويـــال 

كازاخــــستان، الكــــامريون، كرواتيــــا، كمبوديــــا، كنــــدا، كوبــــا، كــــوت ديفــــوار، 
ــا،        ــا، ليتوانيـ ــسمربغ، ليربيـ ــا، لكـ ــا، التفيـ ــو، كينيـ ــا، الكونغـ ــتاريكا، كولومبيـ كوسـ

، املكــسيك، ملــديف، اململكــة املتحــدة ليختنــشتاين، مالطــة، مــايل، ماليزيــا، مدغــشقر
لربيطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الــشمالية، منغوليــا، موريــشيوس، موزامبيــق، مونــاكو،        

، ناميبيا، النـرويج، النمـسا، نيبـال، النيجـر، نيجرييـا،            ) املوحدة -واليات  (ميكرونيزيا  
ات املتحـدة   نيكاراغوا، نيوزيلنـدا، هـاييت، اهلنـد، هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـدا، الواليـ              

  .األمريكية، اليابان، اليونان
  :املعارضون
  .ال أحد 
  :املمتنعون
، البحـرين، تـونس،     ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (األردن، اإلمارات العربية املتحدة، إيـران        

اجلزائــر، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، جيبــويت، الــسودان،  
، لبنــان، مــصر، املغــرب، اململكــة العربيــة الــسعودية،  العــراق، عمــان، قطــر، الكويــت 

  .موريتانيا، ميامنار، اليمن
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 ككــل بتــصويت مــسجل بأغلبيــة    A/C.1/63/L.51واعتمــد مــشروع القــرار    )ز( 
، مـشروع  ٨٦ انظـر الفقـرة  ( عـضواً عـن التـصويت    ٢١، وامتنـاع  مقابـل ال شـيء   صوتاً ١٤٤

  :يلكالتاوكانت نتيجة التصويت  ).القرار الثالثون
  :املؤيدون
االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، األرجنــتني، أرمينيــا، إريتريــا، إســبانيا، أســتراليا،  

ــدورا،        ــودا، أن ــوا وبرب ــا، أنتيغ ــا، أملاني ــستان، إكــوادور، ألباني إســتونيا، إســرائيل، أفغان
إندونيــسيا، أنغــوال، أوروغــواي، أوزبكــستان، أوكرانيــا، آيرلنــدا، آيــسلندا، إيطاليــا،    
بابوا غينيـا اجلديـدة، بـاراغواي، باكـستان، الربازيـل، بربـادوس، الربتغـال، بـروين دار                  
الــسالم، بلجيكــا، بلغاريــا، بليــز، بــنغالديش، بنمــا، بــنن، بوتــان، بوتــسوانا، بوركينــا   
فاســو، بورونــدي، البوســنة واهلرســك، بولنــدا، بوليفيــا، بــريو، بــيالروس، تايلنــد،         

ــا، ترينيــداد    ليــشيت، جامايكــا، اجلبــل  -وتوبــاغو، توغــو، تيمــور  تركمانــستان، تركي
األسود، جزر البهاما، جزر مارشال، اجلمهوريـة التـشيكية، مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة،       
اجلمهوريــة الدومينيكيــة، مجهوريــة كوريــا، مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة، 

، رومانيـا، زامبيـا،     مجهورية مولـدوفا، جنـوب أفريقيـا، جورجيـا، الـدامنرك، دومينيكـا            
زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت كيتس ونيفـيس، سـانت لوسـيا، سـري النكـا،           
السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، الـسنغال، سـوازيلند، سـورينام، الـسويد،            
سويــسرا، شــيلي، صــربيا، الــصني، طاجيكــستان، غــابون، غانــا، غرينــادا، غواتيمــاال،  

، فنلنــدا، فيجــي،  ) البوليفاريــة-مجهوريــة (، الفلــبني، فرتويــال  غيانــا، غينيــا، فرنــسا  
ــا،       ــدا، كوب ــا، كن ــا، كمبودي ــربص، قريغيزســتان، كازاخــستان، الكــامريون، كرواتي ق
كوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا، الكونغـو، كينيـا، التفيـا، لكـسمربغ، ليربيـا،                 

كــسيك، ملـديف، اململكــة  ليتوانيـا، ليختنـشتاين، مالطــة، مـايل، ماليزيــا، مدغـشقر، امل    
ــا العظمـــى وآيرلنـــدا الـــشمالية، منغوليـــا، موريـــشيوس، موزامبيـــق،    املتحـــدة لربيطانيـ

، ناميبيا، النـرويج، النمـسا، نيبـال، النيجـر،          ) املوحدة -واليات  (موناكو، ميكرونيزيا   
نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هـاييت، اهلنـد، هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـدا، الواليـات               

  .ملتحدة األمريكية، اليابان، اليونانا
  :املعارضون
  .ال أحد 
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  :املمتنعون
، البحـرين، تـونس،     ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (األردن، اإلمارات العربية املتحدة، إيـران        

اجلزائــر، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، جيبــويت، الــسودان،  
بنــان، مــصر، املغــرب، اململكــة العربيــة الــسعودية،  العــراق، عمــان، قطــر، الكويــت، ل 

  .موريتانيا، ميامنار، اليمن
  

  A/C.1/63/L.52مشروع القرار   -  ٣١ 
 عــرض ممثــل املكــسيك باســم  ،أكتــوبر/ تــشرين األول٢٢ املعقــودة يف ١٥يف اجللــسة   - ٧١

نـدا وتركيـا   إسبانيا وإستونيا وإكوادور وأوروغواي وباراغواي وباكستان والربازيل وبنما وبول     
وترينيداد وتوباغو واجلمهورية الدومينيكية ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة وجنـوب            
ــا ومــصر      ــسلفادور والــسويد وشــيلي وغواتيمــاال والفلــبني وكوســتاريكا وكولومبي ــا وال أفريقي
ــا        ــاكو ونيجرييـ ــشمالية ومونـ ــدا الـ ــى وآيرلنـ ــا العظمـ ــدة لربيطانيـ ــة املتحـ ــسيك واململكـ واملكـ

ــوان      وني ــرار بعن ــان مــشروع ق ــا والياب ــدوراس وهنغاري ــد وهن ــدا وهــاييت واهلن كــاراغوا ونيوزيلن
 “دراســة األمــم املتحــدة بــشأن التثقيــف يف جمــال نــزع الــسالح وعــدم انتــشار األســلحة          ”
)A/C.1/63/L.52.(      وانضمت الحقاً إىل مقدمي مشروع القـرار األرجنـتني وأسـتراليا وبلجيكـا

  . وهولندا لنرويج وبريووالعراق وفيجي وكندا وا
 اعتمــدت اللجنــة مــشروع  ،أكتــوبر/ تــشرين األول٣٠ املعقــودة يف ،٢١ويف اجللــسة   - ٧٢

  ).، مشروع القرار احلادي والثالثون٨٦ انظر الفقرة ( بدون تصويت A/C.1/63/L.52القرار 
  

  A/C.1/63/L.56مشروع القرار   -  ٣٢  
 عــرض ممثــل آيرلنــدا باســم    ،أكتــوبر/ول تــشرين األ٢٢ املعقــودة يف ١٥يف اجللــسة   - ٧٣

أعـضاء جمموعـة البلـدان األساسـية يف         (آيرلندا وبريو واملكسيك والنـرويج والنمـسا ونيوزيلنـدا          
   ).A/C.1/63/L.56 (“اتفاقية الذخائر العنقودية”مشروع قرار بعنوان ) عملية أوسلو

ني اللجنــة بيانــاً مــن أكتــوبر، تــال أمــ/ تــشرين األول٣٠، املعقــودة يف ٢١ويف اجللــسة   - ٧٤
  .األمني العام بشأن اآلثار املالية املترتبة على مشروع القرار

 بـدون تـصويت   A/C.1/63/L.56ويف اجللسة نفسها،  اعتمدت اللجنة مـشروع القـرار         - ٧٥
  ).، مشروع القرار الثاين والثالثون٨٦ انظر الفقرة (
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  A/C.1/63/L.57مشروع القرار   -  ٣٣ 
 عـــرض ممثــل اليابـــان باســـم  ،أكتـــوبر/ تــشرين األول ٢١ املعقـــودة يف ١٣يف اجللــسة    - ٧٦

أذربيجـان واألرجنـتني وأرمينيـا وإسـبانيا وأسـتراليا وإسـتونيا وإسـرائيل وأفغانـستان وإكــوادور         
وأملانيا وأوروغـواي وأوكرانيـا وآيرلنـدا وآيـسلندا وبـابوا غينيـا اجلديـدة وبـاراغواي والربتغـال                   

ــا وبــنغال  ــا وجامايكــا   وبلجيكــا وبلغاري ديش وبنمــا والبوســنة واهلرســك وبولنــدا وبــريو وتركي
واجلزائر ومجهورية أفريقيا الوسطى واجلمهورية التـشيكية واجلمهوريـة الدومينيكيـة ومجهوريـة             
كوريا ومجهورية مولدوفا وجنوب أفريقيا وسان مارينو وسري النكا والسلفادور وسـلوفاكيا            

غواتيماال وفرنسا وفنلندا وفيجي وقربص وكوسـتاريكا       وسلوفينيا والسويد وسويسرا وشيلي و    
وكولومبيــا والتفيــا ولكــسمربغ وليربيــا وليتوانيــا وليختنــشتاين واملكــسيك ومــالوي واململكــة  
ــدا         ــا وهولن ــد وهنغاري ــسا واهلن ــرويج والنم ــشمالية والن ــدا ال ــى وآيرلن ــا العظم املتحــدة لربيطاني

شروع باألسلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن     االجتار غري امل”واليابان مشروع قرار بعنوان  
وانضمت الحقاً إىل مقدمي مشروع القـرار أنتيغـوا وبربـودا     ).A/C.1/63/L.57 (“مجيع جوانبه

وأنــدورا وإيطاليــا والربازيــل وبليــز وتايلنــد وتوغــو ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة     
 وغيانـا وقريغيزسـتان وكازاخـستان وكرواتيـا         والدامنرك ودومينيكا ورومانيا وصـربيا وغرينـادا      

  .ومنغوليا وموزامبيق واليونان
أكتــوبر، تــال أمــني اللجنــة بيانــاً مــن  / تــشرين األول٢٩، املعقــودة يف ٢٠ويف اجللــسة   - ٧٧

  .األمني العام بشأن اآلثار املالية املترتبة على مشروع القرار
 علـى النحـو     A/C.1/63/L.57لقـرار   ويف اجللسة نفسها، صوتت اللجنة علـى مـشروع ا           - ٧٨
  :التايل

مقابـل   صـوتاً  ١٦٤ من املنطوق بتـصويت مـسجل بأغلبيـة    ٤اعتمدت الفقرة   )أ( 
  :كالتايلوكانت نتيجة التصويت  . عن التصويتعضوين، وامتناع ال شيء
  :املؤيدون
نيا، االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، األرجنــتني، األردن، أرمينيــا، إريتريــا، إســبا    

أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، أفغانــستان، إكــوادور، ألبانيــا، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة   
املتحــدة، أنتيغـــوا وبربــودا، أنـــدورا، إندونيـــسيا، أنغــوال، أوروغـــواي، أوزبكـــستان،    
ــاراغواي،      ــدة، بـ ــا اجلديـ ــابوا غينيـ ــا، بـ ــسلندا، إيطاليـ ــدا، آيـ ــا، آيرلنـ ــدا، أوكرانيـ أوغنـ

الربازيـــل، بربـــادوس، الربتغـــال، بـــروين دار الـــسالم، بلجيكـــا، باكـــستان، البحـــرين، 
بلغاريــا، بليــز، بــنغالديش، بنمــا، بــنن، بوتــان، بوتــسوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، 
البوســنة واهلرســك، بولنــدا، بوليفيــا، بــريو، بــيالروس، تايلنــد، تركمانــستان، تركيــا،   
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يكـا، اجلبـل األسـود، اجلزائـر،         ليـشيت، جاما   -ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور      
جزر البهاما، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيـا املتحـدة،            
اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، مجهوريـة كوريـا، مجهوريـة الو               

ــسابقة، مجهوريــ     ــة مقــدونيا اليوغوســالفية ال ــشعبية، مجهوري ــة ال ــدوفا، الدميقراطي ة مول
جنوب أفريقيـا، جورجيـا، جيبـويت، الـدامنرك، دومينيكـا، رومانيـا، زامبيـا، زمبـابوي،                 
ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفـيس، سـانت             
ــسنغال،        ــنغافورة، الـ ــلوفينيا، سـ ــلوفاكيا، سـ ــسلفادور، سـ ــا، الـ ــري النكـ ــيا، سـ لوسـ

ــيلي، صــــربيا، الــــصني،  ســــوازيلند، الــــسودان، ســــورينام، الــــسوي  د، سويــــسرا، شــ
طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيماال، غيانا، غينيا، فرنـسا، الفلـبني،            

، فنلنـــدا، فيجـــي، فييـــت نـــام، قـــربص، قطـــر،      ) البوليفاريـــة-مجهوريـــة (فرتويـــال 
قريغيزســتان، كازاخــستان، الكــامريون، كرواتيــا، كمبوديــا، كنــدا، كوبــا، كــوت        

كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، التفيا، لبنـان، لكـسمربغ،          ديفوار،  
ليربيـــا، ليتوانيـــا، ليختنـــشتاين، مالطـــة، مـــايل، ماليزيـــا، مدغـــشقر، مـــصر، املغـــرب،   
ــا العظمــى       ــسعودية، اململكــة املتحــدة لربيطاني ــة ال املكــسيك، مــالوي، اململكــة العربي

ــا،    ــا، موريتاني ــشمالية، منغولي ــدا ال ــار،   وآيرلن ــاكو، ميامن ــق، مون ــشيوس، موزامبي موري
ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلنـدا، هـاييت، اهلنـد،             

  .هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
  :املعارضون
  .ال أحد 
  :املمتنعون
  .ريكية، الواليات املتحدة األم)اإلسالمية - مجهورية(إيران  
 صوتاً مقابـل    ١٦٤ من املنطوق بتصويت مسجل بأغلبية       ١٣اعتمدت الفقرة    )ب( 

  :كالتايلوكانت نتيجة التصويت  .صوت واحد، وامتناع عضو واحد عن التصويت
  :املؤيدون
االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، األرجنــتني، األردن، أرمينيــا، إريتريــا، إســبانيا،     

ســرائيل، أفغانــستان، إكــوادور، ألبانيــا، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة  أســتراليا، إســتونيا، إ
املتحــدة، أنتيغـــوا وبربــودا، أنـــدورا، إندونيـــسيا، أنغــوال، أوروغـــواي، أوزبكـــستان،    
ــاراغواي،      ــدة، بـ ــا اجلديـ ــابوا غينيـ ــا، بـ ــسلندا، إيطاليـ ــدا، آيـ ــا، آيرلنـ ــدا، أوكرانيـ أوغنـ
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ال، بـــروين دار الـــسالم، بلجيكـــا، باكـــستان، البحـــرين، الربازيـــل، بربـــادوس، الربتغـــ
بلغاريــا، بليــز، بــنغالديش، بنمــا، بــنن، بوتــان، بوتــسوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، 
البوســنة واهلرســك، بولنــدا، بوليفيــا، بــريو، بــيالروس، تايلنــد، تركمانــستان، تركيــا،   

ر،  ليـشيت، جامايكـا، اجلبـل األسـود، اجلزائـ          -ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور      
جزر البهاما، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيـا املتحـدة،            
اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، مجهوريـة كوريـا، مجهوريـة الو               
ــدوفا،      ــة مول ــسابقة، مجهوري ــة مقــدونيا اليوغوســالفية ال ــشعبية، مجهوري ــة ال الدميقراطي

جورجيـا، جيبـويت، الـدامنرك، دومينيكـا، رومانيـا، زامبيـا، زمبـابوي،              جنوب أفريقيـا،    
ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفـيس، سـانت             
ــسنغال،        ــنغافورة، الـ ــلوفينيا، سـ ــلوفاكيا، سـ ــسلفادور، سـ ــا، الـ ــري النكـ ــيا، سـ لوسـ

ــيلي، صــــربيا، ا   لــــصني، ســــوازيلند، الــــسودان، ســــورينام، الــــسويد، سويــــسرا، شــ
طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيماال، غيانا، غينيا، فرنـسا، الفلـبني،            

، فنلنـــدا، فيجـــي، فييـــت نـــام، قـــربص، قطـــر،      ) البوليفاريـــة-مجهوريـــة (فرتويـــال 
قريغيزســتان، كازاخــستان، الكــامريون، كرواتيــا، كمبوديــا، كنــدا، كوبــا، كــوت        

نغو، الكويت، كينيا، التفيا، لبنـان، لكـسمربغ،        ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكو   
ليربيـــا، ليتوانيـــا، ليختنـــشتاين، مالطـــة، مـــايل، ماليزيـــا، مدغـــشقر، مـــصر، املغـــرب،   
ــا العظمــى       ــسعودية، اململكــة املتحــدة لربيطاني ــة ال املكــسيك، مــالوي، اململكــة العربي

ــاك      ــق، مون ــشيوس، موزامبي ــا، موري ــا، موريتاني ــشمالية، منغولي ــدا ال ــار، وآيرلن و، ميامن
ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلنـدا، هـاييت، اهلنـد،             

  .هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
  :املعارضون
  .الواليات املتحدة األمريكية 
  :املمتنعون
  ). اإلسالمية-مجهورية (إيران  
ــرار    )ج(  ــة   A/C.1/63/L.57واعتمــد مــشروع الق ــصويت مــسجل بأغلبي  ككــل بت
 ).، مــشروع القــرار الثالــث والثالثــون٨٦  انظــر الفقــرة( صــوتاً مقابــل صــوت واحــد ١٦٦

  :كالتايلوكانت نتيجة التصويت 
  :املؤيدون
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االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، األرجنــتني، األردن، أرمينيــا، إريتريــا، إســبانيا،     
ائيل، أفغانــستان، إكــوادور، ألبانيــا، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة  أســتراليا، إســتونيا، إســر

املتحــدة، أنتيغـــوا وبربــودا، أنـــدورا، إندونيـــسيا، أنغــوال، أوروغـــواي، أوزبكـــستان،    
، آيرلنــدا، آيــسلندا، إيطاليــا، بــابوا ) اإلســالمية-مجهوريــة (أوغنــدا، أوكرانيــا، إيــران 

، الربازيـل، بربـادوس، الربتغـال، بـروين         غينيا اجلديدة، بـاراغواي، باكـستان، البحـرين       
دار السالم، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغالديش، بنما، بنن، بوتـان، بوتـسوانا، بوركينـا              
فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيـا، بـريو، بـيالروس، تركمانـستان،             

جلبـل األسـود،     ليـشيت، جامايكـا، ا     -تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغـو، تـونس، تيمـور          
اجلزائر، جزر البهاما، جزر مارشال، اجلماهريية العربيـة الليبيـة، اجلمهوريـة التـشيكية،             
ــة الـــسورية،     ــة العربيـ ــة، اجلمهوريـ ــة الدومينيكيـ ــدة، اجلمهوريـ ــا املتحـ ــة ترتانيـ مجهوريـ
مجهورية كوريـا، مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية، مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية                

مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيـا، جورجيـا، جيبـويت، الـدامنرك، دومينيكـا،             السابقة،  
رومانيــا، زامبيــا، زمبــابوي، ســاموا، ســان مــارينو، ســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين،  
سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سري النكا، السلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،            

 الـــسويد، سويــسرا، شـــيلي،  ســنغافورة، الـــسنغال، ســوازيلند، الـــسودان، ســورينام،   
صربيا، الصني، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمـاال، غيانـا، غينيـا،             

، فنلنـدا، فيجـي، فييـت نـام، قـربص،           ) البوليفارية -مجهورية  (فرنسا، الفلبني، فرتويال    
قطر، قريغيزستان، كازاخستان، الكامريون، كرواتيا، كمبوديا، كنـدا، كوبـا، كـوت          

فوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، التفيا، لبنـان، لكـسمربغ،           دي
ليربيـــا، ليتوانيـــا، ليختنـــشتاين، مالطـــة، مـــايل، ماليزيـــا، مدغـــشقر، مـــصر، املغـــرب،   
ــا      ــسعودية، اململكــة املتحــدة لربيطاني ــة ال املكــسيك، مــالوي، ملــديف، اململكــة العربي

ــا   ــشمالية، منغولي ــدا ال ــاكو،   العظمــى وآيرلن ــق، مون ــشيوس، موزامبي ــا، موري ، موريتاني
، ناميبيـا، النـرويج، النمـسا، نيبـال، النيجـر،          ) املوحـدة  -واليـات   (ميامنار، ميكرونيزيا   

نيجرييــا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، هــاييت، اهلنــد، هنــدوراس، هنغاريــا، هولنــدا، الــيمن،   
  .اليونان
  :املعارضون
  .الواليات املتحدة األمريكية 
  :وناملمتنع

  .ال أحد 
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  A/C.1/63/L.58مشروع القرار   -  ٣٤ 
 عـرض ممثـل اليابـان باسـم       ،أكتـوبر / تـشرين األول   ١٥ املعقـودة يف     التاسعة،يف اجللسة     - ٧٩

ــة التــشيكية      ــنغالديش واجلمهوري ــاراغواي وبلجيكــا وب ــا وب ــا وإيطالي ــا وأوكراني اســتراليا وأملاني
ــدونيا الي    ــة مق ــة ومجهوري ــة الدومينيكي ــسرا    واجلمهوري ــسلفادور وسوي ــسابقة وال وغوســالفية ال

وشيلي والفلبني وفنلندا وكنـدا ولكـسمربغ وليتوانيـا وليختنـشتاين والنمـسا واليابـان مـشروع                 
ــوان   ــرار بعن ــة   ”ق ــة لألســلحة النووي ــة الكامل ــصميم علــى اإلزال  )A/C.1/63/L.58 (“جتــدد الت

ــا وإســبانيا وأف    ــدورا  وانــضمت الحقــاً إىل مقــدمي مــشروع القــرار إريتري ــا وأن غانــستان وألباني
ــنة          ــا فاســو والبوس ــنن وبوركين ــا وب ــاالو وبلغاري ــدة وب ــا اجلدي ــابوا غيني ــسلندا وب ــدا وآي وأوغن

 ليــشيت واجلبــل األســود ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة -واهلرســك وبــريو وتايلنــد وتوغــو وتيمــور 
 وصـربيا وغـابون     والدامنرك وسان مارينو وسلوفاكيا وسلوفينيا والسنغال وسـوازيلند وسيـشيل         

  .وقربص وقريغيزستان وكرواتيا وكوستاريكا ومدغشقر والنرويج ونيبال وهاييت وهولندا
ــسة ويف   - ٨٠ ــودة يف ١٩اجلل ــشرين األول٢٨ املعق ــوبر/ ت ــشروع   ، أكت ــة م اعتمــدت اللجن

صــوتا مقابــل أربــع أصــوات وامتنــاع   ١٦٣ بتــصويت مــسجل بأغلبيــة A/C.1/63/L.58القــرار 
وكانـت نتيجـة    ).، مـشروع القـرار الرابـع والثالثـون    ٨٦ انظر الفقـرة (صويت أعضاء عن الت ٦

  :كالتايلالتصويت 
  :املؤيدون
االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، األرجنــتني، األردن، أرمينيــا، إريتريــا، إســبانيا،     

، أســتراليا، إســتونيا، أفغانــستان، إكــوادور، ألبانيــا، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة   
أنتيغـــوا وبربـــودا، أنـــدورا، إندونيـــسيا، أنغـــوال، أوروغـــواي، أوزبكـــستان، أوغنـــدا،  
أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيـا اجلديـدة، بـاراغواي، بـاالو، البحـرين،               
الربازيل، بربادوس، الربتغال، بـروين دار الـسالم، بلجيكـا، بلغاريـا، بليـز، بـنغالديش،                

نا، بوركينا فاسـو، بورونـدي، البوسـنة واهلرسـك، بولنـدا، بوليفيـا،       بنما، بنن، بوتسوا  
بريو، بيالروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تـونس، تيمـور            

ــهاما، جــزر ســليمان، جــزر        - ــر، جــزر الب ــل األســود، اجلزائ ــشيت، جامايكــا، اجلب  لي
لتــشيكية، مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، مارشــال، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، اجلمهوريــة ا

اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، مجهوريـة كوريـا، مجهوريـة الو               
ــدوفا،      ــة مول ــسابقة، مجهوري ــة مقــدونيا اليوغوســالفية ال ــشعبية، مجهوري ــة ال الدميقراطي

بـابوي،  جنوب أفريقيـا، جورجيـا، جيبـويت، الـدامنرك، دومينيكـا، رومانيـا، زامبيـا، زم               
ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفـيس، سـانت             
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ــسنغال،        ــنغافورة، الـ ــلوفينيا، سـ ــلوفاكيا، سـ ــسلفادور، سـ ــا، الـ ــري النكـ ــيا، سـ لوسـ
ســــوازيلند، الــــسودان، ســــورينام، الــــسويد، سويــــسرا، سيــــشيل، شــــيلي، صــــربيا، 

اتيماال، غيانـا، غينيـا، فرنـسا،       طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غو      
، فنلنـدا، فيجـي، فييـت نـام، قـربص، قطـر،            ) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (الفلبني، فرتويـال    

ــدا، كــوت ديفــوار،     ــا، كن ــا، كمبودي قريغيزســتان، كازاخــستان، الكــامريون، كرواتي
كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيـا، التفيـا، لبنـان، لكـسمربغ، ليربيـا،              

توانيــا، ليختنــشتاين، مالطــة، مــايل، ماليزيــا، مدغــشقر، مــصر، املغــرب، املكــسيك،    لي
مـــالوي، ملـــديف، اململكـــة العربيـــة الـــسعودية، اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى 
وآيرلندا الشمالية، منغوليـا، موريتانيـا، موريـشيوس، موزامبيـق، مونـاكو، ميكرونيزيـا              

ويج، النمـسا، نيبـال، النيجـر، نيجرييـا، نيوزيلنـدا،           ، ناميبيـا، النـر    ) املوحدة -واليات  (
  .هاييت، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان

  :املعارضون
  .إسرائيل، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية 
  :املمتنعون
  .صني، كوبا، ميامنار، باكستان، بوتان، ال)اإلسالمية - مجهورية(إيران  

  
  مشاريع املقررات -باء   

  A/C.1/63/L.22مشروع املقرر   -  ١  
أكتوبر، عـرض ممثـل إندونيـسيا، باسـم         / تشرين األول  ٢٣، املعقودة يف    ١٦يف اجللسة     - ٨١

الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة األعــضاء يف حركــة عــدم االحنيــاز، مــشروع مقــرر بعنــوان   
  ).A/C.1/63/L.22 (“مة االستثنائية الرابعة املكرسة لرتع السالحعقد دورة اجلمعية العا”
ــسة ويف   - ٨٢ ــودة يف ٢٢اجلل ــشرين األول٣١ املعق ــوبر،/ ت ــشروع    أكت ــة م اعتمــدت اللجن

  ).، مشروع املقرر األول٨٧انظر الفقرة ( بدون تصويت A/C.1/63/L.22املقرر 
  

  A/C.1/63/L.54مشروع املقرر   -  ٢ 
أكتوبر، عرض ممثل املكسيك مـشروع      / تشرين األول  ٢٨ املعقودة يف    ،١٩يف اجللسة     - ٨٣

مــؤمتر األمــم املتحــدة لتحديــد ســبل مالئمــة للقــضاء علــى األخطــار النوويــة يف ”مقــرر بعنــوان 
   ).A/C.1/63/L.54 (“سياق نزع السالح النووي
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ل  بتصويت مـسج   A/C.1/63/L.54ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع املقرر          - ٨٤
، ٨٧ انظـر الفقـرة  ( عضواً عن التـصويت  ٤٥ أصوات وامتناع ة صوتا مقابل ثالث١٢١بأغلبية 

  :كالتايلوكانت نتيجة التصويت  ).مشروع املقرر الثاين
  :املؤيدون
االحتاد الروسي، إثيوبيا، األرجنتني، األردن، إريتريا، أفغانستان، إكـوادور، اإلمـارات            

دا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوزبكستان، أوغنـدا،       العربية املتحدة، أنتيغوا وبربو   
، آيرلنــدا، بــابوا غينيــا اجلديــدة، بــاراغواي، باكــستان، ) اإلســالمية-مجهوريــة (إيــران 

البحرين، الربازيل، بربادوس، بروين دار السالم، بليز، بنغالديش، بنمـا، بـنن، بوتـان،              
، بــيالروس، تايلنــد، ترينيــداد   بوتــسوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، بوليفيــا، بــريو     

وتوباغو، توغو، تونس، جامايكـا، اجلزائـر، جـزر البـهاما، جـزر سـليمان، اجلماهرييـة               
العربيــة الليبيــة، مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، اجلمهوريــة العربيــة 

ــة الــ     ــة الو الدميقراطي ــة، مجهوري ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري شعبية، الــسورية، مجهوري
جنوب أفريقيا، جيبويت، دومينيكا، زامبيـا، زمبـابوي، سـاموا، سـانت فنـسنت وجـزر               
ــسلفادور،       ــا، الـ ــري النكـ ــيا، سـ ــانت لوسـ ــيس، سـ ــتس ونيفـ ــانت كيـ ــادين، سـ غرينـ
ــيلي، الـــصني،     ــسويد، شـ ــورينام، الـ ــسودان، سـ ــوازيلند، الـ ــسنغال، سـ ــنغافورة، الـ سـ

غواتيماال، غيانا، غينيـا، الفلـبني،    طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا،       
ــة (فرتويــال  ــة-مجهوري ــام، قــربص، قطــر، قريغيزســتان،    ) البوليفاري ، فيجــي، فييــت ن

كازاخــستان، الكــامريون، كمبوديــا، كوبــا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كولومبيــا، 
ــا، مالطــة، مــايل، ماليزيــا، مدغــشقر، مــصر،      الكونغــو، الكويــت، كينيــا، لبنــان، ليربي

، املكسيك، مـالوي، ملـديف، اململكـة العربيـة الـسعودية، منغوليـا، موريتانيـا،             املغرب
ــاراغوا،        ــا، نيكـ ــر، نيجرييـ ــال، النيجـ ــا، نيبـ ــار، ناميبيـ ــق، ميامنـ ــشيوس، موزامبيـ موريـ

  .نيوزيلندا، هاييت، اهلند، هندوراس، اليابان، اليمن
  :املعارضون
لــشمالية، الواليـــات املتحـــدة  فرنــسا، اململكـــة املتحــدة لربيطانيـــا العظمــى وآيرلنـــدا ا    

  .األمريكية
  :املمتنعون
أذربيجــان، أرمينيــا، إســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، ألبانيــا، أملانيــا، أنــدورا،          

أوكرانيــا، آيــسلندا، إيطاليــا، الربتغــال، بلجيكــا، بلغاريــا، البوســنة واهلرســك، بولنــدا،  
تشيكية، مجهورية كوريا، مجهوريـة     تركيا، اجلبل األسود، جزر مارشال، اجلمهورية ال      
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مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جورجيا، الـدامنرك، رومانيـا، سـان            
مــارينو، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، سويــسرا، صــربيا، فنلنــدا، كرواتيــا، كنــدا، التفيــا،         
لكـــسمربغ، ليتوانيـــا، ليختنـــشتاين، مونـــاكو، النـــرويج، النمـــسا، هنغاريـــا، هولنـــدا،  

  .اليونان
  

  اإلخطار بالتجارب النووية -جيم  
  ).أ (٨٩مل ُتقّدم أي مقترحات، ومل تتخذ اللجنة أي إجراء يف إطار البند الفرعي   - ٨٥
  

  توصيات اللجنة األوىل -ثالثا  
  :توصي اللجنة األوىل اجلمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية  - ٨٦
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  مشروع القرار األول    
  األسلحة النوويةدرجة االستعداد التعبوي ملنظومات ختفيض     

  
  ،إن اجلمعية العامة  
  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥ املؤرخ ٦٢/٣٦إىل قرارها  إذ تشري  
 متثلـت يف    حلرب البـاردة  إحدى مسات الوضعيات النووية إبان ا     إىل أن    أيضا إذ تشري و  

 الثقــة مبــا يتحقــق مــن زيــادة يفحــب ، وإذ ترإبقــاء األســلحة النوويــة يف حالــة اســتنفار قــصوى
  والشفافية منذ انتهاء احلرب الباردة،

تــزال عــدة آالف مــن   ال  مــن أنــه رغــم انتــهاء احلــرب البــاردة،  القلــق وإذ يــساورها  
  ، جاهزة لإلطالق يف غضون دقائق،استنفار قصوىاألسلحة النووية يف حالة 

زيـادة  املتعـددة األطـراف دعمـا ل    نزع الـسالح     حمافليف  املتزايدة   املشاركة   وإذ تالحظ   
  األسلحة النووية،الوضع التعبوي ملنظومات  ختفيض

درجــة اســتعداد قــصوى وويــة يف ن األســلحة العلــى منظومــات اإلبقــاءأن بــ سلموإذ تــ  
رض، ايزيــد مــن خطــر اســتعمال هــذه األســلحة، مبــا يف ذلــك االســتعمال غــري املقــصود أو العــ 

  ،وخيمةعواقب قد يؤدي إىل حدوث  مما
 يـسهمان  الوضـع التعبـوي   االنتـشار وختفـيض     احلـد مـن عمليـات       أن  ب  تسلم أيضا  وإذ  

يف صون السالم واألمن الدوليني ويف عملية نزع السالح النووي، من خالل تعزيز تدابري بنـاء                
   دور األسلحة النووية يف السياسات األمنية،تقليصالثقة والشفافية و

 بــني  اقتــراح إنــشاء مركــز مــشترك ة، مثــلبــادرات ثنائيــا يتخــذ مــن م مبــوإذ ترحــب  
مـن نظـم اإلنـذار املبكـر واإلشـعار          املستمدة  لتبادل البيانات    الواليات املتحدة واالحتاد الروسي   

  ، ختفيض الوضع التعبوييف عملياتأساسي ميكنه أداء دور  بإطالق القذائف
ــضا     ــدول مــن أجــل    وإذ ترحــب أي ــاخلطوات الــيت اختــذهتا بعــض ال  ختفــيض الوضــع ب
 االسـتهداف  إبطـال ألسـلحة النوويـة، مبـا يف ذلـك مبـادرات            ملا لديها مـن منظومـات ل       التعبوي

  ،راشتنوزيادة وقت التحضري الالزم لال
من أجل ختفيض درجـة االسـتعداد       مزيد من اخلطوات العملية       إىل اختاذ  تدعو  - ١  

ــة   التعبــوي ملنظومــات ــة إلغــاء حال  جلميــع القــصوىاالســتنفار  األســلحة النوويــة، هبــدف كفال
  ؛األسلحة النووية

التقـدم احملـرز    آخر التطـورات يف      الدول على إطالع اجلمعية العامة على        حتث  - ٢  
 ؛يف تنفيذ هذا القرار

  . أن تبقي املسألة قيد نظرهاتقرر  - ٣  
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  مشروع القرار الثاين    
تنفيــذ اتفاقيــة حظــر اســتعمال وتكــديس وإنتــاج ونقــل األلغــام املــضادة لألفــراد       

  وتدمري تلك األلغام
  ،إن اجلمعية العامة  
 ٥٥/٣٣  و١٩٩٩ديـسمرب  / كانون األول  ١ باء املؤرخ    ٥٤/٥٤ إىل قراراهتا    إذ تشري   

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٩ ميم املؤرخ    ٥٦/٢٤ و   ٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠تاء املؤرخ   
ــؤرخ ٥٧/٧٤ و ٢٠٠١ ــاين ٢٢ امل ــشرين الث ــوفمرب / ت ــؤرخ ٥٨/٥٣ و ٢٠٠٢ن  كــانون ٨ امل
 ٦٠/٨٠ و ٢٠٠٤ديــــسمرب / كــــانون األول٣ املــــؤرخ ٥٩/٨٤ و ٢٠٠٣ديــــسمرب /األول

 ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ٦ املـؤرخ    ٦١/٨٤ و   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٨املؤرخ  
  ،٢٠٠٧ديسمرب /ول كانون األ٥ املؤرخ ٦٢/٤١و 

أللغـام املـضادة     علـى إهنـاء املعانـاة واإلصـابات الناجتـة عـن ا             وإذ تعيد تأكيد تصميمها     
لألفــراد، الــيت تقتــل أو تــشوه مئــات األشــخاص كــل أســبوع، معظمهــم مــن املــدنيني األبريــاء   

 األطفــال، وتعيــق التنميــة االقتــصادية والــتعمري ومتنــع الالجــئني واملــشردين   ، مبــن فــيهموالعــزل
داخليــا مــن العــودة إىل الــوطن وتتــسبب يف عواقــب أخــرى وخيمــة علــى امتــداد ســنوات مــن   

  ا،زرعه
ــة واملنــسقة يف   وإذ تعتقــد أن مــن الــضروري     بــذل قــصارى اجلهــود للمــسامهة الفعال

التصدي للتحدي املتمثل يف إزالة األلغام املضادة لألفراد املزروعة يف شىت بقاع العـامل وضـمان                
  تدمريها،
 يف بذل قصارى جهودهـا لـضمان تـوفري املـساعدة لرعايـة ضـحايا األلغـام                  وإذ ترغب   

  ا يف ذلك إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا،وتأهيلهم، مب
 ببدء سريان اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املـضادة            وإذ ترحب   

، وإذ تالحــظ مــع االرتيــاح العمــل  )١(١٩٩٩مــارس / آذار١لألفــراد وتــدمري تلــك األلغــام يف  
لمـشكلة العامليـة املتـصلة باأللغـام     ل يالتـصد املضطلع به لتنفيذ االتفاقية والتقدم الكبري احملرز يف         

  األرضية املضادة لألفراد،
 إىل االجتماعات األول إىل الثامن للدول األطـراف يف االتفاقيـة املعقـودة يف               وإذ تشري   

 )٥()٢٠٠٢( وجنيــــف  )٤()٢٠٠١( ومانــــاغوا  )٣()٢٠٠٠( وجنيــــف  )٢()١٩٩٩(مابوتـــــو 
__________ 

  . ٣٥٥٩٧، الرقم ٢٠٥٦اهدات، اجمللد األمم املتحدة، جمموعة املع  )١(  
  .APLC/MSP.1/1999/1انظر   )٢(  
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 )٩()٢٠٠٧( والبحر امليـت     )٨()٢٠٠٦( وجنيف   )٧()٢٠٠٥( وزغرب   )٦()٢٠٠٣(وبانكوك  
  ،)١٠()٢٠٠٤(واملؤمتر االستعراضي األول للدول األطراف يف االتفاقية املعقود يف نريويب 

 إىل االجتمـاع الثـامن للـدول األطـراف يف االتفاقيـة املعقـود يف البحـر                  وإذ تشري أيضا    
يه اجملتمع الـدويل     الذي رصد ف   )٩(٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ إىل   ١٨امليت يف الفترة من     

التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية وأعرب عـن دعمـه السـتمرار تطبيـق خطـة عمـل نـريويب للفتـرة                  
 وحدد أولويات من أجـل حتقيـق مزيـد مـن التقـدم حنـو إهنـاء املعانـاة الـيت                      )١١( ٢٠٠٩-٢٠٠٥
  ،لكل األشخاص ويف مجيع األوقاتاأللغام املضادة لألفراد فيها  تتسبب

 قد صدقت على االتفاقية أو انضمت إليهـا،         أخرى أن دوال     مع االرتياح  وإذ تالحظ   
   ومخسني دولة، اجمموع الدول اليت قبلت التزامات االتفاقية رمسيا مائة وستوهبذا يبلغ 

إىل االتفاقيــة، وإذ علــى االنــضمام  مجيــع الــدول تــشجيع علــى استــصواب وإذ تؤكــد  
  ،االنضمام العاملي إليهاع تعقد العزم على العمل احلثيث من أجل تشجي

 اســتمرار اســتخدام األلغــام املــضادة لألفــراد يف الرتاعــات يف وإذ تالحــظ مــع األســف  
  الرتاع،انتهاء عرقل التنمية بعد يمجيع أحناء العامل، مما يتسبب يف معاناة إنسانية و

 مجيع الدول اليت مل توقع على اتفاقية حظر اسـتعمال وتكـديس وإنتـاج               تدعو  - ١  
   إىل االنضمام إىل االتفاقية دون تأخري؛)١(قل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغامون

 تــصدق عليهــا بعــد علــى  ومل مجيــع الــدول الــيت وقعــت علــى االتفاقيــة   حتــث  - ٢  
  التصديق عليها دون تأخري؛

 أمهيــة التنفيــذ الكامــل والفعلــي لالتفاقيــة واالمتثــال هلــا، بوســائل منــها  تؤكــد  - ٣  
  ؛)١١(٢٠٠٩-٢٠٠٥لتنفيذ املستمر خلطة عمل نريويب للفترة ا

__________ 

  .APLC/MSP.2/2000/1انظر   )٣(  
  .APLC/MSP.3/2001/1انظر   )٤(  
  .APLC/MSP.4/2002/1انظر   )٥(  
 .APLC/MSP.5/2003/5انظر   )٦(  
 .APLC/MSP.6/2005/5انظر   )٧(  
 .APLC/MSP.7/2006/5انظر   )٨(  
  .APLC/MSP.8/2007/6انظر   )٩(  
  ./APLC/CONF/2004انظر   )١٠(  
  .املرجع نفسه، اجلزء الثالث  )١١(  
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 مجيع الدول األطـراف علـى تزويـد األمـني العـام مبعلومـات كاملـة ويف                   حتث   - ٤  
 مـن االتفاقيـة مـن أجـل تعزيـز الـشفافية             ٧، طبقا ملا هو مطلوب مبوجب املـادة         الوقت املناسب 

  واالمتثال لالتفاقية؛
 أن تقـدم  تـصدق علـى االتفاقيـة أو تنـضم إليهـا إىل               مجيع الدول الـيت مل     تدعو  - ٥  

  فعالية اجلهود العاملية يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام؛تزيد من طواعية معلومات 
 إىل مجيع الدول واألطراف األخرى ذات الصلة أن تعمـل سـويا             جتدد طلبها    - ٦  

عــادة إدمــاجهم اجتماعيــا مــن أجــل تعزيــز ودعــم وحتــسني رعايــة ضــحايا األلغــام وتأهيلــهم وإ 
لتوعية خبطر األلغام وإزالة وتدمري األلغام املضادة لألفراد املزروعـة أو        لبرامج  وضع  واقتصاديا و 

  املكدسة يف شىت بقاع العامل؛
 مجيع الدول على أن تبقي هـذه املـسألة قيـد النظـر علـى أعلـى مـستوى            حتث   - ٧  

مام إىل االتفاقية عـن طريـق االتـصاالت         سياسي، وأن تشجع، حيثما أمكنها ذلك، على االنض       
الثنائية ودون اإلقليمية واإلقليمية واملتعددة األطراف والتوعية واحللقات الدراسـية وغريهـا مـن              

  الوسائل؛
 مجيع الدول املهتمـة بـاألمر واألمـم املتحـدة وغريهـا        وتشجيعها تكرر دعوهتا   - ٨  

يميـة ذات الـصلة وجلنـة الـصليب األمحـر           من املنظمـات أو املؤسـسات الدوليـة واملنظمـات اإلقل          
 يف االجتماع التاسـع للـدول األطـراف    أن تشاركالدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة  

، ٢٠٠٨نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٨ إىل ٢٤يف االتفاقية، املقرر عقده يف جنيـف يف الفتـرة مـن           
األول للـدول األطــراف، مث  ويف برنـامج العمـل فيمــا بـني الــدورات الـذي وضـع يف االجتمــاع      

  جرت بلورته يف االجتماعات الالحقة للدول األطراف؛
 مـــن ١٢ مـــن املـــادة ١ إىل األمـــني العـــام أن يـــضطلع، وفقـــا للفقـــرة تطلـــب  - ٩  

للـدول األطـراف يف   االتفاقيـة، باألعمـال التحـضريية الالزمـة لعقـد املـؤمتر االستعراضـي القـادم         
اختاذ قرار يف االجتماع التاسع للـدول األطـراف وباسـم الـدول     ، وأن يقوم، ريثما يتم   االتفاقية

 من االتفاقية، بدعوة الدول غري األطـراف يف االتفاقيـة           ١١ من املادة    ٤األطراف ووفقا للفقرة    
واألمم املتحدة وغريها من املنظمـات أو املؤسـسات الدوليـة واملنظمـات اإلقليميـة ذات الـصلة                  

املــؤمتر  املنظمــات غــري احلكوميــة ذات الــصلة إىل حــضور     وجلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة و   
   بصفة مراقبني؛االستعراضي

  . إبقاء املسألة قيد نظرهاتقرر  - ١٠  
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  مشروع القرار الثالث    
  نزع السالح اإلقليمي    

  ،إن اجلمعية العامة  
ــشري   ــا إذ تــ ــؤرخ  ٤٥/٥٨ إىل قراراهتــ ــني املــ ــانون ٤ عــ ــسمرب / األولكــ  ١٩٩٠ديــ

ــؤ ٤٦/٣٦ و ــسمرب / األولكــانون ٦رخ  طــاء امل ــاء املــؤرخ  ٤٧/٥٢ و ١٩٩١دي  كــانون ٩ ي
 ٤٩/٧٥ و   ١٩٩٣ديـسمرب   / األول كـانون  ١٦ طاء املؤرخ    ٤٨/٧٥ و   ١٩٩٢ديسمرب  /األول

 كـــانون  ١٢ كـــاف املـــؤرخ  ٥٠/٧٠ و ١٩٩٤ديـــسمرب / األولكـــانون ١٥نـــون املـــؤرخ  
ــسمرب /األول ــؤرخ  ٥١/٤٥ و ١٩٩٥ديـــ ــاف املـــ ــانون ١٠ كـــ ــسمرب / األولكـــ  ١٩٩٦ديـــ

كـانون   ٤ سـني املـؤرخ      ٥٣/٧٧ و   ١٩٩٧ديـسمرب   / األول كـانون  ٩ عني املـؤرخ     ٥٢/٣٨ و
 ٥٥/٣٣ و ١٩٩٩ديــسمرب / كــانون األول١ نــون املــؤرخ ٥٤/٥٤ و ١٩٩٨ديــسمرب /األول

ـــؤرخ   ــاين ٢٠ســـني املـــ ــشريـــن الثـ ــوفمرب / تـ ــؤرخ  ٥٦/٢٤ و ٢٠٠٠نـ ــاء املـ ــشرين  ٢٩ حـ تـ
 املـؤرخ   ٥٨/٣٨ و   ٢٠٠٢نـوفمرب   /شرين الثـاين   ت ٢٢ املؤرخ   ٥٧/٧٦ و   ٢٠٠١نوفمرب  /الثاين
ــانون األول٨ ــسمرب / كــ ــؤرخ ٥٩/٨٩ و ٢٠٠٣ديــ ــانون األول٣ املــ ــسمرب / كــ  ٢٠٠٤ديــ
ــؤرخ ٦٠/٦٣ و ــانون ٨ املــــ ــؤرخ ٦١/٨٠ و ٢٠٠٥ديــــــسمرب / األولكــــ ــانون ٦ املــــ  كــــ

ــسمرب /األول ــؤرخ ٦٢/٣٨ و ٢٠٠٦ديـ ــانون األول٥ املـ ــسمرب / كـ ـــزع   ٢٠٠٧ديـ ــشأن نـ بـ
  السالح اإلقليمي،

نــزع الـسالح العـام    الغايـة املثلـى ل  حنو للتقدم  ه جهوديف أن اجملتمع الدويل،     وإذ تعتقد   
 سترشد بالرغبة اإلنسانية املتأصلة يف حتقيـق الـسالم واألمـن احلقيقـيني والقـضاء علـى            يالكامل،  

  ،ألغراض سلمية املوارد االقتصادية والفكرية وغريها من املوارد وتوفريخطر نشوب احلرب 
 االلتـزام الثابـت جلميـع الـدول باملقاصـد واملبـادئ اجملـسدة يف ميثـاق األمـم           تؤكـد وإذ  

  املتحدة يف إدارة عالقاهتا الدولية،
االستثنائية العاشرة مبـادئ توجيهيـة   يف دورهتا    أن اجلمعية العامة اعتمدت      وإذ تالحظ   

  ،)١(أساسية إلحراز تقدم حنو حتقيق نـزع السالح العام الكامل
 بالنــهج اإلقليميــة جتــاه نـــزعاملتعلقــة  باملبــادئ التوجيهيــة والتوصــيات ط علمــاوإذ حتــي  

السالح يف سـياق األمـن العـاملي الـيت اعتمـدهتا هيئـة نــزع الـسالح يف دورهتـا املوضـوعية لعـام                         
٢(١٩٩٣(،  

باحتماالت إحراز تقدم حقيقـي يف ميـدان نــزع الـسالح الـيت تولـدت يف         وإذ ترحب   
  يجة للمفاوضات بني الدولتني العظميني،السنوات األخرية نت

__________ 

  .١٠/٢ - القرار دإانظر   )١(  
  .، املرفق الثاين)A/48/42 (٤٢الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واألربعون، امللحق رقم   )٢(  
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 مـؤخرا بـشأن نــزع الـسالح علـى الـصعيدين       تقـدم اليت   باملقترحات   وإذ حتيط علما    
  اإلقليمي ودون اإلقليمي،

ــسلم   ــدابري  وإذ تـ ــة تـ ــة  بأمهيـ ــاء الثقـ ــصعيدين    يف  بنـ ــى الـ ــن علـ ــسالم واألمـ ــق الـ حتقيـ
  ،والدويل اإلقليمي
ذهلا البلــدان لتعزيــز نـــزع الــسالح اإلقليمــي، مــع   الــيت تبــاملــساعي بــأن واقتناعــا منــها  

مراعاة اخلصائص احملددة لكل منطقة، ووفقا ملبدأ حتقيق األمن غري املنقوص بأدىن مستوى مـن               
 وتسهم بالتايل يف حتقيق السالم واألمـن الـدوليني          ،التسلح، من شأهنا أن تعزز أمن مجيع الدول       

  ،نشوب نزاعات إقليميةعن طريق تقليل خطر 
وحتـت   احلاجـة إىل بـذل جهـود مطـردة، يف إطـار مـؤمتر نــزع الـسالح                    ؤكدت  - ١  

ــشأن      ـــزع كامــل جمموعــة  اإلشــراف العــام لألمــم املتحــدة، مــن أجــل إحــراز تقــدم ب  قــضايا ن
  السالح؛
  أن النـهج العامليـة واإلقليميـة جتـاه نــزع الـسالح يكمـل بعـضها بعـضا،                 تؤكد  - ٢  

ــايل   ــي بالتـ ــاوينبغـ ــاتباعهـ ــصعيدين      يف آن واحـ ــى الـ ــن علـ ــسالم واألمـ ــز الـ ــل تعزيـ ــن أجـ د مـ
  والدويل؛ اإلقليمي
، اتفاقــات بــشأن عــدم االنتــشار   ذلــك أمكــنحيثمــا، تــربم بالــدول أن هتيــب  - ٣  

  النووي ونـزع السالح وتدابري بناء الثقة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛
 صعيدين اإلقليمـي ودون    باملبادرات اليت اختذهتا بعـض البلـدان علـى الـ           ترحب  - ٤  

  اإلقليمي بغية حتقيق نـزع السالح وعدم االنتشار النووي واألمن؛
ــصعيدين     وتــشجع تؤيــد  - ٥   ــاء الثقــة علــى ال ــدابري بن ــز ت ــة إىل تعزي  اجلهــود الرامي

ختفيف حدة التوترات اإلقليمية وتعزيز تدابري نــزع الـسالح          من أجل   اإلقليمي ودون اإلقليمي    
  ووي على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛وعدم االنتشار الن

الــستني البنــد الرابعــة و أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا   تقــرر  - ٦  
  .“نـزع السالح اإلقليمي”املعنون 
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  مشروع القرار الرابع    
  حتديد األسلحة التقليدية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــش   ــا ريإذ تــ ــؤرخ  ٤٨/٧٥ إىل قراراهتــ ــاء املــ ــانون األول١٦ يــ ــسمرب / كــ  ١٩٩٣ديــ

 الم املــــــؤرخ ٥٠/٧٠ و ١٩٩٤ديــــــسمرب / كــــــانون األول١٥ ســــــني املــــــؤرخ ٤٩/٧٥ و
 ١٩٩٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٠ فاء املـؤرخ     ٥١/٤٥ و   ١٩٩٥ديسمرب  /كانون األول  ١٢
كــانون  ٤ملــؤرخ  عــني ا٥٣/٧٧ و ١٩٩٧ديــسمرب / كــانون األول٩ فــاء املــؤرخ ٥٢/٣٨و 

 ٥٥/٣٣ و ١٩٩٩ديــسمرب / كــانون األول١ مــيم املــؤرخ ٥٤/٥٤ و ١٩٩٨ديــسمرب /األول
ـــؤرخ   ـــني املـ ـــاين ٢٠عــ ــشــرين الثـ ـــمرب / ت ـــؤرخ  ٥٦/٢٤ و ٢٠٠٠نوف ـــاء املـ ــشرين  ٢٩ ط ت

 املـؤرخ   ٥٨/٣٩ و   ٢٠٠٢نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٢ املؤرخ   ٥٧/٧٧ و   ٢٠٠١نوفمرب  /الثاين
ــانون األول٨ ــسمرب / كــ ــؤرخ ٥٩/٨٨ و ٢٠٠٣ديــ ــانون األول٣ املــ ــسمرب / كــ  ٢٠٠٤ديــ
ــؤرخ ٦٠/٧٥و ــانون األول٨ املــــ ــسمرب / كــــ ــؤرخ ٦١/٨٢ و ٢٠٠٥ديــــ ــانون ٦ املــــ  كــــ

  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥ املؤرخ ٦٢/٤٤ و ٢٠٠٦ديسمرب /األول
 بالدور احلاسـم لتحديـد األسـلحة التقليديـة يف تعزيـز الـسالم واألمـن علـى                   وإذ تسلم   

  يدين اإلقليمي والدويل،الصع
 بأنــه يلــزم الــسعي بالدرجــة األوىل إىل حتديــد األســلحة التقليديــة يف   وإذ هــي مقتنعــة  

 الــسياقني اإلقليمــي ودون اإلقليمــي نظــرا إىل أن معظــم األخطــار الــيت هتــدد الــسالم واألمــن يف
ــرة ــة أو دون     مــا فت ــشأ أساســا بــني دول تقــع يف منطقــة إقليمي ــاردة ين ــةبعــد احلــرب الب   إقليمي

  واحدة،
 أن احملافظــة علــى تــوازن يف القــدرات الدفاعيــة للــدول بــأدىن مــستوى مــن  وإذ تــدرك  

التسلح أمر من شـأنه أن يـسهم يف حتقيـق الـسالم واالسـتقرار وينبغـي أن يكـون هـدفا رئيـسيا                        
  لتحديد األسلحة التقليدية،

مـن اإلقليمـيني بـأدىن       يف تشجيع إبرام اتفاقات ترمي إىل تعزيز السالم واأل         ورغبة منها   
  مستوى ممكن من التسلح والقوات العسكرية،

 املبـادرات املتخـذة يف هـذا الـشأن يف منـاطق             ة خاصـ  مع االهتمـام بـصفة    وإذ تالحظ     
ــامل، و   ــن الع ــة م ــة،       ال ســيماخمتلف ــدان أمريكــا الالتيني ــن بل ــني عــدد م ــا ب ــشاورات فيم ــدء امل  ب

يــة يف ســياق جنـوب آســيا، وإذ تــسلم يف إطــار  واالقتراحـات املقدمــة لتحديــد األسـلحة التقليد  
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الــيت تــشكل  )١(هــذا املوضــوع بــصالحية وقيمــة معاهــدة القــوات املــسلحة التقليديــة يف أوروبــا 
  األورويب، حجر زاوية لألمن

  بـأن الـدول ذات األمهيـة العـسكرية والـدول الـيت تتمتـع بقـدرات عـسكرية           وإذ تؤمن   
 مثـل هـذه االتفاقـات مـن أجـل حتقيـق األمـن       م إبـرا أكرب تتحمل مـسؤولية خاصـة عـن تـشجيع          

  اإلقليمي،
ــضا    ــؤمن أي ــة دون إمكــان شــن هجــوم عــسكري مفــاجئ وجتنــب     وإذ ت ــأن احليلول  ب
   األهداف الرئيسية لتحديد األسلحة التقليدية يف مناطق التوتر،ينبغي أن يكونا منالعدوان 
ة التقليديـة علـى      إيالء اهتمـام عاجـل للمـسائل املتعلقـة بتحديـد األسـلح             تقرر  - ١  

  الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛
 إىل مــؤمتر نــزع الــسالح أن ينظــر يف صــياغة مبــادئ ميكــن أن تــصبح   تطلــب  - ٢  

إطارا التفاقات إقليمية بشأن حتديد األسلحة التقليدية، وتتطلع إىل تلقي تقريـر مـن املـؤمتر عـن        
  هذا املوضوع؛

 غــضون ذلــك، آراء الــدول األعــضاء إىل األمــني العــام أن يلــتمس، يفتطلــب   - ٣  
   والستني؛الرابعةبشأن هذا املوضوع وأن يقدم تقريرا إىل اجلمعية العامة يف دورهتا 

 والــستني البنــد الرابعــة أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا   تقــرر  - ٤  
  .“حتديد األسلحة التقليدية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي”املعنون 

__________ 

  )١(  CD/1064.  
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  شروع القرار اخلامسم    
  تدابري بناء الثقة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
   باملقاصد واملبادئ اجملسدة يف ميثاق األمم املتحدة،إذ تسترشد  
 ٥٩/٨٧ و ٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول٨ املــؤرخ ٥٨/٤٣إىل قراراهتــا إذ تــشري و  
 ٢٠٠٥ديـسمرب   / كـانون األول   ٨ املـؤرخ    ٦٠/٦٤ و   ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣املؤرخ  

ــؤرخ ٦١/٨١و  ــانون األول٦ املــــ ــؤرخ ٦٢/٤٥ و ٢٠٠٦ديــــــسمرب / كــــ ــانون ٥ املــــ  كــــ
  ،٢٠٠٧ديسمرب /األول

منــع ” املعنــون ٢٠٠٣يوليــه /متــوز ٣ املــؤرخ ٥٧/٣٣٧ إىل قرارهــا أيــضا وإذ تــشري  
ة منازعاهتـا بالوســائل  الـذي أهابـت فيــه بالـدول األعـضاء تـسوي     “ نـشوب الـصراعات املـسلحة   

الــسلمية، علــى النحــو املــبني يف الفــصل الــسادس مــن امليثــاق، جبملــة أمــور منــها أي إجــراءات  
  تتخذها األطراف،

 إىل القرارات واملبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اجلمعية العامـة وهيئـة            وإذ تشري كذلك    
ترســيخها علــى كــل مــن الــصعيد نـــزع الــسالح بتوافــق اآلراء فيمــا يتــصل بتــدابري بنــاء الثقــة و

  العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي،
 أمهية وفعالية تدابري بناء الثقـة املتخـذة مببـادرة مـن مجيـع الـدول        وإذ تضع يف اعتبارها     

 هـذه   إىل أن املعنية ومبوافقتها، وإذ تأخـذ بعـني االعتبـار اخلـصائص احملـددة لكـل منطقـة، نظـرا                    
  تقرار اإلقليمي،التدابري ميكن أن تسهم يف االس

 بأن املوارد املوفرة نتيجة لنـزع السالح، مبا فيه نـزع الـسالح اإلقليمـي،              واقتناعا منها   
 مجيــع الــشعوب،  ملنفعــةميكــن أن ختــصص للتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة وحلمايــة البيئــة       

   شعوب البلدان النامية،سيما الو
  الـدول املعنيـة لتجنـب نـشوب        باحلاجـة إىل إجـراء حـوار هـادف فيمـا بـني            وإذ تسلم     
  ،الرتاعات
 بعمليــات الــسالم الــيت اســتهلتها بالفعــل الــدول املعنيــة لتــسوية منازعاهتــا   وإذ ترحــب  

 وساطة جهات أخرى، مبا فيها األطراف الثالثـة         عن طريق بالوسائل السلمية على حنو ثنائي أو       
  أو املنظمات اإلقليمية أو األمم املتحدة،
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 تـدابري بنـاء     وضـع  يف بعض املناطق اختذت بالفعـل خطـوات حنـو             أن الدول  وإذ تدرك   
الثقة على كل من الصعيد الثنائي ودون اإلقليمي واإلقليمي يف اجملـالني الـسياسي والعـسكري،              

أدت إىل مبــا يف ذلــك حتديــد األســلحة ونـــزع الــسالح، وإذ تالحــظ أن تــدابري بنــاء الثقــة هــذه 
ناطق وأسهمت يف إحراز تقدم يف األوضاع االجتماعيـة         السالم واألمن يف تلك امل      حالة حتسني

  لشعوهبا، االقتصادية
 آليـة   عند عدم وجود  ن استمرار املنازعات بني الدول، وخباصة       أل وإذ يساورها القلق    

سـباق التـسلح ويعـرض للخطـر صـون          حدوث   بالوسائل السلمية، قد يسهم يف       لتسويتهافعالة  
 األسـلحة ونــزع    للنـهوض بتحديـد   يت يبـذهلا اجملتمـع الـدويل        السالم واألمن الدوليني واجلهود ال    

  السالح،
 بالدول األعضاء أن متتنع، وفقا ملقاصـد ميثـاق األمـم املتحـدة ومبادئـه،                هتيب  - ١  

  عن استعمال القوة أو التهديد باستعماهلا؛
 بالتـسوية الـسلمية للمنازعـات مبوجـب الفـصل الـسادس             تعيد تأكيد التزامها    - ٢  

التحقيـق    منه اليت تنص على التماس احلل عن طريق التفاوض أو          ٣٣ املادة   وخباصةثاق،  من املي 
أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية أو اللجـوء إىل الوكـاالت أو الترتيبـات                  

  اإلقليمية أو غريها من الوسائل السلمية اليت ختتارها األطراف؛
ل املتعلقــة بتــدابري بنــاء الثقــة واألمــن الــواردة يف   الطــرق والوســائتعيــد تأكيــد  - ٣  

  ؛)١(١٩٩٣تقرير هيئة نـزع السالح عن دورهتا لعام 
ــاع هــذه الطــرق والوســائل    هتيــب  - ٤   ــدول األعــضاء اتب ــق  بال ــشاور عــن طري  الت
  ، مع احلرص على جتنب األعمال اليت قد تعرقل هذا احلوار أو تضعفه؛املستمرينواحلوار 
علـــى االمتثـــال الـــصارم جلميـــع االتفاقـــات الثنائيـــة واإلقليميـــة  الـــدول حتـــث  - ٥  

   اتفاقات حتديد األسلحة ونـزع السالح اليت تكون أطرافا فيها؛فيهاوالدولية، مبا 
 علـى أن اهلـدف مـن تـدابري بنـاء الثقـة ينبغـي أن يكـون املـساعدة علـى            تشدد  - ٦  

 ن غـري املنقـوص بـأدىن مـستويات    تعزيـز الـسالم واألمـن الـدوليني بـصورة تتـسق مـع مبـدأ األمـ         
  التسلح؛

__________ 

، املرفـــق الثـــاين، )A/48/42 (٤٢رة الثامنـــة واألربعـــون، امللحـــق رقـــم الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدو  )١(  
  . ألف- الثالث الفرع
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 علــى تعزيــز التــدابري الثنائيــة واإلقليميــة لبنــاء الثقــة، مبوافقــة األطــراف  تــشجع  - ٧  
ــة ومــشاركتها،   ــااملعني ــصراعات ومنعــ ل تفادي ــدالع انــشوب ال ــشكل غــري   الن ــال ب  أعمــال القت

  مقصود وعرضي؛
ة يف دورهتـا الرابعـة والـستني     إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العام     تطلب  - ٨  

 تقريــرا يتــضمن آراء الــدول األعــضاء بــشأن تــدابري بنــاء الثقــة علــى الــصعيدين اإلقليمــي ودون 
  اإلقليمي؛
 أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الرابعــة والــستني البنــد   تقـــرر  - ٩  
  .“تدابري بناء الثقة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي”املعنون 
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  مشروع القرار السادس    
  نزع السالح النووي    

  ،إن اجلمعية العامة  
 بــشأن ١٩٩٤ديــسمرب / كــانون األول١٥ هــاء املــؤرخ ٤٩/٧٥ إىل قرارهــا إذ تــشري  

ــا      ـــى قراراهتـ ــووي وإلـ ــر النـ ــدرجيي للخطـ ــيض التـ ــؤرخ  ٥٠/٧٠التخفـ ــني املـ ـــانون ١٢ عـ  كـ
ــسمرب /األول ــؤرخ  ٥١/٤٥ و ١٩٩٥ديـــ ـــني املـــ ــانون األ١٠ ســــ ــسمرب /ول كـــ  ١٩٩٦ديـــ

ــسمرب / كــانون األول٩ الم املــؤرخ ٥٢/٣٨ و ــؤرخ  ٥٣/٧٧ و ١٩٩٧دي  كــانون ٤ خــاء امل
 ٥٥/٣٣ و ١٩٩٩ديــسمرب / كــانون األول١ عــني املــؤرخ ٥٤/٥٤ و ١٩٩٨ديــسمرب /األول

ـــؤرخ  ــاين ٢٠راء املــــ ــشرين الثــ ــوفمرب / تــ ــؤرخ  ٥٦/٢٤ و ٢٠٠٠نــ ــاد املــ ــشرين  ٢٩ صــ تــ
 املـؤرخ   ٥٨/٥٦ و   ٢٠٠٢نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٢ملؤرخ   ا ٥٧/٧٩ و   ٢٠٠١نوفمرب  /الثاين
ــانون ٨ ــسمرب / األولكــ ــؤرخ ٥٩/٧٧ و ٢٠٠٣ديــ ــانون ٣ املــ ــسمرب / األولكــ  ٢٠٠٤ديــ
ــؤرخ ٦٠/٧٠ و ــانون ٨ املــــ ــؤرخ ٦١/٧٨ و ٢٠٠٥ديــــــسمرب / األولكــــ ــانون ٦ املــــ  كــــ

ــسمرب /األول ــؤرخ ٦٢/٤٢ و ٢٠٠٦ديـ ــانون األول٥ املـ ــسمرب / كـ ـــزع   ٢٠٠٧ديـ ــشأن نـ بـ
  النووي،السالح 
إزالـة تامـة     التـزام اجملتمـع الـدويل هبـدف إزالـة األسـلحة النوويـة                وإذ تؤكد من جديـد      

   عامل خال من األسلحة النووية،قامةوإ
ــا   ــلحة   وإذ تـــضع يف اعتبارهـ ــاج وتكـــديس األسـ ــتحداث وإنتـ ــر اسـ ــة حظـ  أن اتفاقيـ

 ســـلحة لعـــام وتـــدمري تلـــك األ)لتكـــسينيةا(  الـــسميةواألســـلحة) البيولوجيـــة(البكتريولوجيـــة 
واتفاقية حظر استحداث وإنتـاج وتكـديس واسـتخدام األسـلحة الكيميائيـة وتـدمري                )١(١٩٧٢

 للحظـر الكامـل لألسـلحة البيولوجيـة         نظـامني قـانونيني   قد أرستا    )٢(١٩٩٣ تلك األسلحة لعام  
الكيميائية، وتـصميما منـها علـى التوصـل إىل اتفاقيـة لألسـلحة النوويـة بـشأن حظـر          األسلحة  و

 والتهديـد   ا واسـتعماهل  ها ونقلـ  هتـا  وإعار ها وتكديـس  هـا  وإنتاج ها األسـلحة النوويـة وجتريبـ      يرتطو
   مبكر،وقتدولية يف التفاقية الاهذه باستعماهلا وتدمري تلك األسلحة وعلى إبرام 

 عــامل خــال مــن األســلحة النوويــة،   إلقامــة بــأن الظــروف قــد هتيــأت اآلن  وإذ تــسلم  
  عملية ملموسة من أجل حتقيق هذا اهلدف، ضرورة اختاذ خطوات ؤكدت وإذ

__________ 

القـرار  لالطـالع علـى الـنص العـريب، انظـر        . ١٤٨٦٠، الـرقم    ١٠١٥األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللـد         )١(  
  .، املرفق)٢٦ -د  (٢٨٢٦

  .٣٣٧٥٧، الرقم ١٩٧٤املرجع نفسه، اجمللد   )٢(  
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 من الوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االسـتثنائية         ٥٠ الفقرة   وإذ تضع يف اعتبارها     
بـسرعة  ، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع الـسالح، الـيت تـدعو إىل التفـاوض                 )٣(العاشرة
، وإىل وضـع    تطويرهـا ووية ووقف   وقف التحسني النوعي ملنظومات األسلحة الن     ل اتفاقات   على

برنامج شامل مقسم إىل مراحل وذي أطر زمنية متفق عليها، حيثمـا كـان ذلـك ممكنـا، للقيـام                  
 يفـضي إىل إزالتـها    ممـا بشكل تـدرجيي ومتـوازن بتخفـيض األسـلحة النوويـة ووسـائل إيـصاهلا،          

  متاما يف هناية املطاف يف أقرب وقت ممكن،
 )٤(ل األطـراف يف معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة              اقتناع الـدو   وإذ تعيد تأكيد    

أمهيـة املقـرر   ب لعدم االنتشار النووي ونزع السالح النووي، و     حجر الزاوية بأن املعاهدة تشكل    
 مببادئ وأهداف عدم االنتـشار النـووي        املتعلق واملقرر   ، بتعزيز عملية استعراض املعاهدة    املتعلق

بالـشرق األوسـط، الـيت    املتعلق  بتمديد املعاهدة، والقرار تعلقاملونزع السالح النووي، واملقرر     
 مؤمتر األطراف فـي معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهـدة ومتديـدها        ختذهاا

  ،)٥(١٩٩٥يف عام 
 أمهيــة اخلطــوات الــثالث عــشرة يف اجلهــود املنتظمــة والتدرجييــة الراميــة إىل وإذ تؤكــد  

 ةتامـ إزالـة  ل يف نزع السالح النووي مبـا يفـضي إىل إزالـة األسـلحة النوويـة                 حتقيق اهلدف املتمث  
معاهـدة عـدم    ملـؤمتر األطـراف يف      على حنو ما اتفقت عليه الدول األطراف يف الوثيقـة اخلتاميـة             

  ،)٦(٢٠٠٠عام يف  ةانتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهد
لوثيقــة اخلتاميــة لــدورة اجلمعيــة العامــة   الــيت توليهــا االعليــا األولويــة تأكيــد وإذ تكــرر  

  االستثنائية العاشرة واجملتمع الدويل لنـزع السالح النووي،
ــا   ــة يف   أل وإذ تكـــرر دعوهتـ ــدة احلظـــر الـــشامل للتجـــارب النوويـ ــاذ معاهـ ــدأ نفـ ن يبـ
  ،)٧(رمبك موعد

__________ 

  .١٠/٢ - لقرار دإا  )٣(  
  .١٠٤٨٥، الرقم ٧٢٩األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد   )٤(  
، ١٩٩٥عـام   يف  مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويـة السـتعراض املعاهـدة ومتديـدها                : انظر  )٥(  

  .، املرفق)Corr.1 و NPT/CONF.1995/32 (Part I((الوثيقة اخلتامية، اجلزء األول 
 ةـ، الوثيقـ ٢٠٠٠عـام  يف  مؤمتر األطراف يف معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة السـتعراض املعاهـدة                  : انظر  )٦(  

 اجلــزء األول، الفــرع املعنــون ،)2 و Corr.1 و NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II((اخلتاميــة، اجمللــد األول 
  .١٥، الفقرة “ الديباجةاملادة السادسة والفقرات الثامنة إىل الثانية عشرة من”

  .٥٠/٢٤٥انظر القرار   )٧(  
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 بـدء نفـاذ معاهـدة ختفـيض األسـلحة اهلجوميـة االسـتراتيجية               وإذ تالحظ مـع التقـدير       
 الـيت أصـبح االحتـاد الروسـي وأوكرانيـا وبـيالروس وكازاخـستان والواليـات                 )٨(ــــد منهـــا واحل

  املتحدة األمريكية دوال أطرافا فيها،
معاهـدة  ”(بـدء نفـاذ معاهـدة ختفـيض األسـلحة اهلجوميـة االسـتراتيجية             إىل تشريوإذ    
 باعتبـاره خطـوة مهمـة       ،)٩(يواالحتاد الروسـ  األمريكية  املربمة بني الواليات املتحدة     ) “موسكو

، وإذ تـدعومها يف الوقـت ذاتـه         الـيت جـرى نـشرها     االسـتراتيجية   النوويـة   حنو ختفيض أسلحتهما    
  إىل إجراء ختفيضات كبرية أخرى ال رجعة فيها يف ترسانتيهما النوويتني،

اختذته الدول احلائزة لألسلحة النوويـة مـن تـدابري انفراديـة             ما   وإذ تالحظ مع التقدير     
ــدابري،     للحــ ــد مــن هــذه الت ــى اختــاذ املزي ــشجعها عل ــة، وإذ ت  وإذ تكــرر د مــن األســلحة النووي
الوقت نفسه اإلعراب عن قلقهـا البـالغ إزاء بـطء خطـى التقـدم حنـو نـزع الـسالح النـووي                        يف

إحـــراز الـــدول احلـــائزة لألســـلحة النوويـــة أي تقـــدم يف ســـبيل حتقيـــق اإلزالـــة التامـــة     وعـــدم
  النووية، لترساناهتا
 اليت جتري بني بـضعة أطـراف      بالتكامل بني املفاوضات الثنائية واملفاوضات       إذ تسلم و  

واملفاوضات املتعددة األطراف املتعلقة بنـزع السالح النووي وبأن املفاوضات الثنائيـة ال ميكـن    
  أبدا أن حتل حمل املفاوضات املتعددة األطراف يف هذا الصدد،

ؤمتر نــزع الــسالح ويف اجلمعيــة العامــة لوضــع   التأييــد املعــرب عنــه يف مــ  وإذ تالحــظ  
اتفاقية دولية إلعطاء الـدول غـري احلـائزة لألسـلحة النوويـة ضـمانات بعـدم اسـتعمال األسـلحة                     

ــة أو ــة يف مــؤمتر نــزع الــسالح      النووي التهديــد باســتعماهلا، واجلهــود املتعــددة األطــراف املبذول
  يف موعد مبكر،للتوصل إىل اتفاق بشأن مثل هذه االتفاقية الدولية 

مـشروعية التهديـد باألسـلحة النوويـة         إىل فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن        وإذ تشري   
 وإذ ترحـب بإمجـاع كـل قـضاة احملكمـة            ،)١٠(١٩٩٦يوليـه   / متـوز  ٨ الصادرة يف     استخدامها أو

 صــادقة، إىل إجــراء  بنيــة  أن علــى مجيــع الــدول التزامــا بالــسعي،     مــن جديــد علــى التأكيــد  
ي إىل نزع السالح النووي جبميع جوانبه يف ظـل رقابـة دوليـة صـارمة وفعالـة،                  مفاوضات تفض 

  وبالوصول هبذه املفاوضات إىل نتيجة،
__________ 

، )A.92.IX.1منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع            (١٩٩١: ١٦حولية األمم املتحـدة لنــزع الـسالح، اجمللـد             )٨(  
  .الثاين التذييل

  .CD/1674انظر   )٩(  
  )١٠(  A/51/218   فتوى، تقارير حمكمة العـدل      ستخدامهاامشروعية التهديد باألسلحة النووية أو      : ، املرفق؛ انظر أيضا ،

  .اإلنكليزي من النص ٢٢٦، الصفحة ١٩٩٦الدولية لعام 
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اخلــامس  لالجتمــاع الــوزاري  مــن الوثيقــة اخلتاميــة٩٨الفقــرة  وإذ تــضع يف اعتبارهــا  
  ،٢٠٠٨يوليه /متوز ٣٠  و٢٩يف طهران االحنياز يف  عدمبلدان ه حركة تالذي عقدعشر 

 والتوصيات األخرى ذات الصلة الـواردة يف الوثيقـة اخلتاميـة            ٧٠الفقرة   إىلتشري  وإذ    
هافانـــا  املعقـــود يف ،حكومـــات بلـــدان عـــدم االحنيـــاز  عـــشر لرؤســـاء دول أوالرابـــعللمـــؤمتر 

ــول١٦ و ١٥يف ــشئ بأســر    ،)١١(٢٠٠٦ســبتمرب / أيل ــسالح أن ين ــزع ال ــؤمتر ن ــيت هتيــب مب ع  ال
رتع السالح النووي وأن يبـدأ مفاوضـات        لجلنة خمصصة   العليا،  ة   وعلى سبيل األولوي   ميكن، ما

بـــشأن وضـــع برنـــامج مقـــسم إىل مراحـــل إلزالـــة األســـلحة النوويـــة متامـــا يف غـــضون إطـــار   
  حمدد، زمين

 الـصادر عـن اجلمعيـة العامـة،         يئة نزع الـسالح    التفويض احملدد هل   وإذ تؤكد من جديد     
، مبناقـشة موضـوع نـزع الـسالح         ١٩٩٨رب  سـبتم / أيلـول  ٨ املـؤرخ    ٥٢/٤٩٢مبوجب مقررها   

  النووي بوصفه أحد البنود املوضوعية الرئيسية يف جدول أعماهلا،
 الـــذي أعلـــن فيـــه رؤســـاء الـــدول  )١٢(أللفيـــةلإعـــالن األمـــم املتحـــدة  إىل وإذ تـــشري  

أسـلحة الـدمار الـشامل، وال سـيما األسـلحة       إزالـة   واحلكومات عزمهم على الـسعي مـن أجـل          
بلوغ هذه الغايـة، مبـا يف ذلـك إمكانيـة          من أجل    اخليارات مفتوحة    مجيعقاء على   النووية، واإلب 

  عقد مؤمتر دويل لتحديد سبل القضاء على األخطار النووية،
لـــدول أن متتنـــع، وفقـــا مليثـــاق األمـــم املتحـــدة، ل نبغـــي أنـــه يوإذ تؤكـــد مـــن جديـــد  

ــا يف جمــــال زنامالتهديــــد باســــتعماهلا يف تــــسوية   اســــتعمال األســــلحة النوويــــة أو  عــــن عاهتــ
  الدولية، العالقات
 خطــر اســتعمال أســلحة الــدمار الــشامل، وال ســيما األســلحة النوويــة، يف تــدرك وإذ   

األعمــال اإلرهابيــة، واحلاجــة امللحــة إىل تــضافر اجلهــود الدوليــة مــن أجــل احلــد مــن هــذا            
  وجتاوزه، اخلطر

 احلـائزة لألسـلحة     اتيا لكي تتخذ مجيع الدول    ؤأصبح اآلن م   الوقت   بأن تسلم  - ١  
  ؛ متاما يف أقرب وقت ممكنزع السالح هبدف إزالة هذه األسلحةـالنووية تدابري فعالة لن

 أن عملـييت نـزع الـسالح النـووي وعـدم االنتـشار النــووي       تؤكـد مـن جديـد     - ٢  
 وأن هنــاك حاجــة ،جنبــا إىل جنــبمتــضيا بــد أن   وال ومتــداعمتانمترابطتــان بــصورة جوهريــة

  تدرجيية لرتع السالح النووي؛و منهجيةلية حقيقية إىل عم
__________ 

  )١١(  A/61/472-S/2006/780املرفق األول ،.  
  .٥٥/٢انظر القرار   )١٢(  
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 باجلهود الرامية إىل إنشاء مناطق جديـدة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة                ترحب  - ٣  
ترتيبــات تتوصــل إليهــا دول املنــاطق املعنيــة    بنــاء علــى اتفاقــات أو،يف أحنــاء خمتلفــة مــن العــامل 

األسـلحة النوويـة جغرافيـا ويـسهم     مـن زيـادة انتـشار     للحد  ا يعد تدبريا فعاال     مم ، إرادهتا مبحض
  يف قضية نزع السالح النووي، وتشجع تلك اجلهود؛

األســلحة النوويــة يف املــذاهب تقلــيص دور بوجــود حاجــة حقيقيــة إىل  تــسلم  - ٤  
 إىل أدىن حد من خطر اللجـوء يف أي وقـت      ل من أجل التقلي   ،االستراتيجية والسياسات األمنية  

  ؛إزالة تامة عملية إزالتها إىل استعمال هذه األسلحة وتيسري
 الدول احلائزة لألسـلحة النوويـة علـى أن توقـف فـورا التحـسني النـوعي                حتث  - ٥  

   وإنتاجها وتكديسها؛وأن توقف تطويرهاللرؤوس احلربية النووية ومنظومات إيصاهلا 
 الدول احلائزة لألسلحة النووية على القيـام فـورا، كتـدبري مؤقـت،            أيضا حتث  - ٦  

حالة التأهب ألسـلحتها النوويـة وبتعطيـل نـشاطها، وعلـى اختـاذ تـدابري ملموسـة أخـرى             بإلغاء  
 يف  التخفيـضات  علـى أن     التأكيد، مع   نظومات أسلحتها النووية  مل التشغيليةالة  احللزيادة خفض   

ــشغيلية ال   ــة الت ــشر ويف احلال ــضات    الن ــديال عــن إجــراء ختفي ــا  ميكــن أن تكــون ب ــة فيه  ال رجع
  ؛إزالتها متاما و النوويةلألسلحة
 إىل الــدول احلــائزة لألســلحة النوويــة أن تقــوم بتخفــيض اخلطــر تكــرر طلبــها  - ٧  

 التامـة  اإلزالـة   التوصـل إىل  وبتنفيذ تدابري فعالـة لـرتع األسـلحة النوويـة هبـدف          ،النووي تدرجييا 
   يف إطار زمين حمدد؛هلذه األسلحة

قانونـا  وملزما  دوليا ا ملزم اك ص تقربالدول احلائزة لألسلحة النووية أن       هتيب  - ٨  
 األسلحة النووية، وذلك ريثمـا تتحقـق اإلزالـة    باستعمال البادئةبشأن تعهد مشترك بأال تكون    

هتيــب جبميــع الــدول أن تــربم صــكا ملزمــا دوليــا وملزمــا قانونــا بــشأن  و، هلــذه األســلحة التامــة
باسـتعماهلا ضـد الـدول غـري         التهديـد    بعـدم الضمانات األمنية بعدم استعمال األسلحة النووية و      

  ألسلحة؛ذه ااحلائزة هل
مجاعيـة   الدول احلائزة لألسلحة النووية على البـدء يف إجـراء مفاوضـات              حتث  - ٩  

فيما بينها يف مرحلة مناسبة بشأن إجراء ختفيـضات كـبرية أخـرى يف األسـلحة النوويـة كتـدبري             
  فعال لرتع السالح النووي؛

 علـى  والالرجعـة والقابليـة للتحقـق       الـشفافية  ادئ أمهيـة تطبيـق مبـ      علىتشدد    - ١٠  
وغريهـا مـن األسـلحة       األسـلحة النوويـة   حتديـد وختفـيض     عملية نـزع الـسالح النـووي وتـدابري          

  ذات الصلة؛
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الذي قطعتـه الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة علـى       الصريح  أمهية التعهد   تربز  - ١١  
عاهدة عدم انتشار األسلحة النوويـة السـتعراض   ميف طراف األ يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر  ،نفسها
 إىل نـزع السالح النـووي،      مما يؤدي  ،ترساناهتا النووية ل ، باإلزالة التامة  ٢٠٠٠ يف عام    املعاهدة

، وتأكيـد الـدول     )١٣( من املعاهـدة    السادسة الذي تلتزم به مجيع الدول األطراف مبوجب املادة       و
ــة    ــد أن اإلزال ــد ضــد     لألســلالتامــةاألطــراف مــن جدي ــة هــي الــضمان املطلــق الوحي حة النووي

  ؛)١٤(التهديد باستعماهلا استعمال األسلحة النووية أو
الثالث عشرة الراميـة إىل     العملية  إىل التنفيذ الكامل والفعال للخطوات       تدعو  - ١٢  

  ؛)٦(٢٠٠٠ يف عام نزع السالح النووي والواردة يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض املعاهدة
الــدول احلــائزة لألســلحة النوويــة علــى إجــراء ختفيــضات أخــرى يف         حتــث  - ١٣  

ــري االســ    ــة غ ــة  ـأســلحتها النووي ــادرات انفرادي ــتنادا إىل مب ــك  ،تراتيجية، اس ــار ذل جــزءا  وباعتب
  عملية ختفيض األسلحة النووية ونزع السالح النووي؛يتجزأ من  ال

ر نـزع الـسالح بـشأن        إىل الـشروع فـورا يف إجـراء مفاوضـات يف مـؤمت             تدعو  - ١٤  
وضع معاهدة غري متييزية ومتعددة األطراف وميكن التحقق من تنفيذها دوليا وعلـى حنـو فعـال                 

األخـرى،  النوويـة   األجهـزة املتفجـرة      حلظر إنتاج املواد االنشطارية الالزمة لألسلحة النووية أو       
   والوالية الواردة فيه؛)١٥(وذلك باالستناد إىل تقرير املنسق اخلاص

برنـامج عمـل يتـضمن الـشروع     املوافقـة علـى    مـؤمتر نـزع الـسالح علـى        حتث  - ١٥  
 يف غـضون    معاهـدة مـن هـذا القبيـل، وإمتـام تلـك املفاوضـات             فورا يف إجراء مفاوضات بـشأن       

  مخس سنوات؛
 بـشأن تقـدمي ضـمانات أمنيـة      صـكوك قانونيـة دوليـة    إىل إبـرام صـك أو     تدعو  - ١٦  

  سلحة النووية؛كافية إىل الدول غري احلائزة لأل
 يف موعـد  )٧(معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةبدء نفاذ  إىل  تدعو أيضا   - ١٧  

  ؛وإىل احترامها بدقةمبكر 

__________ 

، الوثيقـة اخلتاميـة،     ٢٠٠٠عـام   يف  مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهـدة              )١٣(  
ــد األول اجمل ــون ، )2 و Corr.1 و NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)(ل ــرع املعن ــادة ” اجلــزء األول، الف امل

  .٦:١٥، الفقرة “السادسة والفقرات الثامنة إىل الثانية عشرة من الديباجة
  .٢رة ، الفق“املادة السابعة وأمن الدول غري احلائزة لألسلحة النووية” املرجع نفسه، الفرع املعنون  )١٤(  
  )١٥(  CD/1299.  
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 األســلحة ألن مــؤمتر األطــراف يف معاهــدة عــدم انتــشار   تعــرب عــن أســفها   - ١٨  
الوثيقـة   مل يتوصـل إىل أي نتيجـة موضـوعية، وألن     ٢٠٠٥الستعراض املعاهدة يف عـام      النووية  
 مل تتـضمن أي إشـارة       )١٦( اليت اعتمدهتا اجلمعيـة العامـة      ٢٠٠٥ؤمتر القمة العاملي لعام     مل اخلتامية

  النووي وعدم االنتشار النووي؛ السالح نزعإىل 
عـام  مـستهل    ألن مـؤمتر نـزع الـسالح مل يـتمكن يف             عـن أسـفها   أيضا  تعرب    - ١٩  
 إليه اجلمعيـة العامـة    ت وفقا ملا دع   ،ووينزع السالح الن  سألة  مل من إنشاء جلنة خمصصة      ٢٠٠٨

  ؛٦٢/٤٢يف قرارها 
علـى  و  يف أقـرب وقـت ممكـن       إىل مـؤمتر نـزع الـسالح أن ينـشئ          طلبهاتكرر    - ٢٠  

أن ، جلنـة خمصـصة ملـسألة نـزع الـسالح النـووي، و          ٢٠٠٩ يف أوائل عـام       العليا، سبيل األولوية 
ع الـسالح النـووي يفـضي إىل        مفاوضات بشأن برنامج مقسم إىل مراحل لـرت       إجراء  شرع يف   ي

   يف إطار زمين حمدد؛ النوويةلألسلحة اإلزالة التامة
 إىل عقــد مــؤمتر دويل بــشأن نــزع الــسالح النــووي جبميــع جوانبــه يف  تدعــــو  - ٢١  

   تدابري ملموسة لرتع السالح النووي؛ وحبثتحديدلموعد مبكر 
 الرابعـة والـستني  ة يف دورهتـا   إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العام     تطلب  - ٢٢  

  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
البنــد الرابعــة والــستني  أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا   تقــرر  - ٢٣  
  .“نزع السالح النووي”املعنون 

__________ 

  .٦٠/١انظر القرار   )١٦(  
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  مشروع القرار السابع    
  ختفيض اخلطر النووي    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ســلحة النوويــة يعـــرض البــشرية وبقــاء احلــضارة  األاســتعمال أن إذ تــضع يف اعتبارهــا  

  ألفدح األخطار،
 يـشكل  باسـتعماهلا هتديـد    لألسـلحة النوويـة أو  اسـتعمال  أن أي   وإذ تؤكد من جديـد      

  انتهاكا مليثاق األمم املتحدة،
 بـأن انتـشار األسـلحة النوويـة جبميـع جوانبــه سيــزيد بـشكل فـادح مـن             واقتناعا منها   

  خطر احلرب النووية،
  بأن نـزع السالح النووي واإلزالة التامـة لألسـلحة النوويـة أمــران             اقتناعا منها أيضا  و  

  غنـى عنهما للقضاء على خطر احلرب النوويــة،ال 
 أنــه يتعني على الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة أن تتخــذ، إىل أن يتحقـق                   وإذ تــرى   

ول غري احلـائزة لألسـلحة النوويـة ضـمانات     زوال األسلحة النووية، التدابري الالزمـة إلعطاء الد      
  ،باستعماهلاالتهديد  األسلحة أوتلك  بعدم استعمال

 ينطـوي علـى   االسـتنفار  األسلحة النووية يف أقـصـى حـاالت         وضع أن   وإذ تـرى أيضا    
ــن خمــاطر     ــول م ـــدر غــري مقب ــصود أو   اســتعمالق ــشكل غــري مق ــة ب ــارض،   األســلحة النووي ع

   البشرية قاطبــة، عواقب وخيمـة علىخيلف مما
 غـري املـأذون هبـا      تفادي احلـوادث العارضـة أو     لاحلاجة إىل اختاذ تدابري     على   تشددوإذ    

  غيـره من األعطال الفنيــة، غري املبـررة اليت تنجم عن اختالل احلواسيب أو أو
 أن الدول احلائزة لألسلحة النووية قد اختذت خطوات حمدودة فيما يتعلـق             وإذ تـدرك   
االستهداف، وأن من الضروري اختاذ مزيـد من اخلطوات العمليـة          حالة االستنفار وإلغاء     بإلغاء

ــة       ــؤدي إىل إزال ــدويل إلجــراء مفاوضــات ت ــاخ ال ــة واملتداعمــة لإلســهام يف حتــسني املن والواقعي
  األسلحة النووية،

تقليص دور األسـلحة النوويـة يف الـسياسات األمنيـة للـدول          أن   يف اعتبارها وإذ تضع     
الـسالم واألمـن الـدوليني وسيوفــر ظروفـا          علـى   سيكون لــه أثـر إجيابــي       حلائزة لتلك األسلحة    ا

  ألسلحة النووية وإزالتهـا،ا لزيادة ختفيضأفضل 
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 األولويــة العليــا الــيت أولتــها الوثيقــة اخلتاميــة لــدورة اجلمعيــة العامــة   تكــرر تأكيــدوإذ   
   لنـزع السالح النووي،ويوليها اجملتمع الدويل )١(االستثنائية العاشرة

مشروعية التهديد باألسـلحة النوويـة       إىل فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن        تشيــر وإذ  
بالـسعي، حبـسن نيـة، إىل إجـراء     بأن مثــة التــزاما علـى مجيـع الـدول        اليت تفيد    )٢(استخدامها أو

 صارمــة وفعالــة،   إىل نـزع السالح النووي جبميع جوانبه يف ظل رقابة دولية           مفاوضات تفضي   
  وبالوصول هبذه املفاوضات إىل نتيجة،

للعمـل علـى     )٣(أللفيـة لإعـالن األمـم املتحـدة       الـواردة يف    دعــوة   ال إىل   وإذ تشري أيـضا     
 أسـلحة الـدمار   زالـة  اليت متثلهـا أسلحة الدمار الـشامل والتـصميم علـى الـسعي إل      إزالة األخطار 

لك إمكانية عقد مـؤمتر دويل لتحديـد سـبل القـضاء          اصة األسلحة النووية، مبا يف ذ     خبالشامل، و 
   النووية،األخطارعلى 

ـــو  - ١   ــة وإىل العمــل، يف هــذا الــسياق، علــى    تدعـ  إىل اســتعراض املــذاهب النووي
 األسلحة النووية بـشكل غـري مقـصود    استعمالاختاذ خطوات فورية وعاجلة للتقليل من خماطر  

  ؛ر النووي وإلغاء االستهداف باألسلحة النووية، بوسائل منها إلغاء حالة االستنفاوعـارض
 إىل الــدول اخلمــس احلــائزة لألســلحة النوويــة اختــاذ التــدابري الالزمــة   تطلــــب  - ٢  

  ؛أعاله ١لتنفيذ الفقرة 
 بالــدول األعــضاء أن تتخــذ التــدابري الالزمــة ملنــع انتــشار األســلحة    تـهـــيـــب  - ٣  

   النووي بغيـة إزالة األسلحة النووية؛النووية جبميع جوانبه وتشجيع نـزع السالح
 مــن قــرار اجلمعيــة ٥ بتقريــر األمــني العــام املقــدم عمــال بــالفقرة حتيـــط علمـــا  - ٤  
  ؛)٤(٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥ املؤرخ ٦٢/٣٢ العامة

 إىل األمـني العـام أن يكثــف اجلهـود ويؤيـــد املبـادرات الـيت ميكـن أن              تطلــب  - ٥  
 نــزع   ملـسائل لكامل للتوصيات السبع الواردة يف تقريـر اجمللـس االستـشاري            تساهم يف التنفيذ ا   

 ، وأن يواصـل )٥(السالح اليت من شأهنا أن تقلـل إىل حد كبري مـن خطـر انـدالع حـرب نوويـة         
__________ 

  .١٠/٢ -القرار دإ   )١(  
  )٢(   A/51/218   مـشروعية التهديـد باألسـلحة النوويـة أو اسـتخدامها، فتـــوى، تقـارير حمكمـة                 : انظـر أيـضا   ، املرفق؛

  .نكليزيإل من النص ا٢٢٦، الصفحة ١٩٩٦لعام العدل الدولية 
  .٥٥/٢ انظر القرار   )٣(  
  )٤(  A/63/135.  
  .٣، الفقرة A/56/400انظر    )٥(  
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عقـــد مــؤمتر دولـــي لتحديــد ســبل القــضاء علــى النظــر يف  تــشجيع الــدول األعــضاء علــى أيــضا
، وأن يقدم تقريـرا عـن       )٣(أللفيةلـرح يف إعالن األمم املتحدة       النووية، على النحو املقت    األخطار

  ؛والستني  الرابعةذلك إىل اجلمعية العامة يف دورهتا
 الرابعــة والــستني البنــد  أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتاتقــــرر  - ٦  

  .“ختفيض اخلطر النووي”ملعنون ا
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  مشروع القرار الثامن    
تحداث وإنتاج وتكـديس واسـتخدام األسـلحة الكيميائيـة          تنفيذ اتفاقية حظر اس       

  وتدمري تلك األسلحة 
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 إىل قراراهتا الـسابقة املتعلقـة مبوضـوع األسـلحة الكيميائيـة، وال سـيما القـرار                  إذ تشري   

 الذي اختذ بـدون تـصويت والـذي الحظـت           ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٥ املؤرخ   ٦٢/٢٣
ر العمل اجلاري من أجل حتقيق هـدف ومقـصد اتفاقيـة حظـر اسـتحداث وإنتـاج                  فيه مع التقدي  

  ،)١(وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة
على حتقيق احلظر الفعال الستحداث وإنتاج وحيـازة ونقـل وتكـديس            وتصميما منها     

  لك األسلحة،واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري ت
 انـضمت دولتـان أخريـان إىل        ٦٢/٢٣ منـذ اختـاذ القـرار        أنه االرتياح   وإذ تالحظ مع    

  ية إىل مائة وأربع ومثانني دولة،االتفاقية، مما رفع جمموع عدد الدول األطراف يف االتفاق
أمهيــة نتــائج الــدورة االســتثنائية الثانيــة ملــؤمتر الــدول األطــراف  وإذ تؤكــد مــن جديــد   

مؤمتر االسـتعراض   ” بـيشار إليه يف ما بعد      (لحة الكيميائية   اتفاقية األس ب سري العمل الستعراض  
ــاين ــا يف ذلــك  )“الث ــهائي ال، مب ــر الن ــق تقري ــع جوانــب   )٢(اآلراء  املعتمــد بتواف ــاول مجي ــذي تن  ال

  تنفيذها،مواصلة االتفاقية وقدم توصيات هامة بشأن 
عـد مـرور   ، بال تـزال تفاقيـة  الأن ارحـب بـ  أن مؤمتر االستعراض الثاين      علىوإذ تشدد     

، اتفاقـا فريـدا متعـدد األطـراف حيظـر فئـة كاملـة مـن أسـلحة              بـدء نفاذهـا   أحد عشر عاما على     
  الدمار الشامل، على حنو غري متييزي وميكن التحقق منه، يف ظل رقابة دولية صارمة وفعالة،

على أن االنضمام العاملي إىل اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكـديس           تؤكد    - ١  
 عنصر أساسي لتحقيق هـدف االتفاقيـة        )١(سلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة    واستخدام األ 

ومقصدها، وتقر بالتقدم احملرز يف تنفيـذ خطـة العمـل لتحقيـق االنـضمام العـاملي إىل االتفاقيـة،                    
  أخري؛وهتيب جبميع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف االتفاقية أن تفعل ذلك دون ت

الـسالم واألمـن    حتقيـق    إسهاما رئيسيا يف     يسهمذ االتفاقية    على أن تنفي   تشدد  - ٢  
 ومنـع حيـازة األسـلحة        املوجـودة حاليـا    األسـلحة الكيميائيـة     خمزونات إزالةالدوليني عن طريق    

__________ 

  .٣٣٧٥٧، الرقم ١٩٧٤األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد   )١(  
  .RC-2/4منظمة حظر األسلحة الكيميائية، الوثيقة : انظر  )٢(  
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الكيميائيــة أو اســتخدامها، ويــوفر الــسبل لتقــدمي املــساعدة وتــوفري احلمايــة يف حــال اســتخدام   
ــد باســتخ    ــة أو التهدي ــسل   األســلحة الكيميائي ــراض ال ــدويل لألغ ــاون ال مية يف جمــال دامها وللتع

  األنشطة الكيميائية؛
ــد  - ٣   ــائزي األســلحة        تؤك ــع ح ــة أن يكــون مجي ــسبة لالتفاقي ــم بالن ــن امله  أنــه م

 يف الكيميائية أو مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية أو مرافق استحداث األسـلحة الكيميائيـة، مبـا              
ازهتــا هلــذه األســلحة، مــن بــني الــدول األطــراف يف ذلــك الــدول الــيت ســبق أن أعلنــت عــن حي

  قدم احملرز يف حتقيق تلك الغاية؛االتفاقية، وترحب بالت
 التـــزام الـــدول األطـــراف يف االتفاقيـــة بتـــدمري األســـلحة  تؤكـــد مـــن جديـــد  - ٤  

نيـة املنـصوص   الكيميائية وتدمري أو حتويل مرافق إنتـاج األسـلحة الكيميائيـة ضـمن احلـدود الزم           
   االتفاقية؛عليها يف
 أن التنفيذ الكامل والفعـال جلميـع أحكـام االتفاقيـة، مبـا فيهـا األحكـام                  تؤكد  - ٥  

، )املــادة العاشــرة(واملــساعدة واحلمايــة ) املــادة الــسابعة(املتعلقــة بالتنفيــذ علــى الــصعيد الــوطين 
اله أشـك يشكل إسهاما مهما يف اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحـدة يف مكافحـة اإلرهـاب جبميـع                  

  ومظاهره على الصعيد العاملي؛
امتثال الدول األطـراف   أن التطبيق الفعال لنظام التحقق يعزز الثقة يف        تالحظ  - ٦  
  لالتفاقية؛
 أمهية منظمة حظر األسلحة الكيميائية يف التحقق من االمتثـال ألحكـام           تؤكد  - ٧  

  ت املناسب؛ االتفاقية ويف العمل على حتقيق مجيع أهدافها بفعالية ويف الوق
ــة علــى الوفــاء بالكامــل ويف الوقــت    حتــث  - ٨    مجيــع الــدول األطــراف يف االتفاقي

ع احملدد بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، وعلى دعم منظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة فيمـا تـضطل                 
  به من أنشطة لتنفيذ االتفاقية؛

مــات املنــصوص  بالتقــدم احملــرز علــى الــصعيد الــوطين يف تنفيــذ االلتزا ترحــب  - ٩  
عليها يف املادة السابعة مـن االتفاقيـة، وتـشيد بالـدول األطـراف واألمانـة التقنيـة ملـا قدمتـه مـن                        
مــساعدة للــدول األطــراف األخــرى، بنــاء علــى طلبــها، مــن أجــل القيــام مبتابعــة خطــة العمــل    

اماهتـا مبوجـب   املتعلقة بالتزاماهتا مبوجب املادة السابعة، وحتث الدول األطراف اليت مل تف بالتز          
  خري، وفقا إلجراءاهتا الدستورية؛املادة السابعة على أن تفعل ذلك دون مزيد من التأ



A/63/389  
 

08-52023 89 
 

ــة أحكــام املــادة العاشــرة    تــشدد  - ١٠   ــة  علــى اســتمرار صــالحية وأمهي مــن االتفاقي
ــدمي         ــق بتق ــا يتعل ــة فيم ــا منظمــة حظــر األســلحة الكيميائي ــضطلع هب ــيت ت ــشطة ال وترحــب باألن

  ة من األسلحة الكيميائية؛واحلماياملساعدة 
 أحكــام االتفاقيــة علــى حنــو يتفــادى عرقلــة  ضــرورة تنفيــذ تؤكــد مــن جديــد  - ١١  

 للـــدول األطـــراف والتعـــاون الـــدويل يف جمـــال األنـــشطة التكنولـــوجيالتطـــور االقتـــصادي أو 
دويل للمعلومــات الكيميائيــة ألغــراض غــري حمظــورة مبوجــب االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك التبــادل الــ 

 واملــواد الكيميائيــة واملعــدات الالزمــة إلنتــاج أو جتهيــز أو اســتخدام املــواد        ميــة والتقنيــة العل
  راض غري حمظورة مبوجب االتفاقية؛الكيميائية ألغ

 االقتــصادي بــالتطورعلــى أمهيــة أحكــام املــادة احلاديــة عــشرة املتعلقــة  تــشدد   - ١٢  
ل والفعـال وغـري التمييـزي لتلـك         والتكنولوجي للـدول األطـراف، وتـشري إىل أن التنفيـذ الكامـ            

األحكام يسهم يف حتقيق االنضمام العاملي إىل االتفاقية، وتؤكد مـن جديـد أيـضا تعهـد الـدول            
 الكيميائيـة وأمهيـة ذلـك    أنـشطتها  جمـال األطراف بتعزيز التعـاون الـدويل لألغـراض الـسلمية يف          

  التعاون وإسهامه يف تعزيز االتفاقية ككل؛
 العمـل املتواصـل الـذي تقـوم بـه منظمـة حظـر األسـلحة                 ديرتالحظ مـع التقـ      - ١٣  

الكيميائيــة لتحقيــق هــدف االتفاقيــة ومقــصدها، وكفالــة التنفيــذ الكامــل ألحكامهــا، مبــا فيهــا   
األحكام املتعلقة بالتحقق الدويل مـن االمتثـال هلـا، وهتيئـة منتـدى للتـشاور والتعـاون فيمـا بـني                      

ر املسامهة الكبرية اليت قدمتـها األمانـة التقنيـة واملـدير     الدول األطراف، وتالحظ أيضا مع التقدي   
  العام يف مواصلة تطوير املنظمة وجناحها؛

 بالتعــاون بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة يف   ترحــب  - ١٤  
  املنظمة، وفقا ألحكام االتفاقية؛إطار اتفاق العالقة بني األمم املتحدة و

 جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الرابعــة والــستني البنــد    أن تــدرج يفتقــرر  - ١٥  
ــون  ــة      ”املعن ــاج وتكــديس واســتخدام األســلحة الكيميائي ــة حظــر اســتحداث وإنت ــذ اتفاقي تنفي

  .“وتدمري تلك األسلحة
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  مشروع القرار التاسع    
مـشروعية التهديـد باألسـلحة النوويـة        متابعة فتوى حمكمة العـدل الدوليـة بـشأن              

  استخدامها أو
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ــشري    ــا إذ تـ ــؤرخ  ٤٩/٧٥إىل قراراهتـ ــاف املـ ــانون األول١٥ كـ ــسمرب / كـ  ١٩٩٤ديـ

 كـانون  ٩ سـني املـؤرخ   ٥٢/٣٨ و ١٩٩٦ديـسمرب  / كانون األول١٠ ميم املؤرخ    ٥١/٤٥ و
ــسمرب /األول ــؤرخ  ٥٣/٧٧ و ١٩٩٧دي ــاء امل ــسمرب / كــانون األول٤ ث  ٥٤/٥٤ و ١٩٩٨دي

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٢٠ خاء املؤرخ    ٥٥/٣٣ و   ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ١فاء املؤرخ   
ــؤرخ  ٥٦/٢٤ و ٢٠٠٠ ــاف امل ــاين ٢٩ ق ــشرين الث ــوفمرب / ت ــؤرخ ٥٧/٨٥ و ٢٠٠١ن  ٢٢ امل

 ٥٩/٨٣ و ٢٠٠٣ديـسمرب  / كـانون األول ٨ املـؤرخ  ٥٨/٤٦ و  ٢٠٠٢نـوفمرب   /تشرين الثاين 
 ٢٠٠٥ديـسمرب   / األول  كانون ٨ املؤرخ   ٦٠/٧٦ و   ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣ؤرخ  ــامل
ــؤرخ ٦١/٨٣و  ــانون األول٦ املــــ ــؤرخ ٦٢/٣٩ و ٢٠٠٦ديــــــسمرب / كــــ ــانون ٥ املــــ  كــــ

  ،٢٠٠٧ديسمرب /األول
 مجعـاء  خطرا يهـدد البـشرية   بأن استمرار وجود األسلحة النووية يشكل   واقتناعا منها   

 وبأن استعماهلا ينطوي على عواقب فاجعـة لكـل أشـكال احليـاة علـى األرض، وإذ تـسلم بـأن                    
 اإلزالـة التامـة لألسـلحة النوويـة والتـيقن مـن أهنـا               هوالدفاع الوحيد ضد حدوث كارثة نووية       

  تنتج مطلقا مرة أخرى، لن
التزام اجملتمع الدويل هبدف اإلزالة التامة لألسلحة النووية وإجياد عـامل           وإذ تعيد تأكيد      

  خال من األسلحة النووية،
ية اليت أخذهتا الدول األطراف علـى نفـسها يف          االلتزامات الرمس وإذ تضع يف اعتبارها       

، وال ســيما متابعــة املفاوضــات )١ (املــادة الــسادسة مــن معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة 
حبسن نية بشأن التـدابري الفعالـة املتـصلة بوقـف سـباق التـسلح النـووي يف موعـد مبكـر وبـرتع                  

  السالح النووي،

__________ 

  .١٠٤٨٥، الرقم ٧٢٩األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد   )١(  



A/63/389  
 

08-52023 91 
 

نتــشار النــووي ونــزع الــسالح النــووي الــيت  إىل مبــادئ وأهــداف عــدم اال وإذ تــشري   
اعتمــدها مـــؤمتر األطــراف يف معاهـــدة عــدم انتـــشار األســلحة النوويـــة الســتعراض املعاهـــدة      

  ،)٢(١٩٩٥ عاميف ومتديدها 
علـى  علـى التعهـد الـصريح الـذي قطعتـه الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة                   وإذ تشدد     
عـام  يف  األسلحة النووية الستعراض املعاهـدة      يف مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار        نفسها  
  ،)٣( مما يفضي إىل نزع السالح النووي، النوويةا لترساناهتالتامة باإلزالة ٢٠٠٠

 ٥٠/٢٤٥إىل اعتماد معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة يف قرارهـا                وإذ تشري     
ل الـيت وقعـت     تزايـد عـدد الـدو     ل ارتياحهـا    تعـرب عـن   ، وإذ   ١٩٩٦سـبتمرب   / أيلـول  ١٠املؤرخ  

  ،عليهاوصدقت 
ــ   ــاح عوإذ تـــسلـم مـ ــا  االرتيـ ــدة أنتاركتيكـ ــأن معاهـ ــو )٤(بـ ــدات تالتيلولكـ  )٥(ومعاهـ

 ومركز منغوليا باعتبارها خاليـة مـن        )٩(سيميباالتينسك و )٨(وبليندابا )٧(وبانكوك )٦(وراروتونغا
ــة   ــويب    األســلحة النووي ــدرجييا إىل جعــل نــصف الكــرة اجلن ــؤدي ت ــه ت ــاطق بأكمل املتامخــة واملن

  خالية من األسلحة النووية،مناطق املشمولة بتلك املعاهدات 
أمهية تعزيز مجيع التدابري القائمة ذات الصلة برتع السالح النـووي وحتديـد             وإذ تؤكد     

  ،احلد منهااألسلحة و

__________ 

، الوثيقـة   ١٩٩٥عـام   يف  نتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة ومتديـدها        مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم ا       )٢(  
  .٢ ، املرفق، املقرر)Corr.1 و NPT/CONF.1995/32 (Part I)(اخلتامية، اجلزء األول 

، الوثيقـة اخلتاميـة،     ٢٠٠٠عـام   يف  مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهـدة              )٣(  
ــد األول اجمل ــون  )2 و Corr.1 و NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)(ل ــرع املعن ــادة ”، اجلــزء األول، الف امل

  .٦:١٥، الفقرة “السادسة والفقرات الثامنة إىل الثانية عشرة من الديباجة
  .٥٧٧٨ رقم، ال٤٠٢األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد   )٤(  
  .٩٠٦٨الرقم ، ٦٣٤املرجع نفسه، اجمللد   )٥(  
 املبيـــعمنـــشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم  (١٩٨٥: ١٠ حوليـــة األمـــم املتحـــدة لـــرتع الـــسالح، اجمللـــد :انظـــر  )٦(  

A.86.IX.7(التذييل السابع ،.  
  .٣٣٨٧٣ رقم، ال١٩٨١األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد   )٧(  
  )٨(  A/50/426املرفق ،.  
  .ألسلحة النووية يف وسط آسيامعاهدة إنشاء منطقة خالية من ا  )٩(  
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متعــدد مـستوى  باحلاجـة إىل صــك ملـزم قانونــا يـتم التفــاوض بـشأنه علــى     وإذ تـسلم    
 ضـمانات مـن التهديـد بتلـك األسـلحة       غـري احلـائزة لألسـلحة النوويـة     الـدول  إلعطاءاألطراف  

  ،استعماهلا أو
الــدور الرئيــسي ملــؤمتر نــزع الــسالح بوصــفه املنتــدى الوحيــد   وإذ تؤكــد مــن جديــد   

 للتفاوض املتعدد األطراف بشأن نزع الـسالح، وإذ تعـرب عـن األسـف لعـدم إحـراز تقـدم يف           
ــزع      ــيما نـ ــسالح، وال سـ ــزع الـ ــات نـ ــه     مفاوضـ ــالل دورتـ ــؤمتر خـ ــووي، يف املـ ــسالح النـ الـ

  ،٢٠٠٨ لعام
على ضرورة أن يبدأ مؤمتر نـزع الـسالح مفاوضـات بـشأن وضـع برنـامج                 وإذ تشدد     

  مقسم إىل مراحل وذي إطار زمين حمدد إلزالة األسلحة النووية إزالة تامة،
ة  مؤمتر األطراف يف معاهـدة عـدم انتـشار األسـلح           لعدم توصل وإذ تعرب عن أسفها       

  ، مسائل موضوعية إىل اتفاق بشأن أي٢٠٠٥عام يف النووية الستعراض املعاهدة 
إزاء عـدم إحـراز تقـدم يف تنفيـذ اخلطـوات الـثالث عـشرة        وإذ تعرب عن بالغ قلقهـا      

 الرامية إىل تنفيذ املادة السادسة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية اليت مت االتفـاق عليهـا                
  ،)١٠(٢٠٠٠عام يف عاهدة الستعراض املعاهدة امل يف مؤمتر األطراف يف

ــا الســتحداث    وإذ ترغــب    ــزم قانون ــق هــدف التوصــل إىل حظــر مل األســلحة يف حتقي
 أو التهديـد هبـا أو اسـتعماهلا وتـدمري تلـك      ها أو تكديس ها أو نشر  ها أو جتريب  هاأو إنتاج النووية  

  األسلحة يف ظل رقابة دولية فعالة،
بـشأن  ،  ١٩٩٦يوليـه   / متـوز  ٨مة العدل الدولية، الـصادرة يف       إىل فتوى حمك  وإذ تشري     

  ،)١١(مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها
 بــاألجزاء ذات الــصلة مــن تقريــر األمــني العــام املتــصلة بتنفيــذ القــرار وإذ حتــيط علمــا   

١٢(٦٢/٣٩(،  

__________ 

، الوثيقـة  ٢٠٠٠عـام  يف  مؤمتر األطـراف يف معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة السـتعراض املعاهـدة                    :انظر  )١٠(  
، اجلــزء األول، الفــرع املعنــون  )2 و Corr.1 و NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)(اخلتاميــة، اجمللــد األول 

  .١٥، الفقرة “ثامنة إىل الثانية عشرة من الديباجةاملادة السادسة والفقرات ال”
  )١١(  A/51/218   مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، تقارير حمكمة العـدل           : ، املرفق؛ انظر أيضا

  .اإلنكليزي من النص ٢٢٦، الصفحة ١٩٩٦الدولية لعام 
  )١٢(  A/63/135.  
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مـن  على ما خلصت إليـه حمكمـة العـدل الدوليـة باإلمجـاع              تشدد مرة أخرى      - ١  
أن هنــاك التزامــا قائمــا بالــسعي، بنيــة صــادقة، إىل إجــراء مفاوضــات تفــضي إىل نــزع الــسالح 
 النــووي جبميــع جوانبــه يف ظــل رقابــة دوليــة صــارمة وفعالــة، وبالوصــول هبــذه املفاوضــات إىل  

  نتيجة؛
جبميع الدول الوفاء بذلك االلتزام فورا عن طريـق الـشروع           هتيب مرة أخرى      - ٢  

ظـر  حتددة األطراف تفضي إىل اإلبرام املبكر التفاقية بشأن األسـلحة النوويـة             يف مفاوضات متع  
 أو التهديـد    ها أو نقلـ   ها أو تكديـس   ها أو نـشر   ها أو جتريب  هاأو إنتاج األسلحة النووية   استحداث  

  نص على إزالة تلك األسلحة؛تهبا أو استعماهلا و
والتـدابري الـيت اضـطلعت    إىل مجيع الدول أن تبلغ األمني العام بـاجلهود     تطلب    - ٣  

 تلـك   يعـرض نزع السالح النووي، وتطلب إىل األمني العـام أن          يف جمال   تنفيذ هذا القرار و   لهبا  
   والستني؛الرابعة اجلمعية العامة يف دورهتا علىاملعلومات 

 والــستني البنــد الرابعــةأن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا   تقــرر   - ٤  
ة النوويــة ــــمــشروعية التهديــد باألسلحة بــشأن ــــة العــدل الدوليــــكممتابعــة فتــوى حم”املعنــون 

  .“استخدامها أو
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  مشروع القرار العاشر    
  يف جمال نزع السالح وعدم االنتشاراألطراف تعزيز تعددية     

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 على تعزيز االحترام الصارم للمقاصد واملبـادئ اجملـسدة يف ميثـاق األمـم         تصميما منها     
  املتحدة،
  بــشأن٢٠٠١نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٩ راء املــؤرخ ٥٦/٢٤إىل قرارهــا وإذ تــشري   

ــة ملكافحــة       التعــاون املتعــدد األطــراف يف جمــال نــزع الــسالح وعــدم االنتــشار واجلهــود العاملي
نـوفمرب  /تـشرين الثـاين   ٢٢ املـؤرخ  ٥٧/٦٣ا هتاإلرهاب وغريه من القرارات ذات الصلة وقرارا 

 نوناكـــ ٣ خرؤملـــا ٥٩/٦٩ و ٢٠٠٣ديـــسمرب / كـــانون األول٨ املـــؤرخ ٥٨/٤٤ و ٢٠٠٢
 ٦١/٦٢  و٢٠٠٥ديــــسمرب / كــــانون األول٨ املــــؤرخ ٦٠/٥٩ و ٢٠٠٤ ربمسيــــد/لوألا

 ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٥ املـؤرخ    ٦٢/٢٧ و   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٦املؤرخ  
  ر،بشأن تعزيز تعددية األطراف يف جمال نزع السالح وعدم االنتشا

إىل أن مــن مقاصــد األمــم املتحــدة صــون الــسالم واألمــن الــدوليني،  وإذ تــشري أيــضا   
 وإزالتـها   أخطـار هتـدد الـسالم     والقيام، حتقيقا هلذه الغاية، باختاذ تدابري مجاعية فعالة ملنـع نـشوء             

بالـسالم، والقيـام، عـن طريـق الوسـائل          األعمال الـيت ختـل      غريها من    قمع أعمال العدوان أو   لو
احلـاالت الدوليـة الـيت قـد         املنازعـات أو  بتـسوية   ا ملبادئ العدل والقانون الدويل،      قبطمية و السل

  تؤدي إىل اإلخالل بالسالم، على النحو اجملسد يف امليثاق،
  على أمور عـدة منـها       الذي ينص  )١(ةأللفيلإىل إعالن األمم املتحدة     وإذ تشري كذلك      

مية االقتـصادية واالجتماعيـة علـى الـصعيد العـاملي           وجوب تقاسم أمم العامل مسؤولية إدارة التن      
التصدي لألخطار اليت هتدد السالم واألمن الدوليني واالضطالع هبـذه املـسؤولية علـى أسـاس       و

األمم املتحدة، بوصفها أكثر املنظمات عاملية ومتثيال، بـدور         ع  الطضاب  ووجتعدد األطراف و  
  مركزي يف هذا الصدد،

صر العوملــة املقتــرن بــالثورة املعلوماتيــة باتــت مــشاكل تنظــيم بأنــه يف عــواقتناعــا منــها   
 مـن أي وقـت مـضى، مجيـع بلـدان العـامل،            أكثـر ،  تقلـق التسلح وعدم االنتشار ونـزع الـسالح        

ــلابــآخر هبــذه املــشاكل وينبغــي ب  الــيت تتــأثر بــشكل أو  أن تتــاح هلــا إمكانيــة املــشاركة يف   يلات
  املفاوضات اليت جترى من أجل التصدي هلا،

__________ 

  .٥٥/٢ر ارقلار ظنا  )١(  
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ــا     ــضع يف اعتباره ــة بنــ    وإذ ت ــات املتعلق  زعـوجــود هيكــل واســع النطــاق مــن االتفاق
السالح وتنظيم التـسلح الـيت نتجـت عـن مفاوضـات متعـددة األطـراف وغـري متييزيـة وشـفافة،            

   بغض النظر عن حجمها وقوهتا،،شـــارك فيهــا عدد كبري من البلدان
 م التــسلح وعــدم االنتــشار ونــزع بــضرورة املــضي قــدما يف ميــدان تنظــي ووعيــا منــها   

متعددة األطراف وغري متييزية وشـفافة هبـدف التوصـل          والسالح، على أساس مفاوضات عاملية      
   دولية صارمة،رقابةكامل يف ظل العام السالح الإىل نزع 
ــة  وإذ تعتــرف     واملتعــددة والــيت جتــري بــني بــضعة أطــراف  بتكامــل املفاوضــات الثنائي

  ح،األطراف بشأن نزع السال
ــدمار الــشامل، مبــا فيهــا األســلحة     وإذ تعتــرف أيــضا    بــأن انتــشار وتطــوير أســلحة ال

 امـ هلوانالنووية، من أشد األخطار الـيت هتـدد الـسالم واألمـن الـدوليني هتديـدا مباشـرا وينبغـي ت                    
  ،علياكأولوية 
ــا     ــضع يف اعتباره ــدول      وإذ ت ــيح لل ــراف تت ــددة األط ــسالح املتع ــزع ال ــات ن أن اتفاق

يتعلـق  مـا   ليـة للتـشاور فيمـا بينـها والتعـاون مـن أجـل حـل أي مـشاكل قـد تنـشأ في                       األطراف آ 
 التعـاون ذلـك   بتطبيق هـذه األحكـام، وأن تلـك املـشاورات و           باهلدف من أحكام االتفاقات أو    

 ميكن أن يتما أيـضا عـن طريـق اإلجـراءات الدوليـة املناسـبة داخـل إطـار األمـم املتحـدة ووفقـا                        
  للميثاق،
 لتعاون الدويل وتسوية املنازعات بالطرق السلمية واحلوار وتـدابري بنـاء          أن ا وإذ تؤكد     

 بـني الـشعوب     ، األطـراف وثنائيـة    ة متعـدد  ،ةديـ  عالقـات و   قامـة يف إ مسامهة حيويـة    الثقة تسهم   
  ،والدول

استمرار تالشي تعددية األطراف يف ميدان تنظيم التـسلح وعـدم االنتـشار             وإذ يقلقها     
 اهلغاوشـ ملعاجلـة   أن جلـوء الـدول األعـضاء إىل األعمـال االنفراديـة             تسلم بـ  إذ  ونزع السالح، و  

 وكـذلك األمنية يعرض السالم واألمن الدوليني للخطر ويقوض الثقة يف النظام األمين الـدويل،              
  األمم املتحدة ذاهتا، سسأ

ـدم االحنيـاز،   ــ حكومـات بلـدان ع      عـشر لرؤسـاء دول أو      عباؤمتر الر املن  أ تالحظوإذ    
 واملـؤمتر الـوزاري اخلـامس عـشر حلركـة      ٢٠٠٦ ربمتبسـ /لولي أ١٦ و ١٥ يف انافا هاملعقود يف 

ا، علــى بــحر ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٣٠ و ٢٩عــدم االحنيــاز املعقــود يف طهــران يف    بلــدان 
 يف   األطـراف  تعزيـز تعدديـة    بـشأن    ٦٢/٢٧ و   ٦٠/٥٩ة القـرارين    مـ اعلا ةيعمجلاالتوايل، باختاذ   

 اهـ يلعق فـ تي يتلـ ا لولـ حلاو تعددية األطـراف  ن  أ ىلعدا  كأو،  شارجمال نزع السالح وعدم االنت    
 عزنـ  لئاسمـ  ةجلـ اعمل ةمادتسملـ ا ةديـ حولا ةقـ يرطلا امهـ ق،  اثيملا ل قفو،   تعددية األطراف  راطإ  يف
  ،يلودلا نمألاوح السلا
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ــوإذ تعيــد تأكيــد     ــدان نــزع    شروعيةامل  املطلقــة للدبلوماســية املتعــددة األطــراف يف مي
 علـى تعزيـز تعدديـة األطـراف بوصـفها سـبيال أساسـيا               اهنم امنتشار، وتصمي السالح وعدم اال  

   تنظيم التسلح ونزع السالح،نأشت با املفاوضجراءإل
ي للتفـاوض يف ميـدان      رهومبدأ تعددية األطراف بوصفه املبدأ اجل     تعيد تأكيد     - ١  

   وتوسيع نطاقها؛نزع السالح وعدم االنتشار هبدف احملافظة على املعايري العاملية وتعزيزها
ــد    - ٢   ــضا تأكي ــد أي ــدأ اجلــ   تعي ــة األطــراف بوصــفه املب ــدأ تعددي ملعاجلــة ي رهومب

  بنـزع السالح وعدم االنتشار؛ ةلصتملا لغاوشلا
يف املفاوضــات املتعــددة األطــراف املــشاركة  هتمــة علــى مجيــع الــدول املحتــث  - ٣  

  الشفافية؛ببعدم التمييز وم ستتة قيرطب بشأن تنظيم التسلح وعدم االنتشار ونزع السالح،
ــة  تــشدد  - ٤   ــزع    صــون علــى أمهي  االتفاقــات القائمــة املتعلقــة بتنظــيم التــسلح ون

لتعاون الدويل واملفاوضات املتعـددة األطـراف يف مواجهـة          تشكل جتسيدا لنتائج ا   السالح، اليت   
   البشرية؛جتابهالتحديات اليت 

التزاماهتا الفرديـة واجلماعيـة     د  دجتن  جبميع الدول األعضاء أ   هتيب مرة أخرى      - ٥  
غ وحتقيــق ولــبل سعيلــيف جمـال التعــاون املتعــدد األطــراف والوفـاء هبــا باعتبارهــا وســيلة مهمـة ل   

   نزع السالح وعدم االنتشار؛جمالأهدافها املشتركة يف 
أسـلحة الـدمار الـشامل      ب إىل الدول األطراف يف الصكوك ذات الـصلة          تطلب  - ٦  

ــاه ذهلــ  عــدم االمتثــالبــشأن اجلــة شــواغلهاملعأن تتــشاور وتتعــاون  تنفيــذها، وفقــا ل وكوكصل
التهديد باللجوء إليهـا     لإلجراءات احملددة فيها، وأن متتنع عن اللجوء إىل األعمال االنفرادية أو          

  ا؛هلغاوشا ملعاجلة هنما يعس، كلذ ىلتبادل االهتامات بعدم االمتثال بال دليل ع أو
تـضمن ردود الـدول األعـضاء بـشأن         ي العـام الـذي      بتقريـر األمـني   حتيط علمـا      - ٧  

  ؛)٢(٦٢/٢٧املقدم عمال بالقرار  رتعزيز تعددية األطراف يف جمال نزع السالح وعدم االنتشا
 إىل األمني العام أن يـستطلع آراء الـدول األعـضاء بـشأن مـسألة تعزيـز        تطلب  - ٨  

م تقريــرا هبــذا الــشأن إىل  تعدديــة األطــراف يف جمــال نــزع الــسالح وعــدم االنتــشار، وأن يقــد   
   والستني؛ الرابعةاجلمعية العامة يف دورهتا

 والــستني البنــد الرابعــة أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا   تقــرر  - ٩  
  .“يف جمال نزع السالح وعدم االنتشاراألطراف تعزيز تعددية ”املعنون 

__________ 

  )٢(  A/63/126.  
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  مشروع القرار احلادي عشر    
   صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السالح وحتديد األسلحةمراعاة املعايري البيئية يف    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 ١٩٩٥ديــــسمرب / كــــانون األول١٢ مــــيم املــــؤرخ ٥٠/٧٠ إىل قراراهتــــا إذ تــــشري  

 كـانون  ٩ هـاء املـؤرخ   ٥٢/٣٨ و ١٩٩٦ديـسمرب  / كـانون األول  ١٠ هاء املـؤرخ     ٥١/٤٥ و
ــسمرب /األول ــؤرخ  ٥٣/٧٧ و ١٩٩٧دي ــاء امل ــسمرب /ول كــانون األ٤ ي  ٥٤/٥٤ و ١٩٩٨دي

 تــــشرين ٢٠ كــــاف املــــؤرخ ٥٥/٣٣ و ١٩٩٩ديــــسمرب / كــــانون األول١قــــاف املــــؤرخ 
ــاين ــوفمرب /الث ــؤرخ ٥٦/٢٤ و ٢٠٠٠ن ــاين ٢٩ واو امل ــشرين الث ــوفمرب / ت  ٥٧/٦٤ و ٢٠٠١ن

 ٢٠٠٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٨ املـؤرخ    ٥٨/٤٥ و   ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢املؤرخ  
ــؤرخ ٥٩/٦٨و  ــانون األول ٣ املــــ ــؤرخ ٦٠/٦٠ و ٢٠٠٤ديــــــسمرب /كــــ ــانون ٨ املــــ  كــــ

 ٦٢/٢٨ و ٢٠٠٦ديــــسمرب / كــــانون األول٦ملــــؤرخ  ا٦١/٦٣ و ٢٠٠٥ديــــسمرب /األول
  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥ؤرخ امل

 على أمهية مراعاة املعـايري البيئيـة عنـد إعـداد وتنفيـذ اتفاقـات نـزع الـسالح             وإذ تؤكد   
  واحلد من األسلحة،

بضرورة أن تراعى على النحو الواجب، لدى صياغة وتنفيذ اتفاقـات نـزع              وإذ تسلم   
السالح واحلد من األسلحة، االتفاقات املعتمدة يف مؤمتر األمم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة،              

  وكذلك االتفاقات السابقة ذات الصلة،
  ،)١(٦٢/٢٨ بتقرير األمني العام املقدم عمال بالقرار وإذ حتيط علما  
   اآلثار البيئية الضارة املترتبة على استعمال األسلحة النووية،وإذ تضع يف اعتبارها  
 أن املنتـديات الدوليـة لـرتع الـسالح ينبغـي أن تراعـي متامـا                 تؤكد مـن جديـد      - ١  

املعايري البيئية ذات الـصلة عنـد التفـاوض بـشأن معاهـدات واتفاقـات نـزع الـسالح واحلـد مـن                       
يع الدول أن تسهم بأعماهلـا إسـهاما كـامال يف كفالـة التقيـد باملعـايري               األسلحة، وأنه ينبغي جلم   

  املذكورة آنفا لدى تنفيذ املعاهدات واالتفاقيات اليت هي أطراف فيها؛
 بالــدول أن تتخــذ تــدابري انفراديــة وثنائيــة وإقليميــة ومتعــددة األطــراف  هتيــب  - ٢  

  إطار األمن الدويل ونـزع الـسالح       لكي تسهم يف كفالة تطبيق التقدم العلمي والتكنولوجي يف        

__________ 

  )١(  A/63/116 و Add.1.  
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 وســـائر اجملـــاالت ذات الـــصلة، دون اإلضـــرار بالبيئـــة أو مبـــسامهتها الفعالـــة يف حتقيـــق التنميـــة
  املستدامة؛
 باملعلومــات الــيت قدمتــها الــدول األعــضاء بــشأن تنفيــذ التــدابري الــيت    ترحــب  - ٣  

  ؛)١(اختذهتا لتعزيز األهداف املتوخاة يف هذا القرار
ــد  - ٤   ــام معلومــات عــن      عوت ــدم إىل األمــني الع ــدول األعــضاء إىل أن تق ــع ال  مجي

التدابري اليت اختذهتا لتعزيز األهداف املتوخاة يف هذا القـرار، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم          
  تقريرا يتضمن تلك املعلومات إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستني؛

عمــال املؤقــت لــدورهتا الرابعــة والــستني البنــد    أن تــدرج يف جــدول األتقــرر  - ٥  
  .“مراعاة املعايري البيئية يف صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السالح وحتديد األسلحة”املعنون 
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  مشروع القرار الثاين عشر    
 الصلة بني نزع السالح والتنمية    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
صــون الــسالم واألمــن الــدوليني إىل أن ميثــاق األمــم املتحــدة يتــوخى إقامـة و إذ تـشري    

  بأقل حتويل ملوارد العامل البشرية واالقتصادية إىل التسلح،
 إىل أحكام الوثيقة اخلتاميـة لـدورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية العاشـرة                أيضا وإذ تشري   

عـين   وإىل اعتماد الوثيقـة اخلتاميـة للمـؤمتر الـدويل امل           )١(املتعلقة بالصلة بني نزع السالح والتنمية     
  ،)٢(١٩٨٧سبتمرب / أيلول١١بالصلة بني نزع السالح والتنمية يف 

ديـــسمرب / كـــانون األول١٥ يـــاء املـــؤرخ ٤٩/٧٥ إلــــى قراراهتـــا وإذ تـــشري كـــذلك  
 دال املــؤرخ  ٥١/٤٥ و ١٩٩٥ديــسمرب / كــانون األول١٢ زاي املــؤرخ ٥٠/٧٠ و ١٩٩٤

 ١٩٩٧ديـسمرب  /ن األول كـانو ٩ دال املـؤرخ  ٥٢/٣٨ و ١٩٩٦ديـســمرب  / كانون األول  ١٠
 كــانون ١ راء املــؤرخ ٥٤/٥٤ و ١٩٩٨ديـسمرب  / كــانون األول٤ كـاف املــؤرخ  ٥٣/٧٧و 

 هــاء ٥٦/٢٤ و ٢٠٠٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٠ الم املــؤرخ ٥٥/٣٣ و ١٩٩٩ديــسمرب /األول
 ٢٠٠٢نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٢ املؤرخ ٥٧/٦٥ و ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢٩املؤرخ  

ــانون األول٣ملــــــؤرخ  ا٥٩/٧٨و  ــؤرخ ٦٠/٦١ و ٢٠٠٤ديــــــسمرب / كــــ ــانون ٨ املــــ  كــــ
 ٦٢/٤٨ و ٢٠٠٦ديــــسمرب / كــــانون األول٦ املــــؤرخ ٦١/٦٤ و ٢٠٠٥ديــــسمرب /األول

ديـسمرب  / كـانون األول   ٨ املـؤرخ    ٥٨/٥٢٠ ومقررهـا    ٢٠٠٧ديـسمرب   /كـانون األول   ٥املؤرخ  
٢٠٠٣،  

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

 والوثيقة اخلتامية للمؤمتر الوزاري الثالث عـشر حلركـة بلـدان عـدم             )٣(١٩٩٨سبتمرب  / أيلول ٣
  ،)٤(٢٠٠٠أبريل / نيسان٩ و ٨االحنياز، املعقود يف كارتاخينا، كولومبيا، يف 

__________ 

  .١٠/٢ -انظر القرار دإ   )١(  
  .A.87.IX.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٢(  
  )٣(  A/53/667-S/1998/1071املرفق األول ،.  
  )٤(  A/54/917-S/2000/580املرفق ،.  
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 للتغريات اليت حدثت يف العالقات الدوليـة منـذ اعتمـاد الوثيقـة اخلتاميـة                وإدراكا منها   
، مبـا يف    ١٩٨٧سـبتمرب   / أيلـول  ١١للمؤمتر الدويل املعين بالصلة بـني نـزع الـسالح والتنميـة يف              

  ذلك خطة التنمية اليت تبلورت خالل العقد املاضي،
دة اليت تواجه اجملتمـع الـدويل يف ميـدان التنميـة            التحديات اجلدي وإذ تضع يف اعتبارها       

  والقضاء على الفقر والقضاء على األمراض اليت تبتلى هبا البشرية،
 والدور اهلـام لألمـن يف        السالح والتنمية  أمهية صلة الترابط القائمة بني نزع     وإذ تؤكد     

ل العـسكري علـى نطـاق       هذا الصدد، وإذ يساورها القلق إزاء تزايد األموال اليت تنفـق يف اجملـا             
  العامل واليت كان من املمكن، بدال من ذلك، إنفاقها على احتياجات التنمية،

 )٥( إىل تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعين بالصلة بني نزع السالح والتنميـة      وإذ تشري   
  وإعادة تقييمه هلذه املسألة اهلامة يف السياق الدويل الراهن،

تنفيذ برنامج العمل الذي اعتمـد يف املـؤمتر الـدويل            ية متابعة أمه وإذ تضع يف اعتبارها     
  ،)٢(١٩٨٧املعين بالصلة بني نزع السالح والتنمية لعام 

 الــدور الرئيــسي الــذي تؤديــه األمــم املتحــدة يف جمــال الــصلة بــني نــزع  تؤكــد  - ١  
ــذا        ــة يف ه ــز دور املنظم ــام أن يواصــل تعزي ــب إىل األمــني الع ــة، وتطل ــسالح والتنمي اجملــال، ال

وخباصة دور الفريق التوجيهي الرفيـع املـستوى املعـين بـرتع الـسالح والتنميـة، لكفالـة التنـسيق                    
املستمر والفعال والتعاون الوثيق بني إدارات األمم املتحـدة ووكاالهتـا ووكاالهتـا الفرعيـة ذات      

  الصلة؛
حـدود   إىل األمني العـام أن يواصـل، عـن طريـق األجهـزة املالئمـة ويف                  تطلب  - ٢  

املوارد املتاحة، اختاذ إجراءات لتنفيذ برنامج العمل الذي اعتمد يف املؤمتر الدويل املعـين بالـصلة         
  ؛)٢(١٩٨٧بني نزع السالح والتنمية لعام 

اجملتمع الدويل على أن يكرس للتنمية االقتصادية واالجتماعية جـزءا مـن       حتث    - ٣  
لــسالح واحلــد مــن األســلحة، بغــرض تــضييق  املــوارد الــيت تتــاح نتيجــة لتنفيــذ اتفاقــات نــزع ا  

  الفجوة اليت تزداد اتساعا باستمرار بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية؛
 اجملتمــع الــدويل علــى حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة واإلشــارة إىل   تــشجع  - ٤  

مـا أحـرزه مـن      اإلسهام الذي ميكن أن يقدمه نزع السالح يف بلوغها عنـدما يقـوم باسـتعراض                

__________ 

  .A/59/119انظر   )٥(  
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، وتــشجعه كــذلك علــى بــذل مزيــد مــن اجلهــود ٢٠٠٨تقــدم حنــو حتقيــق هــذه الغايــة يف عــام 
  لتحقيق التكامل بني األنشطة املتعلقة برتع السالح واملساعدة اإلنسانية والتنمية؛

املنظمــات واملؤســسات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة واملنظمــات غــري      تــشجع   - ٥  
ت الصلة على أن تدرج القضايا املتعلقة بالصلة بـني نـزع الـسالح     احلكومية ومعاهد البحث ذا   

ــق اخلــرباء         ــر فري ــصدد، تقري ــذا ال ــار، يف ه ــا، وأن تأخــذ يف االعتب ــة يف جــداول أعماهل والتنمي
  ؛)٥(احلكوميني املعين بالصلة بني نزع السالح والتنمية

ات عــن الــدول األعــضاء إىل أن تقــدم إىل األمــني العــام معلومــ   تكــرر دعــوة  - ٦  
التدابري اليت تتخذها واجلهود اليت تبذهلا لكي تكرس للتنمية االقتصادية واالجتماعيـة جـزءا مـن     
املــوارد الــيت تتــاح نتيجــة لتنفيــذ اتفاقــات نــزع الــسالح واحلــد مــن األســلحة، بغــرض تــضييق    

  الفجوة اليت تزداد اتساعا باستمرار بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية؛
ــة      تطلـــب  - ٧   ــا الرابعـ ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ ــني العـ إىل األمـ
تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يتضمن املعلومات الـيت تقـدمها الـدول األعـضاء مبوجـب                 والستني
   أعاله؛٦الفقرة 

والــستني البنــد   أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الرابعــة  تقــرر  - ٨  
  .“ني نزع السالح والتنميةالصلة ب”املعنون 
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  مشروع القرار الثالث عشر    
  ١٩٢٥بروتوكول جنيف لعام سلطة تدابري لدعم     

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 املـؤرخ  ٦١/٦١سـيما القـرار   وال  إىل قراراهتا السابقة بـشأن هـذا املوضـوع،           إذ تشري   

  ،٢٠٠٦ ديسمرب/كانون األول ٦
 حنـو نـزع الـسالح العـام الكامـل يف         يدم فعل  على العمل على حتقيق تق     وتصميما منها   

  ظل رقابة دولية صارمة وفعالة،
 ي إىل تـــصميم اجملتمـــع الـــدويل منـــذ عهـــد بعيـــد علـــى حتقيـــق حظـــر فعلـــ  وإذ تـــشري  

ــة   ــة والبيولوجي ــاوإنتاج الســتحداث األســلحة الكيميائي ــسه ، فــضال عــن  ا واســتعماهلها وتكدي
وتوكول حظر االستعمال احلـريب للغـازات اخلانقـة       التأييد املتواصل الختاذ تدابري لدعم سلطة بر      

ــسامة أو أو ــا الــ ــع يف جنيــــف يف     مــ ــة، املوقــ ــرب البكتريولوجيــ ــائل احلــ ــاهبها ولوســ  ١٧شــ
 عنـه بتوافـق اآلراء يف كـثري مـن القـرارات             أعـرب النحـو الـذي     ، علـى    )١(١٩٢٥ يونيه/حزيران
  السابقة،
  تعزيز الثقة بني الدول، على ضرورة التخفيف من حدة التوتر الدويل وإذ تشددو  
  ؛)٢( مبذكرة األمني العامحتيط علما  - ١  
ــسابقة    - ٢   ــا ال ــداف     جتــدد دعوهت ــادئ وأه ــصارم مبب ــد ال ــدول إىل التقي ــع ال  جلمي

شـاهبها ولوسـائل احلـرب       مـا    بروتوكول حظر االستعمال احلريب للغازات اخلانقة أو الـسامة أو         
  يوية لدعم أحكامه؛وتؤكد من جديد الضرورة احل، )١(البكتريولوجية

ــيت هتيــب  - ٣   ــدول ال ــام      ال  بال ــى بروتوكــول جنيــف لع ــديها حتفظــات عل ــزال ل ت
  ؛ها أن تسحب١٩٢٥

اخلامـــسة  إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا  تطلـــب  - ٤  
  . تقريرا عن تنفيذ هذا القراروالستني

__________ 

  .٢١٣٨، الرقم )١٩٢٩(عصبة األمم، جمموعة املعاهدات، اجمللد الرابع والتسعون   )١(  
  )٢(  A/63/91.  
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  مشروع القرار الرابع عشر    
  حة والذخائر اليت حتوي اليورانيوم املستنفدآثار استخدام األسل    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 باملقاصــد واملبــادئ الــيت جيــسدها ميثــاق األمــم املتحــدة وقواعــد القــانون  إذ تــسترشد  

  اإلنساين الدويل،
  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥ املؤرخ ٦٢/٣٠ إىل قرارها وإذ تشري  
طراف باعتباره وسيلة أساسية للمضي قـدما      على تعزيز مبدأ تعددية األ     وتصميما منها   

  باملفاوضات املتعلقة بتنظيم التسلح ونزع السالح،
 بـاآلراء الــيت أعربـت عنـها الــدول األعـضاء واملنظمـات الدوليــة ذات      وإذ حتـيط علمـا    

الصلة بشأن آثار استخدام األسلحة والذخائر اليت حتـوي اليورانيـوم املـستنفد، كمـا وردت يف                 
  ،)١(٦٢/٣٠ قدمه األمني العام عمال بالقرار التقرير الذي

 بأنه نظرا إىل أن البشرية قد أصبحت أكثر إدراكا لضرورة اختـاذ تـدابري               واقتناعا منها   
فورية حلمايـة البيئـة، ال بـد مـن التـصدي علـى حنـو عاجـل ألي حـدث ميكـن أن يقـوض هـذه                            

  اجلهود عن طريق تنفيذ التدابري املطلوبة،
اآلثار الضارة احملتملة الستخدام األسلحة والذخائر الـيت حتـوي          رها  وإذ تأخذ يف اعتبا     

  اليورانيوم املستنفد على صحة البشر والبيئة،
 للدول األعـضاء وللمنظمـات الدوليـة الـيت وافـت األمـني              تعرب عن تقديرها    - ١  

  ؛٦٢/٣٠العام بآرائها عمال بالقرار 
ــدعو  - ٢   ــة ذات   ت ــدول األعــضاء واملنظمــات الدولي ــدول    ال ــصلة، وال ســيما ال ال

واملنظمات اليت مل تواف األمني العام بعد بآرائها بشأن آثار استخدام األسـلحة والـذخائر الـيت                 
  حتوي اليورانيوم املستنفد، إىل أن تقوم بذلك؛

ــب  - ٣   ــصلة أن      تطل ــة ذات ال ــن املنظمــات الدولي ــتمس م ــام أن يل ــني الع  إىل األم
هتا وحبوثها بشأن آثـار اسـتخدام األسـلحة والـذخائر     ، حسب االقتضاء، دراسا  تستكمل وتنجز 

  اليت حتوي اليورانيوم املستنفد على صحة البشر والبيئة؛

__________ 

  )١(  A/63/170 و Add.1.  
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، حـسب   تيـسر  الدول األعضاء، وال سـيما الـدول املتـضررة، علـى أن              تشجع  - ٤  
   أعاله؛٣االقتضاء، إجراء الدراسات والبحوث املشار إليها يف الفقرة 

ام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا اخلامـــسة  إىل األمـــني العـــتطلـــب  - ٥  
والــستني تقريــرا مــستوىف عــن هــذا املوضــوع يتــضمن املعلومــات الــيت قدمتــها الــدول األعــضاء  

   أعاله؛٣ و ٢واملنظمات الدولية ذات الصلة، مبا فيها املعلومات املقدمة عمال بالفقرتني 
 البنــدهتا اخلامــسة والــستني  أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورتقــرر  - ٦  
  .“آثار استخدام األسلحة والذخائر اليت حتوي اليورانيوم املستنفد” املعنون
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  مشروع القرار اخلامس عشر    
  القذائف    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــشري   ــا إذ تـــ ــؤرخ ٥٤/٥٤ إىل قراراهتـــ ــانون األول١ واو املـــ ــسمرب / كـــ  ١٩٩٩ديـــ

 تـشرين  ٢٩ بـاء املـؤرخ   ٥٦/٢٤  و ٢٠٠٠نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٠املؤرخ     ألف   ٥٥/٣٣ و
 املـؤرخ   ٥٨/٣٧  و ٢٠٠٢نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٢ املؤرخ   ٥٧/٧١و    ٢٠٠١  نوفمرب  /الثاين
ــانون ٨ ــسمرب /األول  كــ ــؤرخ ٥٩/٦٧  و٢٠٠٣  ديــ ــانون األول٣ املــ ــسمرب / كــ  ٢٠٠٤ديــ
كــانون   ٨ املــؤرخ ٦٠/٥١٥هــا ي ومقرر٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٦ املــؤرخ ٦١/٥٩ و

   ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥ املؤرخ ٦٢/٥١٤ و ٢٠٠٥ديسمرب /األول
 دور األمــم املتحــدة يف جمــال تنظــيم التــسلح ونــزع الــسالح والتــزام   تأكيــد وإذ تعيــد  
  األعضاء باختاذ خطوات ملموسة من أجل تعزيز ذلك الدور، الدول 

 خـال مـن   والـدوليني يف عـامل       احلاجـة إىل تعزيـز الـسالم واألمـن اإلقليمـيني             وإذ تدرك   
  احلرب وعبء التسلح، ويالت 
 باحلاجة إىل اتباع هنج شامل إزاء القذائف بطريقة متوازنة وغري متييزيـة،             واقتناعا منها   

  بوصف ذلك إسهاما يف حتقيق السالم واألمن الدوليني، 
ــا    ــضع يف اعتباره ــى      وإذ ت ــضاء عل ــدول األع ــة لل ــشواغل األمني ــاة ال ــي مراع ــه ينبغ   أن

  الدويل واإلقليمي عند معاجلة مسألة القذائف، الصعيدين 
  النظــر يف مــسألة القــذائف يف ســياق ا ينطــوي عليهــلتعقيــدات الــيت علــى اوإذ تــشدد  
  ،ةالتقليدياألسلحة 
 للجهــود الدوليــة املبذولــة ملكافحــة اســتحداث مجيــع أســلحة عــن تأييــدها وإذ تعــرب  
  الشامل وانتشارها، الدمار 

، فريقـا مـن   ٥٩/٦٧أن األمني العام قد أنـشأ، اسـتجابة للقـرار          عتبارها  وإذ تضع يف ا     
 جوانبـها لتنظـر فيـه       مجيعاخلرباء احلكوميني ملساعدته على إعداد تقرير عن مسألة القذائف من           

  اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني،
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ملقدم عمـال   بتقرير األمني العام عن مسألة القذائف من مجيع جوانبها ا     ترحب  - ١  
   ؛)١(٥٩/٦٧ر بالقرا 

 إىل األمني العام أن يستطلع آراء الدول األعضاء بـشأن التقريـر املتعلـق      تطلب  - ٢  
ــعمبــسألة القــذائف مــن   ــة العامــة يف دورهتــا اخلامــسة    مجي ــها، وأن يعرضــها علــى اجلمعي  جوانب

  والستني؛
والـستني البنـد      ةامـس  أن تدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورهتا اخل            تقــرر   - ٣   
   .“القذائف”املعنون 

__________ 

  )١(  A/63/176.  
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  مشروع القرار السادس عشر    
  أمن منغوليا الدويل ومركزها كدولة خالية من األسلحة النووية    

  
  ، العامةاجلمعيةإن   
ــشري   ــا إذ تـــ ــؤرخ ٥٣/٧٧ إىل قراراهتـــ ــانون األول٤ دال املـــ ــسمرب / كـــ  ١٩٩٨ديـــ

ــؤرخ  ٥٥/٣٣ و ــاف امل ــاين ٢٠ ق ــشرين الث ــوفمرب / ت ــؤرخ ٥٧/٦٧  و٢٠٠٠ن ــشرين ٢٢ امل  ت
ؤرخ  املـ ٦١/٨٧ و ٢٠٠٤ديـسمرب  / كـانون األول   ٣ املـؤرخ    ٥٩/٧٣  و ٢٠٠٢نوفمرب  /الثاين
  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٦

 ومبادئـه، فـضال عـن إعـالن مبـادئ            املتحـدة  األمـم  إىل مقاصـد ميثـاق       وإذ تشري أيضا    
  ،)١( املتحدةاألمملدول وفقا مليثاق املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني ا الدويل القانون

 ١٩٩٤ديـــسمرب / كـــانون األول٩ املـــؤرخ ٤٩/٣١ قرارهـــا وإذ تـــضع يف اعتبارهـــا  
  املتعلق بتوفري احلماية واألمن للدول الصغرية،

هو أحد سبل ضـمان األمـن        النووية   األسلحة من أن مركز الدولة اخلالية من        وانطالقا  
  القومي للدول،

نـاء   مركـز منغوليـا املعتـرف بـه دوليـا يـسهم يف تعزيـز االسـتقرار وب                   بـأن  واقتناعا منها   
 توطيد أمن منغوليا من خالل تعزيز استقالهلا وسيادهتا وسالمتها اإلقليميـة            ويف الثقة يف املنطقة  

  وحرمة حدودها واحملافظة على توازهنا اإليكولوجي،
ركزها كدولة خاليـة مـن       باعتماد برملان منغوليا تشريعا حيدد وينظم م       وإذ حتيط علما    
  بوصف ذلك خطوة ملموسة حنو تشجيع أهداف عدم االنتشار النووي، )٢( النوويةاألسلحة
 ألســلحة البيــان املــشترك الــصادر عــن الــدول اخلمــس احلــائزة لوإذ تــضع يف اعتبارهــا  
بــشأن الــضمانات األمنيــة املقدمــة إىل منغوليــا فيمــا يتعلــق مبركزهــا كدولــة خاليــة مــن  النوويــة 
 دال، فضال عن التزام تلـك الـدول         ٥٣/٧٧بوصفه إسهاما يف تنفيذ القرار       )٣( النووية األسلحة

  جتاه منغوليا بأن تتعاون على تنفيذ القرار وفقا ملبادئ امليثاق،
 قد أحالـت البيـان املـشترك إىل          النووية ألسلحة أن الدول اخلمس احلائزة ل     وإذ تالحظ   

  جملس األمن،
__________ 

  .، املرفق)٢٥ -د  (٢٦٢٥القرار   )١(  
  .A/55/56-S/2000/160انظر   )٢(  
  )٣(  A/55/530-S/2000/1052املرفق ،.  
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 أعـرب عنـه رؤسـاء دول وحكومـات بلـدان عـدم              الدعم الذي  وإذ تضع يف اعتبارها     
االحنياز ملركز منغوليا كدولة خالية من األسـلحة النوويـة يف املـؤمتر الثالـث عـشر لرؤسـاء دول                  

 )٤(٢٠٠٣فربايـر  /شـباط  ٢٥ و ٢٤ يفحكومات بلدان عدم االحنياز املعقود يف كواالملبـور          أو
الـذي أعـرب    و)٥(٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ١٦ و ١٥ يفنا  ويف املؤمتر الرابع عشر املعقود يف هافا      

أيضا الوزراء يف االجتماع الوزاري اخلـامس عـشر حلركـة بلـدان عـدم االحنيـاز املعقـود يف                 عنه  
  ،٢٠٠٨يوليه / متوز٣٠ و ٢٩ يفطهران 

 )٧( وراروتونغـا  )٦( أن الدول األطراف واملوقعة على معاهدات تالتيلولكـو        وإذ تالحظ   
 ودولة منغوليـا قـد أعربـت عـن اعترافهـا ودعمهـا التـام ملركـز منغوليـا                    )٩(ندابا وبلي )٨(وبانكوك

أثنـاء املـؤمتر األول للـدول األطـراف والـدول املوقعـة              النووية   األسلحةالدويل كدولة خالية من     
 يف تالتيلولكــو، املكــسيك، يف النوويــة األســلحةعلــى املعاهــدات املنــشئة للمنــاطق اخلاليــة مــن  

  ،)١٠(٢٠٠٥أبريل /نيسان ٢٨ىل  إ٢٦الفترة من 
 علـى الـصعيدين   ٦١/٨٧اختـذ مـن تـدابري أخـرى لتنفيـذ القـرار              مـا  أيـضا  وإذ تالحظ   

  الوطين والدويل،
 بالدور الفعال واإلجيايب الذي تضطلع به منغوليا يف إقامة عالقـات سـلمية             وإذ ترحب   

  ،وودية مع دول املنطقة وغريها من الدول تعود عليها بالنفع املتبادل
عن أمن منغوليا الدويل ومركزها كدولة خاليـة مـن           العام   األمني يف تقرير    وقد نظرت   
  ،)١١( النوويةاألسلحة
  ؛)١١(٦١/٨٧عن تنفيذ القرار  العام األمني بتقرير حتيط علما  - ١  

__________ 

  .، املرفق األولA/57/759-S/2003/332انظر   )٤(  
  .ول، املرفق األA/61/472-S/2006/780انظر   )٥(  
  .٩٠٦٨، الرقم ٦٣٤األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد   )٦(  
منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع      (١٩٨٥: ١٠حوليــة األمــم املتحــدة لنـــزع الــسالح، اجمللــد      : انظــر  )٧(  

A.86.IX.7(التذييل السابع ،.  
  .٣٣٨٧٣، الرقم ١٩٨١األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد   )٨(  
  )٩(  A/50/426املرفق ،.  
  .، املرفق الثالثA/60/121انظر   )١٠(  
  )١١(  A/63/122.  
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ــا يبذلـــه تعـــرب عـــن تقـــديرها   - ٢   ــام األمـــني ملـ ــرار   العـ ــذا للقـ مـــن جهـــود تنفيـ
  ؛)١٢(٦١/٨٧

قـة حـسن اجلـوار املتوازنـة ملنغوليـا جبرياهنـا باعتبارهـا عنـصرا                 عال وتدعم تؤيد  - ٣  
  هاما يف تعزيز السالم واألمن واالستقرار على الصعيد اإلقليمي؛

 بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول األعــضاء للتعــاون مــع منغوليــا يف تنفيــذ    ترحــب  - ٤  
   وبالتقدم الذي أحرز يف جمال توطيد أمن منغوليا الدويل؛٦١/٨٧القرار 

 الــدول األعــضاء إىل مواصــلة التعــاون مــع منغوليــا يف اختــاذ التــدابري        تــدعو  - ٥  
ــة وحرمــة حــدودها      ــا وســيادهتا وســالمتها اإلقليمي الــضرورية لتوطيــد وتعزيــز اســتقالل منغولي
ــة وأمنــها االقتــصادي وتوازهنــا اإليكولــوجي، وكــذلك مركزهــا      واســتقالل سياســتها اخلارجي

  ؛وية النواألسلحةكدولة خالية من 
 الدول األعضاء يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ أن تقدم الدعم للجهـود             تناشد  - ٦  

اليت تبذهلا منغوليا لالنضمام إىل ترتيبات األمن والترتيبات االقتصادية ذات الصلة على الـصعيد              
  اإلقليمي؛
ذات الــصلة مواصــلة تقــدمي  املتحــدة األمــموهيئــات  العــام األمــني إىل تطلــب  - ٧  

   أعاله؛٥عدة إىل منغوليا الختاذ التدابري الضرورية املذكورة يف الفقرة املسا
يف دورهتـــا اخلامـــسة  العامـــة اجلمعيـــةأن يقـــدم إىل  العـــام األمـــني إىل تطلـــب  - ٨  

  والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
املؤقــت لــدورهتا اخلامــسة والــستني البنــد  األعمــال جــدول أن تــدرج يف تقــرر  - ٩  
  .“أمن منغوليا الدويل ومركزها كدولة خالية من األسلحة النووية”املعنون 

__________ 

  .املرجع نفسه، الفرع الثالث  )١٢(  
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  مشروع القرار السابع عشر    
  املعلومات املتصلة بتدابري بناء الثقة يف ميدان األسلحة التقليدية    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
   باملقاصد واملبادئ اجملسدة يف ميثاق األمم املتحدة،إذ تسترشد  
 إسهام تدابري بناء الثقة يف ميدان األسلحة التقليدية، الـيت تتخـذ             وإذ تضع يف اعتبارها     

  حتسني احلالة العامة للسالم واألمن الدوليني، مببادرة وموافقة الدول املعنية، يف 
 العالقــة بــني وضــع تـدابري لبنــاء الثقــة يف ميــدان األســلحة التقليديــة   بــأنواقتناعـا منــها   

   أن تعزز هذه التدابري بصورة متبادلة،والبيئة األمنية الدولية ميكن أيضا
هــم الــذي ميكــن أن تؤديــه أيــضا تــدابري بنــاء الثقــة يف  الــدور املوإذ تــضع يف اعتبارهــا  

  الظروف املؤاتية إلحراز تقدم يف جمال نزع السالح، ميدان األسلحة التقليدية يف هتيئة 
ان األسـلحة التقليديـة      بأن تبادل املعلومـات بـشأن تـدابري بنـاء الثقـة يف ميـد               وإذ تسلم   

  بني الدول األعضاء،فيما متبادل  يسهم يف حتقيق التفاهم والثقة بشكل 
 ٦٠/٨٢ و٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول٣ملــؤرخ  ا٥٩/٩٢إىل قراراهتــا  وإذ تــشري  
  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٦ املؤرخ ٦١/٧٩ و ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨املؤرخ 

ناء الثقة يف ميدان األسلحة التقليدية اليت اختـذهتا بالفعـل     جبميع تدابري ب   ترحب  - ١   
  باملعلومات املقدمة طوعا بشأن هذه التدابري؛ الدول األعضاء وكذلك 

ــدول األعــضاء علــى مواصــلة   تــشجع  - ٢   ــدابري اعتمــاد ال ــدان  ل ت ــاء الثقــة يف مي بن
  هذا الصدد؛ األسلحة التقليدية وتقدمي املعلومات يف 

الدول األعضاء على مواصـلة احلـوار بـشأن تـدابري بنـاء الثقـة يف                 تشجع أيضا   - ٣  
  ميدان األسلحة التقليدية؛

 بإنشاء قاعدة البيانات اإللكترونية اليت تتضمن املعلومـات املقدمـة مـن     ترحب   - ٤   
 ومــساعدة  قاعــدة البيانــات علــى حتــديثةواظبــاملاألمــني العــام   وتطلــب إىل ،الــدول األعــضاء
وحلقــات  تنظــيم حلقــات دراســية ودورات دراســية علــى  بنــاء علــى طلبــها، الــدول األعــضاء،

   عمل هتدف إىل تعزيز املعرفة بالتطورات اجلديدة يف هذا امليدان؛
والــستني البنــد اخلامــسة  أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا تقــرر  - ٥  
  .“حة التقليديةبناء الثقة يف ميدان األسل املعلومات املتصلة بتدابري ”املعنون 
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  مشروع القرار الثامن عشر    
ــة       ــلحة النوويـ ــال مـــن األسـ ــامل خـ ـــزع  : حنـــو عـ ــذ االلتزامـــات بنـ التعجيـــل بتنفيـ

    النووي السالح
  ،إن اجلمعية العامة  
  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥ املؤرخ ٦٢/٢٥ إىل قرارها إذ تشري  
ــشديد     ــذي مت وإذ تواصــل اإلعــراب عــن قلقهــا ال ــسانية   إزاء اخلطــر ال ــه علــى اإلن ثل

  إمكانية استخدام األسلحة النووية،
ــد     ــن جدي ــة      وإذ تؤكــد م ــلحة النووي ــشار األس ــدم انت ــووي وع ــسالح الن ـــزع ال  أن ن
  اجلبهتني،  وتتطلبان إحراز تقدم عاجل ال رجعة فيه على كلتامتداعمتانعمليتان 
 يف وقـت مبكـر      )١( معاهدة احلظر الـشامل للتجـارب النوويـة        بأن بدء نفاذ  وإذ تعترف     

ــة حامســة   ــسبة يظــل ذا أمهي ــهوض إىل ابالن ــزع لن ــشار   بأهــداف ن ــووي وعــدم االنت ــسالح الن  ال
  ، على املعاهدة مؤخراوس وبوروندي وكولومبيا وماليزيا بربادبتصديقترحب  النووي، وإذ

مبـــادئ ” و “تعزيـــز عمليـــة اســـتعراض املعاهـــدة” املعنونـــةإىل املقـــررات وإذ تـــشري   
متديــد معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة ”و “ نتــشار ونــزع الــسالح النــووينيوأهــداف لعــدم اال

والقرار املتعلق بالشرق األوسط اليت اختذها مـؤمتر األطـراف يف معاهـدة عـدم انتـشار                 “ النووية
الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر      إىل   و )٢(١٩٩٥األسلحة النووية السـتعراض املعاهـدة ومتديـدها يف عـام            

  ،)٣(٢٠٠٠ عام دم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة يفاألطراف يف معاهدة ع
 إىل تعهد الدول احلائزة لألسـلحة النوويـة تعهـدا ال لـبس فيـه باإلزالـة                  وإذ تشري أيضا    

التامة لترساناهتا النووية، مما يؤدي إىل نـزع الـسالح النـووي، وفقـا لاللتزامـات مبوجـب املـادة                   
  ،)٤(ر األسلحة النوويةالسادسة من معاهدة عدم انتشا

اقتراب موعـد انعقـاد مـؤمتر األطـراف يف معاهـدة عـدم انتـشار               وإذ تضع يف اعتبارها       
ــام     ــة الســتعراض املعاهــدة يف ع ــدول األطــراف يف هــذا   ٢٠١٠األســلحة النووي ، وإذ حتــث ال

__________ 

  .٥٠/٢٤٥انظر القرار   )١(  
، ١٩٩٥ومتديـدها يف عـام    مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسـلحة النوويـة السـتعراض املعاهـدة    : انظر  )٢(  

  .، املرفق)Corr.1 و NPT/CONF.1995/32 (Part I)(ول الوثيقة اخلتامية، اجلزء األ
، الوثيقـة اخلتاميـة،     ٢٠٠٠مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهـدة يف عـام                 )٣(  

  ).2 و Corr.1 و NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV)(اجمللدات األول إىل الثالث 
  .١٠٤٨٥، الرقم ٧٢٩عاهدات، اجمللد األمم املتحدة، جمموعة امل  )٤(  
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الـــصدد علـــى أن تكثـــف مـــشاركتها البنـــاءة يف أعمـــال اللجنـــة التحـــضريية ملـــؤمتر األطـــراف  
  ،  ٢٠٠٩ يف دورهتا الثالثة، يف عام ٢٠١٠ض املعاهدة يف عام الستعرا

 علـــى الـــدور املركـــزي ملعاهـــدة عـــدم انتـــشار األســـلحة   التـــشديد تواصـــل  - ١  
 واالنــضمام العــاملي إليهــا يف حتقيــق نـــزع الــسالح النــووي وعــدم انتــشار األســلحة   )٤(النوويــة

  ا؛النووية، وهتيب جبميع الدول األطراف الوفاء بالتزاماهت
 فيمـا يتعلـق     تعهـدت هبـا    التقيد التام جبميع االلتزامات اليت        كافة الدولب هتيب  - ٢  

بنـزع السالح النووي وعدم انتشار األسـلحة النوويـة وعـدم التـصرف علـى أي حنـو ميكـن أن                     
  خيل بأي من هاتني القضيتني أو يفضي إىل سباق جديد للتسلح النووي؛

األطـراف يف معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة      أن نتائج مـؤمتر  تؤكد من جديد    - ٣  
 حتدد العمليـة املتفـق عليهـا لبـذل جهـود منتظمـة              )٣(٢٠٠٠النووية الستعراض املعاهدة يف عام      

 احلائزة لألسـلحة    الدولوتدرجيية من أجل نزع السالح النووي، وجتدد يف هذا الصدد دعوهتا            
ىل نـزع الـسالح النـووي الـيت اتفـق عليهـا            التعجيل بتنفيذ اخلطوات العملية الرامية إ     إىل  النووية  

 ، مبــا يــسهم يف إجيــاد عــامل أكثــر أمنــا ٢٠٠٠مــؤمتر األطــراف الســتعراض املعاهــدة يف عــام  يف
  للجميع؛
مجيــع الــدول األطــراف أال تــدخر جهــدا لتحقيــق االنــضمام  تكــرر مناشــدهتا   - ٤  

ــة، وحتــث إســرائيل و     ــشار األســلحة النووي ــاملي إىل معاهــدة عــدم انت ــيت  الع ــد ال باكــستان واهلن
 تصبح بعد أطرافا يف املعاهدة على االنضمام إليها بـسرعة ودون شـروط بوصـفها دوال غـري                   مل

  حائزة لألسلحة النووية؛
ــا    حتـــث   - ٥   ــة علـــى أن تعـــدل عـــن إعالهنـ ــا الـــشعبية الدميقراطيـ ــة كوريـ مجهوريـ

ــسلم يف الوقــت نفــس       ــة، وت ــشار األســلحة النووي ــسحاب مــن معاهــدة عــدم انت ــاجلهود االن ه ب
 األطــراف الراميــة إىل إخــالء شــبه   الــسداسيةادثــاتاحمل يف إطــار ٢٠٠٨ عــام يفاملــضطلع هبــا 

  اجلزيرة الكورية من السالح النووي بطريقة سلمية؛ 
 اسـتعراض احلاجة إىل عملية حتـضريية بنـاءة وناجحـة تفـضي إىل مـؤمتر                تؤكد  - ٦  

هدة من مجيع جوانبـها وتنفيـذها تنفيـذا تامـا     سيسهم يف تعزيز املعا ، مما٢٠١٠املعاهدة يف عام    
   إليها؛وحتقيق االنضمام العاملي

 املعاهـدة يف    اسـتعراض بانعقاد الـدورة الثانيـة للجنـة التحـضريية ملـؤمتر            ترحب    - ٧  
ــام  ــن   ٢٠١٠ع ــار٩أبريــل إىل /نيــسان ٢٨ يف جنيــف يف الفتــرة م  وهتيــب، ٢٠٠٨مــايو / أي

 بتحديـد وتنـاول اجلوانـب املعينـة         ٢٠٠٩ الثالثـة يف عـام       اللجنة التحضريية أن تقوم يف دورهتـا      ب
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 إجيــاد عــامل خــال مــن األســلحة هبــدفالــيت تتطلــب إحــراز تقــدم عاجــل بــشأهنا بغيــة النــهوض 
  ؛ ٢٠٠٠ و ١٩٩٥النووية، استنادا إىل نتائج مؤمتري عامي 

أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الرابعــة والــستني البنــد    تقــرر   - ٨  
التعجيــل بتنفيــذ االلتزامــات بنـــزع الــسالح  : حنــو عــامل خــال مــن األســلحة النوويــة  ”نــون املع

  .وأن تستعرض تنفيذ هذا القرار يف تلك الدورة“ النووي
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  مشروع القرار التاسع عشر    
االنتــشار واحلــد مــن األســلحة  وااللتزامــات املتعلقــة بعــدم  تفاقــات اللاالمتثــال     

  ونزع السالح
  

  ،امةإن اجلمعية الع  
 وغـــريه مـــن ٢٠٠٥ديـــسمرب / كـــانون األول٨ املـــؤرخ ٦٠/٥٥ إىل قرارهـــا إذ تـــشري  

تقريـر فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بـالتحقق            إذ حتـيط علمـا ب     القرارات ذات الـصلة باملـسألة، و      
  ،)١(، مبا يف ذلك دور األمم املتحدة يف جمال التحققجبميع جوانبه

ــدرك   ــضاء   وإذ تـ ــدول األعـ ــع الـ ــرص مجيـ ــوق     حـ ــرام احلقـ ــة احتـ ــى كفالـ ــدائم علـ الـ
 وااللتزامــات الناشــئة عــن املعاهــدات الــيت هــي طــرف فيهــا وعــن غريهــا مــن مــصادر القــانون   

  الدويل،
  بأن تقيد الدول األعضاء مبيثـاق األمـم املتحـدة وامتثاهلـا التفاقـات عـدم                واقتناعا منها   

املتفـق   هـا مـن االلتزامـات     االنتشار واحلد من األسلحة ونزع السالح اليت هي طرف فيها وغري          
  عليها أمر ضروري لتحقيق السالم واألمن واالستقرار على الصعيدين اإلقليمي والعاملي،

 أن عدم امتثـال الـدول األطـراف لتلـك االتفاقـات ولغريهـا مـن االلتزامـات             وإذ تؤكد   
اطر املتفق عليها ال يؤثر سلبا على أمن الدول األطراف فحسب، بل ميكن أن يـسبب أيـضا خمـ                  

   على القيود وااللتـزامات املنصوص عليها يف تلك االتفاقات،تعولأمنية للدول األخرى اليت 
 أن استمرار اتفاقات عدم االنتشار واحلد من األسلحة ونزع السالح           وإذ تؤكد أيضا    

  ،وغريها من االلتزامات املتفق عليها وفعاليتها يتطلبان االمتثال التام لتلك االتفاقات وإنفاذها
   إزاء عدم امتثال بعض الدول اللتزاماهتا،وإذ يساورها القلق  
 أن التحقق واالمتثال واإلنفاذ على حنو يتسق مـع امليثـاق مـسائل مترابطـة                وإذ تالحظ   

  على حنو ال ينفصم،
 بأمهيــة وجــود قــدرات وطنيــة وإقليميــة ودوليــة فعالــة ألعمــال التحقــق         وإذ تــسلم  

  ، تلك القدرات دعموبأمهية واالمتثال واإلنفاذ تلك
املتعلقــة بعــدم االنتــشار جلميــع اتفاقاهتــا الكامــل بالــدول امتثــال  بــأن وإذ تــسلم أيــضا  

يـساهم يف    عقـدهتا الـيت   واحلد من األسلحة ونزع السالح ولغريها من االلتزامات املتفـق عليهـا             

__________ 

  .A/61/1028انظر   )١(  
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ملتـصلة هبـا    اجلهود الرامية إىل منع استحداث وانتشار أسلحة الـدمار الـشامل والتكنولوجيـات ا             
 املبذولـة ملنـع اجلهـات    اجلهـود  ويف الدوليـة،  يتعـارض مـع االلتزامـات   ووسائل إيصاهلا على حنو     
   تلك القدرات،على احلصولالفاعلة من غري الدول من 

 على ما يسهم به االمتثال التفاقات عدم االنتشار واحلـد مـن األسـلحة       تشدد  - ١  
ق عليهـا يف تعزيـز الثقـة وتوطيـد األمـن واالسـتقرار              ونزع السالح ولغريها من االلتزامات املتفـ      

  على الصعيد الدويل؛
   مجيع الدول على تنفيذ التزاماهتا واالمتثال هلا على أكمل وجه؛حتث  - ٢  
ــادة تطلــب  جبميــع الــدول األعــضاء تــشجيع الــدول الــيت   هتيــب  - ٣   املــساعدة لزي

  أن تفعـل ذلـك  هلـا ة على تقدمي املساعدة وبالدول القادر، قدرهتا على التنفيذ الكامل اللتزاماهتا   
  على النحو املالئم؛

أن تتخـذ إجـراءات متـضافرة، علـى حنـو يتـسق مـع               املعنية  جبميع الدول   هتيب    - ٤  
 امتثال مجيع الـدول   وسائل ثنائية ومتعددة األطراف،     ب،  لكي تشجع القانون الدويل ذي الصلة،     

سـلحة ونـزع الـسالح ولغريهـا مـن االلتزامـات            التفاقاهتا املتعلقـة بعـدم االنتـشار واحلـد مـن األ           
 الدول اليت ال متتثـل لتلـك االتفاقـات علـى حنـو يتـسق مـع                  ولكي ختضع للمساءلة  املتفق عليها،   

  ميثاق األمم املتحدة؛
 الــدول غــري املمتثلــة حاليــا اللتـــزاماهتا وتعهــداهتا علــى أن تتخــذ القــرار   حتــث  - ٥  

  االستراتيجي بالعودة إىل االمتثال؛
، املبذولـة  مجيع الدول واألمم املتحدة وسائر املنظمـات الدوليـة           جهود جعتش  - ٦  

 إجراءات تتسق مع امليثـاق ملنـع إحلـاق ضـرر     من أجل اختاذعمال بالواليات املنوطة بكل منها،    
جسيم باألمن واالستقرار الدوليني نتيجـة عـدم امتثـال الـدول اللتزاماهتـا القائمـة املتعلقـة بعـدم                    

  .واحلد من األسلحة ونزع السالحاالنتشار 
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  مشروع القرار العشرون    
  تدابري ملنع اإلرهابييـن من حيازة أسلحة الدمار الشامل    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥  املؤرخ٦٢/٣٣ إىل قرارها إذ تشيـر  
رارات  قـ  مـن اجملتمع الدويل علـى مكافحـة اإلرهـاب، كمـا يتـضح              بتصميم تسلموإذ    

  جلمعية العامة وجملس األمن ذات الصلة،ا
صــالت بــني اإلرهــاب وأســلحة  خطــر وجــود  إزاء تزايـــد وإذ يــساورها بــالغ القلــق  

إىل حيـازة أسـلحة     علـى وجـه اخلـصوص إزاء احتمـال أن يـسعى اإلرهـابيون               الدمار الشامل، و  
  الشامل، الدمار

 ١٥٤٠ار جملـــس األمـــن  للخطـــوات الـــيت اختـــذهتا الـــدول لتنفيـــذ قـــروإدراكـــا منـــها  
   بشأن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل،٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٨املتخذ يف ) ٢٠٠٤(

يوليـه  /متوز ٧ببدء نفاذ االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي يف          وإذ ترحب     
١(٢٠٠٧(،  

ة باعتمــاد التعــديالت الــيت أدخلتــها الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــ  وإذ ترحــب أيــضا   
  ،)٢( من أجل تعزيز اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية٢٠٠٥يوليه / متوز٨بتوافق اآلراء يف 

عــشر لرؤســاء دول الرابــع لمــؤمتر ل مــا أعـــرب عنــــه يف الوثيقــة اخلتاميــة  وإذ تالحــظ  
مـن   )٣(٢٠٠٦ سـبتمرب / أيلول ١٦ و   ١٥يف   هافانا عدم االحنياز املعقود يف      بلدانحكومات   أو

  ختاذ تدابري ملنع اإلرهابيني من حيازة أسلحة الدمار الشامل، الدعم
واالحتــاد األورويب واملنتــدى اإلقليمــي البلــدان الثمانيــة  أن جمموعــة وإذ تالحــظ أيــضا  

 شكلهايـ لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وأطرافـا أخـرى قـد راعـت يف مـداوالهتا األخطـار الـيت            
  لشامل واحلاجة إىل التعاون الدويل يف مكافحتها،حيازة اإلرهابيني ألسلحة الدمار ااحتمال 
 االحتـاد   اسـتهلها املبـادرة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب النـووي الـيت             وإذ تالحظ كـذلك       
  باالشتراك مع الواليات املتحدة األمريكية،الروسي 
 نزع الـسالح يف املـسائل املتـصلة باإلرهـاب          ملسائلنظـر اجمللس االستشاري    ب تقـروإذ    
  ،)٤(ة الدمار الشاملوأسلح

__________ 

  .، املرفق٥٩/٢٩٠القرار   )١(  
  .٢٤٦٣١، الرقم ١٤٥٦األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد   )٢(  
  )٣(  A/61/472-S/2006/780املرفق األول ،.  
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املـؤمتر العـام للوكالـة الدوليـة        يت اختذها   الات املتصلة باملوضوع     بالقرار وإذ حتيط علما    
  ،)٥(واخلمسني  الثانيةللطاقة الذرية يف دورته العادية

 ١٦الـيت اعتمـدت يف       ٢٠٠٥ العـاملي لعـام      بنتـائج مـؤمتر القمـة       علما أيـضا   حتيطوإذ    
ــبتمرب /أيلـــول ــة  االجيف  ٢٠٠٥سـ ــة العامـ ــام الرفيـــع املـــستوى للجمعيـ ــاد )٦(تمـــاع العـ  وباعتمـ

  ،)٧(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٨استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب يف 
 قـرار ال مـن    ٥ و   ٣ بتقرير األمني العام املقـدم عمـال بـالفقرتني           وإذ حتيط علما كذلك     

٨(٦٢/٣٣(،  
 يف إطــار األمــم املتحــدة وعــن طريــق ،صدياملاســة للتــاحلاجــة  ذ تـضع يف اعتبارهــا وإ  

   هلذا اخلطر الذي يهدد البشرية،،التعاون الدويل
  أن هنــاك حاجــة ملحــة إلحــراز تقــدم يف جمــال نــزع الــسالح ومنــع  علــىتــشدد وإذ   
ــشار ــعيا إىل  ،االنت ــسالم وصــون س ــدوليني و ال ــن ال ــسامهةاألم ــة ملكافحــة  امل ــود العاملي   يف اجله
   اإلرهاب،
دعم اجلهــود الدوليــة ملنــع اإلرهــابيني مــن أن تــميــع الــدول األعــضاء  جبهتيـــب  - ١  

  حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا؛
 مجيع الدول األعضاء أن تنظر يف االنضمام إىل االتفاقيـة الدوليـة لقمـع               تناشد  - ٢  

   والتصديق عليها يف وقت مبكر؛)١(أعمال اإلرهاب النووي
ــدول األعــض  حتــث  - ٣   ــع ال ــا، حــسب      مجي ــة وتعزيزه ــدابري وطني ــاذ ت ــى اخت اء عل

ــواد      ــازة أســـلحة الـــدمار الـــشامل ووســـائل إيـــصاهلا واملـ االقتـــضاء، ملنـــع اإلرهـــابيني مـــن حيـ
  والتكنولوجيات املتصلة بتصنيعها؛

املنظمـات  بـني الـدول األعـضاء و      بـني الـدول األعـضاء و      فيمـا    التعـاون    تشجع  - ٤  
  القدرات الوطنية يف هذا اخلصوص؛اإلقليمية والدولية ذات الصلة لتعزيز 

__________ 

  .A/59/361انظر   )٤(  
ــرارا  : انظــر  )٥(   ــة، الق ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــام،   الوكال ــررات األخــرى للمــؤمتر الع ــة  ت واملق ــة الثاني ــدورة العادي ال

  ).GC(52)/RES/DEC(2008(( ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٤ -سبتمرب / أيلول٢٩واخلمسون، 
 .٦٠/١انظر القرار   )٦(  
  .٦٠/٢٨٨القرار   )٧(  
  )٨(  A/63/153.  
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ــرا عــن التــدابري الــيت اختــذهتا املنظمــات    تطلــب  - ٥    إىل األمــني العــام أن يعــد تقري
 بـني مكافحـة اإلرهـاب وانتـشار أسـلحة الـدمار الـشامل،               بالصلةالدولية بشأن املسائل املتعلقة     

 وضـوع، مبـا يف ذلـك      باملتدابري إضـافية ذات صـلة       اختاذ  وأن يلتمس آراء الدول األعضاء بشأن       
سلحة الدمار الـشامل،    أل  اإلرهابيني حيازة تشكله العاملي الذي    اخلطرملواجهة  ،  ةتدابري الوطني ال

  ؛والستني الرابعةوأن يقدم تقريرا إىل اجلمعية العامة يف دورهتا 
 البنــد  الرابعــة والــستني أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا  تقــرر  - ٦  
  .“ ملنع اإلرهابيني من حيازة أسلحة الدمار الشاملتدابري” املعنون
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  مشروع القرار احلادي والعشرون    
  املشاكل الناشئة عن تكديس فائض خمزونات الذخرية التقليدية    

  ،إن اجلمعية العامة  
أمهية املسامهة يف العملية اجلارية يف إطـار إصـالح األمـم املتحـدة              إذ تضع يف اعتبارها       

نظمة يف جمال صون السالم واألمن من خـالل تزويـدها بـاملوارد واألدوات الـيت                لزيادة فعالية امل  
حتتاج إليها ملنع نشوب الرتاعـات وتـسوية املنازعـات بالوسـائل الـسلمية وحفـظ الـسالم وبنـاء                    

  السالم والتعمري بعد انتهاء الرتاعات،
وضـع   على أمهية اتبـاع هنـج شـامل ومتكامـل يف نـزع الـسالح مـن خـالل                     وإذ تشدد   

  تدابري عملية،
  ،)١( بتقرير فريق اخلرباء املعين مبشكلة الذخائر واملتفجراتوإذ حتيط علما  
 مــن التقريــر املقــدم مــن رئــيس الفريــق  ٢٧ إىل التوصــية الــواردة يف الفقــرة وإذ تــشري  

 علـى صـك دويل لـتمكني الـدول مـن الكـشف عـن                املكلف بالتفاوض العامل املفتوح العضوية    
ة واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة وتعقبها يف الوقت املناسب وبطريقة موثـوق            األسلحة الصغري 

هبــا، والــيت تتعلــق مبعاجلــة مــسألة ذخــرية األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة بطريقــة شــاملة   
  ،)٢(كجزء من عملية مستقلة جترى يف إطار األمم املتحدة

ــاح  وإذ تالحــظ   ــصعيدين   األعمــال واإلجــراءات اجلــاري ت مــع االرتي ــذها علــى ال نفي
  يتعلق مبسألة الذخرية التقليدية، اإلقليمي ودون اإلقليمي فيما

 وقرارهــا ٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول٣ املــؤرخ ٥٩/٥١٥ إىل مقررهــا وإذ تــشري  
 كــــانون ٦ املــــؤرخ ٦١/٧٢ وقرارهــــا ٢٠٠٥ديــــسمرب / كــــانون األول٨ املــــؤرخ ٦٠/٧٤

اج مسألة فائض خمزونـات الـذخرية التقليديـة يف     اليت قررت مبوجبها إدر٢٠٠٦ديسمرب  /األول
  جدول أعمال دورهتا الثالثة والستني،

 مجيع الـدول املهتمـة علـى أن حتـدد طواعيـة مـا إذا كـان ميكـن اعتبـار                      تشجع  - ١  
أجزاء من خمزوناهتا من الذخرية التقليدية فائضا، طبقا الحتياجاهتـا األمنيـة املـشروعة، وتعتـرف             

بـد مـن وضـع ضـوابط مالئمـة علـى             املخزونـات يف االعتبـار وبأنـه ال       بوجوب وضع أمن هذه     
يتعلـق بـأمن خمزونـات الـذخرية التقليديـة وسـالمتها مـن أجـل إزالـة خطـر                     الصعيد الوطين فيما  

  االنفجار أو التلوث أو التحويل؛
__________ 

  .A/54/155انظر   )١(  
  )٢(  A/60/88 و Corr.2.  
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 مجيع الدول املهتمة أن تقوم بتحديد حجـم الفـائض مـن خمزوناهتـا مـن                 تناشد  - ٢  
إذا كــان يــشكل خطــرا علــى األمــن، إذا رأت ذلــك مناســبا،   يديــة وطبيعتــه ومــاالــذخرية التقل

  إذا كانت يف حاجة إىل مساعدة خارجية إلزالة هذا اخلطر؛ ووسائل تدمريه، وما
 الدول اليت ميكنها مـساعدة الـدول املهتمـة علـى وضـع وتنفيـذ بـرامج                  تشجع  - ٣  

ــى ال      ــا عل ــات أو حتــسني إدارهت ــائض املخزون ــن ف ــتخلص م ــوخي    لل ــع ت ــة م ــذلك طواعي ــام ب قي
  الشفافية، يف إطار ثنائي أو عن طريق منظمات دولية أو إقليمية؛

 مجيع الدول األعضاء على حبث إمكانيـة وضـع وتنفيـذ تـدابري، ضـمن                تشجع  - ٤  
 لالجتـار غـري املـشروع املـرتبط         بـصورة مناسـبة   إطار وطين أو إقليمي أو دون إقليمي، للتصدي         

  ؛بتكديس هذه املخزونات
 بالردود الواردة من الدول األعضاء بناء على التماس األمني العـام            حتيط علما   - ٥  

آلرائها بشأن املخاطر النامجة عن تكديس فائض خمزونـات الـذخرية التقليديـة وبـشأن الوسـائل            
  ؛)٣(الوطنية لتعزيز الرقابة على الذخرية التقليدية

للنظـر يف    ٦١/٧٢أ عمال بـالقرار      بتقرير فريق اخلرباء احلكوميني املنش     ترحب  - ٦  
اختـــاذ مزيـــد مـــن اخلطـــوات لتعزيـــز التعـــاون فيمـــا يتعلـــق مبـــسألة فـــائض خمزونـــات الـــذخرية  

  ، وتشجع الدول بقوة على تنفيذ توصياته؛)٤(التقليدية
ــدول تــشجع   - ٧   ــساهم  الــيت بإمكاهنــا ال ــوخي  املــسامهة علــى أن ت ــة مــع ت  طواعي

ــشفافية يف  ــة  وضــع ال ــادئ توجيهي ــةتقنمب ــذخرية   األمــم املتحــدة يف إطــار ي ــات ال  إلدارة خمزون
ة ار حتـسني قـدرهتا علـى إد       يف على أساس طوعي، ملساعدهتا    لتستخدمها تتاح للدول    ،التقليدية

 اخلطـر الـذي      الـذخرية التقليديـة والتخفيـف مـن        فوائض منو   وللحيلولة دون املخزونات الوطنية   
  ؛)٥(نطاق واسعمتثله على 
 ارها معاجلة مسألة فـائض خمزونـات الـذخرية التقليديـة بـشكل        قر تكرر تأكيد   - ٨  
  شامل؛ 
ــرر  - ٩   ــة      تق ــدورهتا الرابع ــت ل ــال املؤق ــسألة يف جــدول األعم ــذه امل ــدرج ه   أن ت
  .والستني

__________ 

  )٣(  A/61/118 و Add.1 و A/62/166 و Add.1.  
  .A/63/182انظر   )٤(  
  .٧٢املرجع نفسه، الفقرة   )٥(  
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  مشروع القرار الثاين والعشرون    
  زع السالحـتوطيد السالم من خالل تدابري عملية لن    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 ١٩٩٦ديـــســمرب / كـــانون األول١٠ نـــون املـــؤرخ ٥١/٤٥ قراراهتـــا  إىلإذ تـــشــــري  

 كــانون ٤ مــيم املــؤرخ ٥٣/٧٧ و ١٩٩٧ديــسمرب /األول  كــانون ٩ زاي املــؤرخ ٥٢/٣٨ و
 ٥٥/٣٣ و ١٩٩٩  ديــسمرب / كــانون األول١ حــاء املــؤرخ ٥٤/٥٤ و ١٩٩٨ديــسمرب /األول

ــؤرخ  ــاين ٢٠زاي املــ ــشرين الثــ ــوفمرب / تــ ــني املــــ ٥٦/٢٤ و ٢٠٠٠نــ ــشرين ٢٩ؤرخ  عــ  تــ
 ومقررهــــا ٢٠٠٢نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين٢٢ املــــؤرخ ٥٧/٨١   و ٢٠٠١نــــوفمرب /الثــــاين
ــانون األول٨ املـــؤرخ ٥٨/٥١٩ ــا ي وقرار٢٠٠٣ديـــسمرب / كـ ــانون  ٣املـــؤرخ   ٥٩/٨٢هـ كـ

توطيـد   ”ةاملعنونـ  ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ٦ املـؤرخ    ٦١/٧٦ و   ٢٠٠٤ ديسمرب/األول
  ،“لية لرتع السالحالسالم من خالل تدابري عم

 بأن اتباع هنج شـامل ومتكامـل إزاء تـدابري عمليـة معينـة لنــزع الـسالح                   واقتناعا منها   
يـوفر بالتـايل أساسـا لبنـاء        و الـسالم واألمـن وتوطيـدمها،        صونيكـون شـرطا مـسبقا لـ         مـا    كثريا

 الـيت مت وتـشمل هـذه التـدابري مجـع األسـلحة         ،الرتاعـات بعـد   مـا  بشكل فعال يف مرحلة السالم 
التـصنيع غـري املـشروع، فـضال عـن األسـلحة        احلصول عليها من خالل االجتار غري املشروع أو   

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

، اسـتخدامها بـشكل آخـر      أومنـها   التخلص  بريق تدمريها، إال إذا صدر إذن رمسي        ذلك عن ط  
 وتـشمل    علـى النحـو الواجـب،       وضع العالمات الالزمة على هذه األسـلحة وتـسجيلها         شريطة

 وإعـادة إدمـاجهم وإزالـة       هموتـسرحي املقـاتلني الـسابقني     كذلك تدابري بنـاء الثقـة ونـزع سـالح           
  األلغام وحتويل األسلحة،

 أن اجملتمــع الــدويل يــدرك اآلن أكثــر مــن أي وقــت مــضى  ذ تالحــظ مــع االرتيــاحوإ  
ملـشاكل املتزايــدة الناشـئة عــن   إىل اوخباصـة بــالنظر   أمهيـة هــذه التـدابري العمليــة لنــزع الــسالح،    

 وانتـشارهــا   ، مبـا يف ذلـك ذخائرهـا       ،ألسلحـــة الـصغيــرة واألسلحـــة اخلفيفـــة       التراكم املفرط ل  
 واألمـن ويقلـل مـن فـرص التنميـة االقتـصادية يف              خطرا يهدد السالم  ، مما يشكل    ضوابط بدون  

  ،النـزاعاتبعد  ما حاالت كثري من املناطق، وخباصة يف 
ــلنـــزع عمليــة  احلاجــة إىل بــذل مزيــد مــن اجلهــود لوضــع بــرامج   وإذ تؤكــد   سالح ال

ــضررة،    ــاطق املت ــة يف املن ــذها بفعالي ــسالح  كجــزء مــن وتنفي ــزع ال ــدابري ن ــسريح وإعــادة   ت والت
  السالم،  كل حالة على حدة، جهود حفظ السالم وبناء حسباإلدماج، حبيث تكمل، 
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 بتقريـــر األمـــني العـــام عـــن منـــع نـــشوب الـــصراعات وإذ حتـــيط علمـــا مـــع التقـــدير  
ــه انتــشار األســلحة الــصغرية    ، الــذي يــشري، يف مجلــة أمــور، إىل  )١(املــسلحة ــدور الــذي يؤدي ال

   وإدامتها،الرتاعاتقلها غري املشروع يف سياق تفاقم واألسلحة اخلفيفة ون
الـذي   )٢(٢٠٠١أغـسطس  / آب٣١ ببيان رئيس جملس األمـن املـؤرخ    وإذ حتيط علما    

ــة    ــدابري العملي ــة الت ــشدد علــى أمهي ــسالح يف ســياق   ي ــرتع ال  املــسلحة، وإذ تؤكــد،  الرتاعــاتل
 األخطـار تـدابري احتـواء      ى أمهيـة    يتعلق بربامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، عل        فيما

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

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

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

  واملتعددة األوجه، 
بإنشاء نظام دعم تنفيذ برنامج العمل داخل منظومـة األمـم املتحـدة              اوإذ ترحب أيض    

الذي يتيح أداة شاملة لتيسري التعـاون واملـساعدة الـدوليني مـن أجـل تنفيـذ تـدابري عمليـة لـرتع                       
  املوارد املتاحة،و االحتياجات من املساعدة املطابقة بنيالسالح، مبا يف ذلك 

 من اجتماعات الـدول      والثالث األول والثاين  ات االجتماع  بتقارير وإذ ترحب كذلك    
العمــل املتعلــق مبنــع االجتــار غــري املــشروع   كــل ســنتني للنظــر يف تنفيــذ برنــامج تعقــد مــرة الــيت 

يف   ة جوانبـه ومكافحتـه والقـضاء عليـه، املعقـود          من مجيـع  باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة     
ومــن  )٥(٢٠٠٥يوليــه / متــوز١٥إىل  ١١مــن و )٤(٢٠٠٣يوليــه / متــوز١١ إىل ٧نيويــورك مــن 

   ،)٦(٢٠٠٨يوليه / متوز١٨ إىل ١٤

__________ 

  )١(  A/55/985-S/2001/574  و Corr.1.  
  )٢(  S/PRST/2001/21  ٣١ - ٢٠٠١ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين١ قـــــرارات ومقـــــررات جملـــــس األمــــن،  :؛ انظــــر 

  .٢٠٠٢ يوليه/متوز
  )٣(  A/61/288.  
  )٤(  A/CONF.192/BMS/2003/1 .  
  )٥(  A/CONF.192/BMS/2005/1.  
  )٦(  A/CONF.192/BMS/2008/3.   
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احلـد مـن األسـلحة    /ملبـادئ التوجيهيـة بـشأن حتديـد    ا”لـ  األمهية اخلاصة    تؤكد  - ١  
التأكيـد بوجـه خـاص علـى تعزيـز الـسالم يف سـياق قـرار اجلمعيـة             التقليدية ونزع السالح، مع     

اآلراء يف دورهتـا املوضـوعية لعـام         ع السالح بتوافق    اليت اعتمدهتا هيئة نز    “ نون ٥١/٤٥العامة  
  ؛)٧(١٩٩٩

 خـالل تـدابري عمليـة        بتقريـر األمـني العـام عـن توطيـد الـسالم مـن              حتيط علما   - ٢  
، وتـــشجع مـــرة أخـــرى الـــدول األعـــضاء  )٨(٦١/٧٦   املقـــدم عمـــال بـــالقرار لنــــزع الـــسالح

  الواردة فيه؛ وصيات  تنفيذ التتدعموالترتيبات والوكاالت اإلقليمية على أن 
 على أمهية أن تدرج، حسب االقتضاء ومبوافقة الدولـة املـضيفة، تـدابري            تشدد  - ٣  

حفـظ الــسالم املنـشأة بتكليــف مـن األمــم املتحـدة، ترمــي إىل      عمليـة لــرتع الـسالح يف بعثــات   
  بـرامج اخلفيفة، باالقتران مـع  معاجلة مشكلة االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة        

نــزع ســالح املقــاتلني الــسابقني وتــسرحيهم وإعــادة إدمــاجهم، بغيــة تــشجيع وضــع اســتراتيجية 
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

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

 واملنظمـات اإلقليميـة ودون      ،الـدول املتـضررة نفـسها     تلك الـيت تتخـذها أو تـضعها         وخصوصا   
  املتحدة؛ وكاالت األمم عن ، فضال اإلقليمية
 جمموعــة الــدول املهتمــة  يف إطــار،  علــى أن تواصــل الــدول األعــضاءتــشجع   - ٥  

وللمنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة ذات الـصلة، وفقـا              لألمني العـام     دعمها،  أيضا
لبــات يف اســتجابتها لط للفــصل الثــامن مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، وللمنظمــات غــري احلكوميــة  
 مبــا يف ذلــك ذخائرهــا  ،الــدول األعــضاء املتعلقــة جبمــع األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة   

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

ــم    ــة األمـ ــات ومنظومـ ــسات اإلقليميـــ   احلكومـ ــات واملؤسـ ــدة واملنظمـ ــةاملتحـ  ة ودون اإلقليميـ
الـسالح وبرنـامج العمـل املتعلـق مبنـع         املنظمات غري احلكومية، يف دعم التـدابري العمليـة لـرتع            و

__________ 

  .، املرفق الثالث)A/54/42 (٤٢الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم   )٧(  
  )٨(  A/63/261.  
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 ميـع جوانبـه ومكافحتـه والقـضاء    جباالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة        
  ؛)٩(عليه

 اخلامـــسةدورهتـــا  إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف تطلـــب   - ٧  
لـرتع الـسالح، مـع مراعـاة أنـشطة جمموعـة الـدول               عـن تنفيـذ التـدابري العمليـة          والستني تقريـرا    

  اخلصوص؛ املهتمة باألمر يف هذا 
 والــستني البنــد اخلامــسة أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا تقــرر   - ٨  
  .“الحتدابري عملية لنـزع الس توطيد السالم من خالل ”املعنون 

__________ 

 مـن مجيـع  ألسـلحة اخلفيفـة    تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـين باالجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية وا            :انظر  )٩(  
  .٢٤، الفصل الرابع، الفقرة ) A/CONF.192/15 (٢٠٠١يوليه / متوز٢٠-٩جوانبه، نيويورك، 
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  مشروع القرار الثالث والعشرون    
  من األسلحة النووية يف وسط آسيا إنشاء منطقة خالية    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــا إذ تــــشري   ــؤرخ ٥٢/٣٨ إىل قراراهتــ ــاف املــ ــانون األول٩ قــ ــسمرب / كــ  ١٩٩٧ديــ

 تـشرين   ٢٠ ثـاء املـؤرخ      ٥٥/٣٣ و   ١٩٩٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٤ ألف املؤرخ    ٥٣/٧٧ و
 املـؤرخ   ٦١/٨٨و   ٢٠٠٢نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٢ املؤرخ   ٥٧/٦٩ و   ٢٠٠٠وفمرب  ن/الثاين
ــانون األول٦ ــسمرب / كـ ــا  ٢٠٠٦ديـ ــؤرخ ٥٤/٤١٧ومقرراهتـ ــانون األول١ املـ ــسمرب / كـ ديـ

 كـانون   ٨ املـؤرخ    ٥٨/٥١٨ و   ٢٠٠١نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٩ املؤرخ   ٥٦/٤١٢ و   ١٩٩٩
 ٦٠/٥١٦ و ٢٠٠٤ديـــسمرب /ألول كـــانون ا٣ املـــؤرخ ٥٩/٥١٣ و ٢٠٠٣ديـــسمرب /األول

  ،٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨املؤرخ 
 بـأن إنـشاء منـاطق خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يـسهم يف حتقيـق نـزع             منـها  اقتناعهاو  

السالح العام والكامل، وإذ تؤكد أمهية املعاهدات املعترف هبا دوليا بشأن إنشاء هـذه املنـاطق                 
  ز نظام عدم االنتشار، مناطق خمتلفة من العامل يف تعزييف

أن إنــشاء منطقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة يف وســط آســيا علــى أســاس  وإذ تــرى   
 يشكل خطـوة مهمـة حنـو تعزيـز نظـام      )١(ترتيبات يتم التوصل إليها حبرية فيما بني دول املنطقة       

   السالم واألمن على الصعيدين اإلقليمي والدويل، وكفالةعدم انتشار األسلحة النووية
أن إنــشاء منطقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة يف وســط آســيا إســهام وإذ تــرى أيــضا   

فعــال يف مكافحــة اإلرهــاب الــدويل واحليلولــة دون وقــوع املــواد والتكنولوجيــات النوويــة يف    
  أيدي جهات فاعلة من غري الدول، وبدرجة أساسية اإلرهابيني،

تحـدة يف إنـشاء منـاطق خاليـة مـن      الـدور املعتـرف بـه عامليـا لألمـم امل      وإذ تعيد تأكيـد       
  األسلحة النووية،

 منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف وسـط آسـيا يف                 تؤديـه  الـدور الـذي      وإذ تؤكد   
 الــيت إصــالح بيئــة األقــاليمالــسلمية ويف لألغــراض  النوويــة اســتخدام الطاقــةتعزيــز التعــاون يف 

ة إىل كفالــة التخــزين املــأمون   اجلهــود الراميــتكثيــفتــضررت مــن التلــوث اإلشــعاعي وأمهيــة  
  واملوثوق به للنفايات املشعة يف دول وسط آسيا،

__________ 

  .أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقريغيزستان وكازاخستان  )١(  
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 بأمهية املعاهدة املتعلقة بإنشاء منطقة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف وسـط         وإذ تسلم   
، وإذ تؤكـد أمهيتـها     ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٨آسيا واملوقعة يف سيميباالتينسك، كازاخستان يف       

  من،يف حتقيق السالم واأل
 علـى معاهـدة إنـشاء       أوزبكستان وتركمانستان وقريغيزستان   بتصديقترحب    - ١  

  منطقة خالية من األسلحة النووية يف وسط آسيا؛
ــدول احلــائزة       تالحــظ   - ٢   ــع ال ــشاور م ــيا ملواصــلة الت ــدان وســط آس ــتعداد بل اس

  لألسلحة النووية بشأن عدد من أحكام املعاهدة؛
  سـيلتئم  ر دويل معين مبشكلة خملفـات اليورانيـوم       عقد مؤمت الدعوة إىل    ب ترحب  - ٣  

، وهتيب بالوكاالت املتخصصة التابعـة لألمـم املتحـدة وغريهـا مـن      ٢٠٠٩يف بيشكيك يف عام   
  اجلهات املعنية أن تشارك يف ذلك املؤمتر؛

أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا اخلامــسة والــستني البنــد تقــرر   - ٤  
  .“ خالية من األسلحة النووية يف وسط آسياإنشاء منطقة”املعنون 
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  مشروع القرار الرابع والعشرون    
  مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
إزاء تزايد التحديات األمنية اإلقليمية والعامليـة، الـيت ينـدرج ضـمن              يساورها القلق  إذ  

  ر للقذائف التسيارية القادرة على إيصال أسلحة الدمار الشامل،أسباهبا االنتشار املستم
مقاصد األمم املتحدة ومبادئها ودورهـا ومـسؤوليتها يف ميـدان           تضع يف اعتبارها  وإذ    

  السالم واألمن الدوليني وفقا مليثاق األمم املتحدة،
 شـاملة مبنـع     على أمهية اجلهود اإلقليمية والدوليـة الراميـة إىل القيـام بـصورة            وإذ تؤكد     

ــدمار الــشامل،       وكــبح انتــشار منظومــات القــذائف التــسيارية القــادرة علــى إيــصال أســلحة ال
  بوصف ذلك إسهاما يف استتباب السالم واألمن الدوليني،

يف   باعتماد مدونة الهاي لقواعد الـسلوك ملنـع انتـشار القـذائف التـسيارية              وإذ ترحب   
ــاين ٢٥ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــسلوك    )١( يف الهــاي٢٠٠٢ن ــة قواعــد ال ــأن مدون ــها ب ، واقتناعــا من

  سوف تساهم يف تعزيز الشفافية والثقة بني الدول،
 واملعنـــون ٢٠٠٥ديـــسمرب / كـــانون األول٨ املـــؤرخ ٦٠/٦٢قرارهـــا  إىلوإذ تـــشري   

  ،“مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية”
الفــضاء  الــدويل يف جمــال استكــشافاإلعالن اخلــاص بالتعــاون  بــالتزامهــا وإذ تؤكــد  

الحتياجــات   مــع إيــالء اعتبــار خــاص،اخلــارجي واســتخدامه لفائــدة مجيــع الــدول ومــصلحتها
ديــسمرب / كــانون األول١٣ املــؤرخ ٥١/١٢٢ قرارهــا، حــسبما ورد يف مرفــق البلــدان الناميــة

١٩٩٦،  
 الفــضاء  بأنــه ينبغــي أال تــستبعد الــدول مــن االنتفــاع مــن فوائــد اســتخدام  وإذ تــسلم  

اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، وأنــه يــتعني عليهــا، وهــي جتــين هــذه الفوائــد وتــشيد جــسور   
ــى محــل أســلحة         ــادرة عل ــسيارية الق ــذائف الت ــشر الق ــسهم يف ن ــشأن، أال ت ــذا ال ــاون يف ه التع

  الشامل، الدمار
ــا    ــضع يف اعتباره ــائل     وإذ ت ــشامل ووس ــدمار ال ــشار أســلحة ال   ضــرورة مكافحــة انت
  إيصاهلا،

__________ 

  )١(  A/57/724الضميمة ،.  
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أن مائة وثالثني دولة انضمت بالفعل إىل مدونة الهـاي          تالحظ مع االرتياح      - ١  
 كخطـوة عمليـة للتـصدي النتـشار أسـلحة           )١(لقواعد الـسلوك ملنـع انتـشار القـذائف التـسيارية          

  الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا؛
 مجيع الدول اليت مل تنضم بعد إىل مدونـة قواعـد الـسلوك إىل االنـضمام             تدعو  - ٢  
  إليها؛

استكشاف طرق وأساليب أخرى للتعامل بفعالية مـع مـشكلة انتـشار      شجع  ت  - ٣  
  ؛القذائف التسيارية القادرة على إيصال أسلحة الدمار الشامل

 البنــد أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الرابعــة والــستني   تقــرر  - ٤  
  .“ف التسياريةمدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائ ”املعنون
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  مشروع القرار اخلامس والعشرون    
وضـع معـايري دوليـة موحـدة السـترياد          : األسـلحة جتـارة   حنو عقـد معاهـدة بـشأن            

  األسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها
  
  ،إن اجلمعية العامة   

ــسترشد   ــد      إذ ت ــد تأكي ــاق األمــم املتحــدة، وإذ تعي ــادئ اجملــسدة يف ميث باملقاصــد واملب
  للقانون الدويل والتزامها به،احترامها 
 ١٩٩١ديـــــسمرب / كـــــانون األول٩ الم املـــــؤرخ ٤٦/٣٦إىل قراراهتـــــا وإذ تـــــشري   

 كـانون  ١٠ بـاء املـؤرخ   ٥١/٤٧  و١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٠ نون املؤرخ  ٥١/٤٥ و
 ٦٠/٦٩  و ٢٠٠١ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٤ تـاء املـؤرخ      ٥٦/٢٤  و ١٩٩٦ديسمرب  /األول

ــؤرخني٦٠/٨٢ و ــانون األول٨  املـــ ــسمرب / كـــ ــؤرخ ٦١/٨٩ و ٢٠٠٥ديـــ ــانون  ٦ املـــ كـــ
  ،٢٠٠٦ديسمرب /األول

نـــزع الــسالح وعــدم انتــشار األســلحة أمــور أساســية حتديــد األســلحة وبــأن  تقــرإذ و  
  لصون السالم واألمن الدوليني،

بـصورة فرديـة    يف الدفاع عن الـنفس  الطبيعي جلميع الدول احلق   وإذ تؤكد من جديد     
  ،يثاقامل من ٥١فقا للمادة ومجاعية  أو

حبــق مجيــع الــدول يف تــصنيع األســلحة التقليديــة واســتريادها وتــصديرها   وإذ تعتــرف   
ونقلــها واالحتفــاظ هبــا مــن أجــل الــدفاع عــن الــنفس وتلبيــة االحتياجــات األمنيــة ومــن أجــل    

  املشاركة يف عمليات دعم السالم،
ــشري    ــل    وإذ ت ــال الكام ــدول باالمتث ــع ال ــزام مجي ــد    إىل الت ــى توري ــر عل ــرارات احلظ  لق

  األسلحة اليت يتخذها جملس األمن وفقا للميثاق،
 للقانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان          احترامها وإذ تعيد تأكيد    

  والقانون اإلنساين الدويل وامليثاق،
عد صُّالــدول علــى الــاملتخــذة باالشــتراك بــني باملبــادرات ذات الــصلة وإذ حتــيط علمــا   

الـــدويل واإلقليمـــي ودون اإلقليمـــي، مبـــا فيهـــا مبـــادرات األمـــم املتحـــدة، وإذ تـــشجع تلـــك   
املبادرات، وبالدور الذي تضطلع به املنظمـات غـري احلكوميـة واجملتمـع املـدين مـن أجـل تعزيـز                     

األسـلحة  جتـارة   التعاون وحتسني تبادل املعلومات والشفافية وتنفيذ تـدابري بنـاء الثقـة يف ميـدان                
   باملسؤولية،ةاملتسم
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ــأن وإذ تقــر    ــة    عــدم وجــود ب ــشأن اســترياد األســلحة التقليدي ــة موحــدة ب  معــايري دولي
 وتــشريد الـسكان واجلرميــة واإلرهـاب، ممــا   الـرتاع وتـصديرها ونقلـها يــشكل عـامال يــسهم يف    

ة يقوض دعائم السالم واملصاحلة والسالمة واألمن واالستقرار والتنمية االجتماعيـة واالقتـصادي           
  املستدامة،
ــرف    ــتم       وإذ تعت ــا ي ــزم قانون ــرام صــك مل ــاطق إلب ــد مــن املن ــامي يف العدي ــد املتن بالتأيي

التفاوض بشأنه علـى أسـاس غـري متييـزي وشـفاف ومتعـدد األطـراف، مـن أجـل وضـع معـايري                        
 عقـد حلقـات عمـل       بوسائل منها ،  دولية موحدة السترياد األسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها      

 اجلمعيـة العامـة يف      أعلنت عن بدئها  ية إقليمية ودون إقليمية ملناقشة املبادرة اليت        وحلقات دراس 
  ،٦١/٨٩قرارها 

األمـني  إىل   الـدول األعـضاء      باآلراء الـيت قدمتـها     على النحو الواجب   وإذ حتيط علما    
بـشأن اجلـدوى والنطـاق والبـارامترات األوليـة فيمـا يتعلـق بإعـداد صـك                   العام بنـاء علـى طلبـه      

 وملــزم قانونــا يــضع معــايري دوليــة موحــدة الســترياد األســلحة التقليديــة وتــصديرها          شــامل
  ،)١(ونقلها

 )٢( بتقريـر األمـني العـام الـذي أعـد مبـساعدة مـن فريـق اخلـرباء احلكـوميني                    ترحبوإذ    
بـذل   النظر يف  يلزم مواصلة قل األسلحة التقليدية  املتعلقة بن أنه نظرا لتعقد املسائل     الذي يفيد ب  و

بــصورة تدرجييــة األســلحة التقليديـة  يف  ةالدوليـ التجــارة  يف إطــار األمـم املتحــدة ملعاجلـة   جهـود 
تـوازن يعـود بـالنفع       من أجل التوصل، علـى أسـاس توافـق اآلراء، إىل حتقيـق            ومفتوحة وشفافة   

   مركز الصدارة يف هذه اجلهود،األمم املتحدةميثاق بادئ حيث يكون مل، ميععلى اجل
األسـلحة التقليديـة، مبـا فيهـا       يف   ةاملـشروع لتجـارة   حتـول ا  لى منع   عوقد عقدت العزم      

   ة،غري مشروعجتارة إىل األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، 
،  الذي أعـد مبـساعدة مـن فريـق اخلـرباء احلكـوميني             )٢( تقرير األمني العام   ؤيدت  - ١  
  ؛)١(آراء الدول األعضاء مع مراعاة
، التوصـيات   الـصعيد الـوطين   ، علـى    وتبحثفذ  أن تن  مجيع الدول على     تشجع  - ٢  

 إىل النظـر بعنايـة   وتـدعوها   األمـني العـام،   من تقريـر ٢٩ و ٢٨ذات الصلة الواردة يف الفقرتني    
 الداخليـة أعلـى   وضـوابطها نظمهـا الوطنيـة      التوصـيات مبـا يكفـل اسـتيفاء       هـذه    تنفيـذ يف كيفية   

 ةشروعاملـ غـري  األسواق إىل  ألسواق املشروعة   من ا األسلحة التقليدية   حتويل  املعايري املمكنة ملنع    
__________ 

  .Add.1-4 و  A/62/278 (Parts I and II)انظر  )١(  
  .A/63/334انظر   )٢(  
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 عمال اإلرهابية واجلرمية املنظمة وغريها من األنـشطة اإلجراميـة،         يف األ  استخدامهاحيث ميكن   
   القيام بذلك عند الطلب؛يف هذا الصدد القادرة على تقدمي املساعدة الدولبكذلك  وهتيب

 ذات الـصلة الـواردة يف الفقـرة      لتوصـية تنفيـذ ا   يفواصـلة النظـر     تيسريا مل ،  تقرر  - ٣  
مجيـع الـدول    بطريقـة تدرجييـة ومفتوحـة وشـفافة وباالشـتراك بـني              تقريـر األمـني العـام     من   ٢٧

 العضوية جيتمع لفترة تصل إىل سـت         باب األعضاء يف األمم املتحدة، إنشاء فريق عامل مفتوح       
لــدورتان علــى أن تعقــد ا ، ٢٠٠٩ مــن عــام  اعتبــاراأســبوع واحــد  كــل منــها  دورات مــدة 

 ١٧ إىل ١٣ ومــن مــارس/ آذار٦ إىل ٢ الفتــرة مــن نيويــورك يفيف  ٢٠٠٩يف عــام املتوقعتــان 
  ؛التوايل  على،يوليه/متوز

دورة تنظيميـة ملـدة      العـضوية     بـاب   الفريق العامل املفتـوح     يعقد  أن  أيضا تقرر  - ٤  
ــورك   ــوم واحــد يف نيوي ــولي ــر / شــباط٢٧ حبل ــهترتمــن أجــل االتفــاق علــى   ، ٢٠٠٩فرباي  يبات

  ؛املستقبل  املوضوعية يفدوراته مبا فيها مواعيد وأماكن انعقاد ،التنظيمية
  عــاميف العــضوية،  بــابالفريــق العامــل املفتــوح  يواصــل  أن تقــرر كــذلك   - ٥  
الــيت ميكــن التوصــل  )٢( يف تقريــر فريــق اخلــرباء احلكــوميني  الــواردة، النظــر يف العناصــر٢٠٠٩
ــشأهنا  ــق يف اآلراءب ــا  إلد إىل تواف ــة قانون ــدة ملزم ــا يف معاه ــشأن  راجه ــستقبل ب ــربم يف امل ــد ت   ق

، يعود بالنفع علـى اجلميـع   توازن  حتقيق   متكّن من ،  استرياد األسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها    
ة مركـز الـصدارة    من االلتزامات الدولية القائمابادئ ميثاق األمم املتحدة وغريه حيث يكون مل  
  والستني؛  العامة لتنظر فيه يف دورهتا الرابعة إىل اجلمعيةأوليا ار تقريوأن حييل، يف هذه اجلهود

 إىل األمـني العـام أن حييـل ردود الـدول األعـضاء وتقريـر فريـق اخلـرباء              تطلب  - ٦  
 كـل املـساعدة الالزمـة، مبـا يف      لهوأن يقدمالعضوية باب إىل الفريق العامل املفتوح      احلكوميني

  ؛الصلة الالزمة والوثائق ذاتذلك توفري املعلومات األساسية 
ــستني    تقــرر   - ٧   ــدورهتا الرابعــة وال ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل ــداأن ت  بن
وضع معايري دولية موحدة السترياد األسـلحة       :  جتارة األسلحة  حنو عقد معاهدة بشأن    ”بعنوان

  .“التقليدية وتصديرها ونقلها
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  مشروع القرار السادس والعشرون    
 ية من األسلحة النووية يف نصف الكرة اجلنويب واملناطق املتامخةاملنطقة اخلال    

  
 ،إن اجلمعية العامة 

ــشـــري   ـــراراهتا إذ ت ــاء املــؤرخ  ٥١/٤٥ إىل قـ ــسـمــــرب / كــانون األول١٠ ب  ١٩٩٦دي
 كــانون ٤ فــاء املــؤرخ ٥٣/٧٧ و ١٩٩٧ديــسمرب / كــانون األول٩ نــون املــؤرخ ٥٢/٣٨ و

ــسـمرب /األول ـــون األول١ الم املـــــــــؤرخ ٥٤/٥٤ و ١٩٩٨ديــــ  ١٩٩٩ديــــــسمــرب / كانـــــ
تـشرين   ٢٩ زاي املـؤرخ     ٥٦/٢٤ و   ٢٠٠٠نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٠ طاء املؤرخ    ٥٥/٣٣ و

 املـؤرخ   ٥٨/٤٩  و ٢٠٠٢نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٢ املؤرخ   ٥٧/٧٣ و   ٢٠٠١نوفمرب  /الثاين
ــانون األول٨ ــسمرب / كــ ــؤرخ٥٩/٨٥ و ٢٠٠٣ديــ ــانون األول٣  املــ ــس/ كــ  ٢٠٠٤مرب ديــ
ــؤرخ ٦٠/٥٨ و ــانون األول٨ املــــ ــؤرخ ٦١/٦٩ و ٢٠٠٥ديــــــسمرب / كــــ ــانون ٦ املــــ  كــــ

 ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥ املؤرخ ٦٢/٣٥ و ٢٠٠٦ديسمرب /األول

 نـصا   ١٩٩٩إىل اعتماد هيئة نـزع السالح يف دورهتا املوضوعية لعـام           وإذ تشري أيضا     
لـى أسـاس ترتيبـات جيـري التوصـل إليهـا            إنشاء منـاطق خاليـة مـن األسـلحة النوويـة ع           ”معنونا  

 ،)١(“حبرية فيما بني دول املنطقة املعنية

  على مواصلة السعي إىل اإلزالة الكاملة لألسلحة النووية،وقد صممت 

 علــى مواصــلة اإلســهام يف منــع انتــشار األســلحة النوويــة جبميــع  وقــد صــممت أيــضا 
 ال سـيما   رقابـة دوليـة صـارمة وفعالـة، و         جوانبه، ويف عملية نـزع السالح العام الكامل يف ظـل         

يف ميدان األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل، مـن أجـل تعزيـز الـسالم واألمـن                   
 الدوليني، وفقا ملقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،

 إىل األحكام املتعلقة باملناطق اخلالية من األسلحة النووية الـواردة يف الوثيقـة              وإذ تشري  
 ، وهـي أول دورة اسـتثنائية مكرسـة لنــزع     )٢(اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االسـتثنائية العاشـرة       

 السالح،

 )٦( وبلينـدابا  )٥( وبانــكوك  )٤( وراروتونـــغا  )٣( أمهيـة معاهـــدات تالتيـــلولكو     وإذ تؤكـد  
حتقيـق  إىل بة  ، بالنـس  )٧(املنشئة ملناطق خالية من األسلحة النوويـة، وكـذلك معاهـدة أنتاركتيكـا            

 مجلة أمور منها إخالء العامل متاما من األسلحة النووية، 

__________ 

  .، املرفق األول)A/54/42 (٤٢الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم   )١(  
  .١٠/٢ -القرار دإ   )٢(  
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 على قيمة تعزيـز التعـاون فيمـا بـني األطـراف يف معاهـدات املنـاطق اخلاليـة                    وإذ تشدد  
من األسلحة النووية مـن خـالل آليـات مثـل االجتماعـات املـشتركة للـدول األطـراف يف تلـك                  

 ملراقبة، املعاهدات والدول املوقعة والدول ا

 من جانب حكومـات الـدول األعـضاء          دي شيلي   اعتماد إعالن سانتياغو   وإذ تالحظ  
يف وكالة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب والـدول األطـراف                 

، املعقــودة يف للوكالــةيف معاهــدة تالتيلولكــو يف الــدورة العاديــة التاســعة عــشرة للمــؤمتر العــام  
 ،)٨(٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٨ و ٧تياغو يف سان

 فيمـا يتعلـق حبريـة أعـايل البحـار           املنطبقـة إىل مبادئ وقواعد القانون الـدويل       وإذ تشري    
وحبقوق املرور يف اجملال البحري، مبـا فيهـا املبـادئ والقواعـد الـواردة يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة                      

  ،)٩(لقانون البحار
 )٣( ومعاهــدات تالتيلولكــو )٧(ام معاهــدة أنتاركتيكــا باســتمرار إســه ترحــب   - ١  

 يف إخـــالء نـــصف الكـــرة اجلنـــويب واملنـــاطق املتامخـــة )٦( وبلينـــدابا)٥( وبـــانكوك)٤(وراروتونغـــا
  املشمولة بتلك املعاهدات من األسلحة النووية؛ 

ــضا  ترحــب  - ٢   ــا،     أي ــى معاهــدة راروتونغ ــع األطــراف األصــلية عل ــصديق مجي بت
  ؤهلة لالنضمام إىل املعاهدة وبروتوكوالهتا أن تنضم إليها؛وهتيب بالدول امل

باجلهود املبذولة إلمتام عملية التـصديق علـى معاهـدة بلينـدابا،       كذلك   ترحب  - ٣  
 أن تفعـل ذلـك، لكـي يبـدأ           بعـد  تـصدق عليهـا   مل  وهتيب بدول املنطقة الـيت مل توقـع املعاهـدة و          

  ؛نفاذها يف وقت مبكر

__________ 

  .٩٠٦٨، الرقم ٦٣٤األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد   )٣(  
األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع منـــشورات  (١٩٨٥: ١٠حوليـــة األمـــم املتحـــدة لـــرتع الـــسالح، اجمللـــد : انظـــر  )٤(  

A.86.IX.7(التذييل السابع ،.  
  .٣٣٨٧٣، الرقم ١٩٨١األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد   )٥(  
  )٦(  A/50/426املرفق ،.  
  .٥٧٧٨، الرقم ٤٠٢األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد   )٧(  
  .A/60/678انظر   )٨(  
  .٣١٣٦٣، الرقم ١٨٣٣دات، اجمللد األمم املتحدة، جمموعة املعاه  )٩(  
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، ٢٠٠٦ســـبتمرب / أيلـــول٨يف  )١٠(سيميباالتينـــسك بتوقيـــع معاهـــدة ترحـــب  - ٤  
وحتـــث مجيـــع الـــدول املعنيـــة علـــى التعـــاون يف حـــل املـــسائل املعلقـــة ســـعيا لتنفيـــذ املعاهـــدة   

  كامال؛  تنفيذا
 جبميع الدول املعنيـة أن تواصـل العمـل معـا مـن أجـل تيـسري قيـام مجيـع                      هتيب  - ٥  

معاهدات املناطق اخلاليـة مـن األسـلحة        الدول ذات الصلة، اليت مل تنضم بعد إىل بروتوكوالت          
  النووية، باالنضمام إىل هذه الربوتوكوالت؛ 

باخلطوات املتخذة إلبرام معاهدات أخـرى إلنـشاء منـاطق خاليـة مـن              ترحب    - ٦  
األسلحة النووية على أساس ترتيبات جيري التوصل إليهـا حبريـة فيمـا بـني دول املنطقـة املعنيـة،                  

ظر يف مجيع املقترحـات ذات الـصلة، مبـا فيهـا املقترحـات الـواردة يف             وهتيب جبميع الدول أن تن    
قرارات اجلمعية العامة بشأن إنشاء منطقتني خاليتني من األسـلحة النوويـة يف الـشرق األوسـط                 

  وجنوب آسيا؛
 بالـدور املهـم للمنـاطق اخلاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف تعزيـز                  تؤكد اقتناعها   - ٧  

ة النوويــة ويف توســيع منــاطق العــامل اخلاليــة مــن األســلحة النوويــة،  نظــام عــدم انتــشار األســلح
وهتيب جبميع الدول، مع اإلشارة على وجه اخلصوص إىل مسؤوليات الدول احلائزة لألسـلحة              
النووية، أن تدعم عملية نـزع السالح النووي وأن تعمل على اإلزالة الكاملـة جلميـع األسـلحة             

  النووية؛
 زيادة التعاون داخل املناطق وفيمـا بينـها إبـان املـؤمتر             يفرز  بالتقدم احمل ترحب    - ٨  

األول للــدول األطــراف يف املعاهــدات املنــشئة للمنــاطق اخلاليــة مــن األســلحة النوويــة والــدول   
أبريـل  /نيـسان  ٢٨ إىل   ٢٦املوقعة عليهـا، الـذي عقـد يف تالتيلولكـو، املكـسيك يف الفتـرة مـن                  

ــن جديــ    ٢٠٠٥ ــدول م ــه ال ــذي أكــدت في ــدافها      وال ــق أه ــن أجــل حتقي ــاون م د ضــرورة التع
  املشتركة؛
ــا وبـــانكوك      هتنـــئ   - ٩   ــدات تالتيلولكـــو وراروتونغـ ــدول األطـــراف يف معاهـ الـ

ألهـداف  ا لبلـوغ تبذلـه مـن جهـود        مـا    وبليندابا والدول املوقعة عليها، وكـذلك منغوليـا، علـى         
اجلنــويب واملنــاطق  منطقــة نــصف الكــرة  مركــز ولــدعماملــشتركة املتوخــاة يف تلــك املعاهــدات  

املتامخة بوصفها مناطق خالية من األسلحة النووية، وهتيـب هبـا استكـشاف وإعمـال املزيـد مـن        
  ا املنشأة مبوجب تلك املعاهدات؛سبل ووسائل التعاون فيما بينها وفيما بني وكاالهت

__________ 

  .معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف وسط آسيا  )١٠(  
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 السلطات املختصة ملعاهدات املناطق اخلالية من األسلحة النووية علـى           تشجع - ١٠ 
 لتحقيـق مي املساعدة إىل الدول األطراف يف تلـك املعاهـدات والـدول املوقعـة عليهـا تيـسريا                   تقد

 األهداف؛

 أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الرابعــة والــستني البنــد    تقــرر  - ١١  
  .“املنطقة اخلالية من األسلحة النووية يف نصف الكرة اجلنويب واملناطق املتامخة”املعنون 



A/63/389
 

136 08-52023 
 

   القرار السابع والعشرونمشروع    
ــري املــشروع باألســلحة              ــبح االجتــار غ ــدول مــن أجــل ك ــدمي املــساعدة إىل ال تق

  الصغرية واألسلحة اخلفيفة ومجعها
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 بــشأن تقــدمي ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٥ املــؤرخ ٦٢/٢٢ إىل قرارهــا إذ تــشري  

  املشروع باألسلحة اخلفيفة ومجعها،املساعدة إىل الدول من أجل كبح االجتار غري 
خيلفـه انتـشار واسـتخدام األسـلحة الـصغرية           مـا     إزاء فداحـة   بالغ القلـق   وإذ يساورها   

  يف صـفوف ال سـيما  واألسلحة اخلفيفـة بـصورة غـري مـشروعة مـن ضـحايا ومعانـاة إنـسانية، و                 
  األطفال،
تخدام تلـك األسـلحة     فتئ انتشار واسـ    ما    إزاء التأثري السليب الذي    القلق وإذ يساورها   

بصورة غري مشروعة خيلفانه على جهـود الـدول يف منطقـة الـساحل والـصحراء دون اإلقليميـة                   
  يف جماالت القضاء على الفقر وتعزيز التنمية املستدامة وصون السالم واألمن واالستقرار،

ار  إعالن باماكو املتعلق باملوقف األفريقـي املـشترك بـشأن انتـش            وإذ تضع يف اعتبارها     
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتداوهلا واالجتار هبا بصورة غري مشروعة الـذي اعتمـد يف    

  ،)١(٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١باماكو يف 
صـوب حتقيـق    : يف جـو مـن احلريـة أفـسح        ” إىل تقريـر األمـني العـام املعنـون           وإذ تشري   

أن علـى الـدول أن تـسعى جاهـدة           الذي أكد فيه     )٢(“التنمية واألمن وحقوق اإلنسان للجميع    
إىل القضاء علـى خطـر األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة غـري املـشروعة مبقـدار سـعيها إىل               

  القضاء على خطر أسلحة الدمار الشامل،
 بالـصك الـدويل لـتمكني الـدول مـن الكـشف عـن األسـلحة الـصغرية                   علما وإذ حتيط   

لوقت املناسب وبطريقـة موثـوق هبـا الـذي اعتمـد       واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة وتعقبها يف ا      
  ،)٣(٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨يف 

__________ 

  )١(  A/CONF.192/PC/23املرفق ،.  
  )٢(  A/59/2005.  
  )٣(  A/60/88 و Corr.2 ٦٠/٥١٩، املرفق؛ انظر أيضا املقرر.  
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 مــن ٢٠٠٥ؤمتر القمـة العــاملي لعـام   ملــ الوثيقــة اخلتاميـة  مبـا أعــرب عنـه يف   وإذ ترحـب   
دعــم لتنفيــذ برنــامج العمــل املتعلــق مبنــع االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة    

  ،)٤(ه ومكافحته والقضاء عليهاخلفيفة من مجيع جوانب
ــة املتعلقــة باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة    أيــضا وإذ ترحــب    باعتمــاد االتفاقي

وذخائرها واملواد األخـرى ذات الـصلة، يف مـؤمتر القمـة العـادي الـثالثني للجماعـة االقتـصادية                  
لوقـف االختيـاري    ، لتحل حمل ا   ٢٠٠٦يونيه  /لدول غرب أفريقيا، املعقود يف أبوجا يف حزيران       

   اخلفيفة يف غرب أفريقيا، الصغرية واألسلحةالسترياد وتصدير وتصنيع األسلحة
 بقرار اجلماعة االقتصادية إنـشاء وحـدة معنيـة باألسـلحة الـصغرية               كذلك وإذ ترحب   

تتــوىل التوصــية بــسياسات مناســبة ووضــع الــربامج وتنفيــذها، وكــذلك وضــع برنــامج اجلماعــة 
ــه يف   الــصغرية باألســلحة االقتــصادية املتعلــق  ــدأ العمــل ب ــران٦ الــذي ب ــه / حزي  يف ٢٠٠٦يوني

  باماكو، ليحل حمل برنامج التنسيق واملساعدة من أجل األمن والتنمية،
 بالتقرير األخري لألمني العام عن تقـدمي املـساعدة إىل الـدول مـن أجـل                 وإذ حتيط علما    

اخلفيفة ومجعها واالجتار غـري املـشروع       كبح االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة        
  ،)٥(باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه

ــة       وإذ ترحــب   ــبري للجماع ــم ك ــدمي دع ــاد األورويب تق ــرار االحت ــصدد، بق ــذا ال ، يف ه
االقتصادية يف اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة انتشار األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة بـصورة                 

  ة، غري مشروع
 بالدور اهلام الذي تقوم بـه منظمـات اجملتمـع املـدين يف توعيـة اجلمهـور، يف                 وإذ تسلم   

  إطار اجلهود املبذولة لكبح االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة،
 بالتقرير الصادر عن مؤمتر األمم املتحـدة السـتعراض التقـدم احملـرز يف               وإذ حتيط علما    

ج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن               تنفيذ برنام 
يونيـه  / حزيـران ٢٦مجيع جوانبه ومكافحته والقـضاء عليـه، املعقـود يف نيويـورك يف الفتـرة مـن               

  ،)٦(٢٠٠٦يوليه / متوز٧إىل 

__________ 

  .٩٤، الفقرة ٦٠/١انظر القرار   )٤(  
  )٥(  A/63/261.  
  )٦(  A/CONF.192/2006/RC/9.  
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نظمـات   على األمم املتحدة واملنظمات الدوليـة واإلقليميـة وغريهـا مـن امل             تثين  - ١  
ملا تقدمه من مساعدة للدول هبدف كبح االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة                   

  اخلفيفة ومجعها؛
يبذلـه مـن جهـود يف سـياق تنفيـذ قـرار              مـا     األمني العام علـى مواصـلة      تشجع  - ٢  

، ويف سـياق توصـيات   ١٩٩٤ديـسمرب  / كـانون األول ١٥ زاي املؤرخ ٤٩/٧٥اجلمعية العامة   
ت االستــشارية املوفــدة مــن األمــم املتحــدة، وذلــك هبــدف كــبح التــداول غــري املــشروع   البعثــا

 لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ومجعها يف الدول املتـضررة الـيت تطلـب ذلـك، بـدعم مـن                  
 مركز األمم املتحدة اإلقليمـي للـسالم ونـزع الـسالح يف أفريقيـا وبالتعـاون الوثيـق مـع االحتـاد                     

  األفريقي؛
 اجملتمع الدويل على دعم تنفيذ اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غـرب   شجعت  - ٣  

   اخلفيفة وذخائرها واملواد األخرى ذات الصلة؛ الصغرية واألسلحةأفريقيا املتعلقة باألسلحة
 بلــدان منطقــة الــساحل والــصحراء دون اإلقليميــة علــى تــسهيل ســري   تــشجع  - ٤  

كافحــة االنتــشار غــري املــشروع لألســلحة الــصغرية   عمــل اللجــان الوطنيــة بفعاليــة مــن أجــل م  
  واألسلحة اخلفيفة، وتدعو يف هذا الصدد اجملتمع الدويل إىل تقدمي دعمه حيثما أمكن ذلك؛

 تعاون منظمات ورابطات اجملتمع املدين مع اللجان الوطنية فيما تبذلـه            تشجع  - ٥  
ألســلحة اخلفيفــة، ويف تنفيــذ مــن جهــود ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية وا 

برنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة مـن مجيـع                
  ؛)٧(جوانبه ومكافحته والقضاء عليه

 التعاون بني اهليئات احلكومية واملنظمات الدولية واجملتمع املـدين          تشجع أيضا   - ٦  
ة إىل مكافحــة االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية      يف دعــم الــربامج واملــشاريع الراميــ   

  واألسلحة اخلفيفة ومجعها؛
 بـاجملتمع الـدويل أن يقـدم الـدعم الـتقين واملـايل لتعزيـز قـدرة منظمـات                    هتيــب  - ٧  

اجملتمــع املــدين علــى اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة للمــساعدة يف مكافحــة االجتــار غــري املــشروع      
  حة اخلفيفة؛باألسلحة الصغرية واألسل

__________ 

تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـين باالجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع                 : انظر  )٧(  
  . ٢٤، الفصل الرابع، الفقرة )A/CONF.192/15 (٢٠٠١يوليه / متوز٢٠-٩جوانبه، نيويورك، 



A/63/389  
 

08-52023 139 
 

 األمني العام والدول واملنظمـات الـيت بوسـعها مواصـلة تقـدمي املـساعدة                تدعو  - ٨  
إىل الدول بغرض كبح االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة ومجعهـا إىل                

  القيام بذلك؛
  إىل األمــني العــام أن يواصــل النظــر يف املــسألة وأن يقــدم إىل اجلمعيــة  تطلــب  - ٩  

  العامة يف دورهتا الرابعة والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
 بنــدال أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الرابعــة والــستني  تقــــرر  - ١٠  
تقدمي املـساعدة إىل الـدول مـن أجـل كـبح االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية                      ”املعنون  

  .“ ومجعهاواألسلحة اخلفيفة
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  رار الثامن والعشرونمشروع الق    
  منع أنشطة السمسرة غري املشروعة ومكافحتها    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 علـى اإلطـار الـدويل       تتحايل أنشطة السمسرة غري املشروعة اليت       تشكله ما   إذ تالحظ   

   واألمن الدوليني،خطر يهدد السالملتحديد األسلحة وعدم االنتشار من 
 تخذ التدابري املالئمة، فإن السمسرة غـري املـشروعة يف          ألنه ما مل ت    وإذ يساورها القلق    

 أمــد وتطيــلاألســلحة جبميــع جوانبــها ســتؤثر تــأثريا ســلبيا يف حفــظ الــسالم واألمــن الــدوليني   
 نقـل غـري   ال ينجم عنها خطر   و التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة   معيقة بذلك   زاعات،  ـالن
  الشامل،  الفاعلة من غري الدول ألسلحة الدمارهاتاجل وحيازةشروع لألسلحة التقليدية امل

 بـــضرورة قيـــام الـــدول األعـــضاء مبنـــع أنـــشطة السمـــسرة غـــري املـــشروعة وإذ تـــسلم  
 األسلحة التقليدية فحسب، بل وأيضا املواد واملعدات والتكنولوجيـا          تها، مما ال يشمل   ومكافح

  إيصاهلا، اليت ميكن أن تساهم يف انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل 
 أن جهــود منــع أنــشطة السمــسرة غــري املــشروعة ومكافحتــها   وإذ تؤكــد مــن جديــد  

تــسخري املــواد فيمــا يتعلــق بينبغــي أال تعــوق التجــارة املــشروعة يف األســلحة والتعــاون الــدويل   
  واملعدات والتكنولوجيا لألغراض السلمية، 

، ٢٠٠٤أبريـل   /ان نيـس  ٢٨املؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ إىل قرار جملس األمن      وإذ تشري   
أن علــى مجيــع الــدول أن تــضع ضــوابط حدوديــة فعالــة   بــ تقــضيالــيت منــه  ٣ الفقــرة وخباصــة

هبـدف الكـشف    وتواصـل بـذهلا      القـانون    إلنفـاذ هود  اجلمالئمة وتواصل العمل هبا، وأن تبذل       و
عــن أنــشطة االجتــار والسمــسرة غــري املــشروعة وردعهــا ومنعهــا ومكافحتــها، بطــرق تــشمل     

ويل عنــد الــضرورة، وفقــا لــسلطاهتا القانونيــة وتــشريعاهتا الوطنيــة وباالتــساق مــع   التعــاون الــد
  القانون الدويل، 

 إىل القرارات ذات الـصلة الـيت اختـذت يف الـسنوات املاضـية، مبـا فيهـا                   وإذ تشري أيضا    
 اللــذان يتـــضمنان  ٢٠٠٧ديـــسمرب / كــانون األول ٥ املؤرخـــان ٦٢/٤٧ و ٦٢/٤٠القــراران  

 كـــانون ٥املـــؤرخ  ٦٢/٢٦ أنـــشطة السمـــسرة، وكـــذلك القـــرار راقبـــةم مـــن أجـــل اتنـــداء
الـدول األعـضاء إىل سـن أو حتـسني        اجلمعية العامـة مبوجبـه       دعتالذي   ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

ــا ذات        ــسلع والتكنولوجي ــسكرية وال ــدات الع ــل األســلحة واملع ــشأن نق ــة ب ــشريعات الوطني  الت
  ،االستخدام املزدوج
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يف السمـسرة غـري املـشروعة       ومكافحـة   وليـة املبذولـة ملنـع        بـاجلهود الد   وإذ حتيط علما    
اخلفيفة، على حنو ما يتبني من اعتماد برنـامج         األسلحة  سيما األسلحة الصغرية و    األسلحة، وال 

ــه       ملالعمــل  ــع جوانب ــصغرية واألســلحة اخلفيفــة مــن مجي ــع االجتــار غــري املــشروع باألســلحة ال ن
بـدء نفـاذ بروتوكـول مكافحـة صـنع األسـلحة       ، و٢٠٠١عـام  يف  )١(ومكافحتـه والقـضاء عليـه   

النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكمـل التفاقيـة األمـم               
  ،٢٠٠٥يف عام  )٢( الوطنيةالعابرة للحدوداملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 

 ٨املــؤرخ  ٦٠/٨١  اخلــرباء احلكــوميني املنــشأ عمــال بــالقرارفريــق تقريــر وإذ تالحــظ  
منـع   يفالتعاون الـدويل  لزيادة لنظر يف اختاذ مزيد من اخلطوات        ل ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول 

 )٣(السمسرة غري املشروعة يف األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ومكافحتـها والقـضاء عليهـا            
  رة دولية يف إطار األمم املتحدة، مبادبوصف ذلك

كـل سـنتني    من االجتماعات اليت تعقدها الدول      ع الثالث   جتمااال إىل تقرير    وإذ تشري   
للنظر يف تنفيذ برنامج العمل املتعلـق مبنـع االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة                    

 الــذي يــسلم بأمهيــة تنفيــذ التوصــيات  )٤(اخلفيفــة مــن مجيــع جوانبــه ومكافحتــه والقــضاء عليــه 
 ووضــع تــشريعات )٣( عــن السمــسرة غــري املــشروعة اخلــرباء احلكــومينيفريــقالــواردة يف تقريــر 

  وطنية وإجراءات إدارية يف هذا اجملال،
 النطـاق واملـضمون احملـددين    تقريـر  املتأصـل للـدول األعـضاء يف         احلـق  على   وإذ تشدد   

 مـع   يتـسق مبـا   ألنظمتها الداخلية وفقـا ألطرهـا التـشريعية ونظمهـا اخلاصـة مبراقبـة الـصادرات،                 
  القوانني الدولية،

أو التـدابري اإلداريـة     / مبا بذلته الدول األعضاء من جهود لتنفيـذ القـوانني و           وإذ ترحب   
  يف سبيل تنظيم السمسرة يف األسلحة ضمن نظمها القانونية،

 بالدور البناء الذي ميكن أن يضطلع به اجملتمع املدين يف إذكـاء الـوعي وتـوفري        تقروإذ    
   غري املشروعة،اخلربة العملية يف جمال منع أنشطة السمسرة

__________ 

 غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع          تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـين باالجتـار       : انظر  )١(  
  .٢٤، الفصل الرابع، الفقرة )A/CONF.192/15 (٢٠٠١يوليه / متوز٢٠-٩جوانبه، نيويورك، 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد   )٢(  
  .Corr.1 و A/62/163انظر   )٣(  
  )٤(  A/CONF.192/BMS/2008/3.  
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كله أنــشطة  الــذي تــشللخطــر علــى التــزام الــدول األعــضاء بالتــصدي تــشدد  - ١  
  السمسرة غري املشروعة؛

 الدول األعضاء على تنفيـذ املعاهـدات والـصكوك والقـرارات الدوليـة              تشجع  - ٢  
  ذات الصلة تنفيذا تاما من أجل منع أنشطة السمسرة غري املشروعة ومكافحتها؛

أو / قـوانني و ،الـدويل  لدول األعضاء أن تـضع، مبـا يتـسق مـع القـانون         با هتيب  - ٣  
املـواد  يف تدابري وطنية مالئمـة ملنـع ومكافحـة السمـسرة غـري املـشروعة يف األسـلحة التقليديـة و          

ــشامل ووســائل         ــدمار ال ــشار أســلحة ال ــساهم يف انت ــيت ميكــن أن ت ــا ال ــدات والتكنولوجي واملع
  إيصاهلا؛
كن تعزيز اجلهود الوطنية الرامية إىل منـع أنـشطة السمـسرة             بأنه من املم   تسلم  - ٤  

ــصعيدين اإلقليمــي ودون         ــى ال ــة عل ــود مماثل ــذل جه ــق ب ــها عــن طري ــشروعة ومكافحت  غــري امل
  اإلقليمي؛
 علـــى أمهيـــة التعـــاون واملـــساعدة الـــدوليني وبنـــاء القـــدرات وتبـــادل   تـــشدد  - ٥  

  مكافحتها؛املعلومات يف جمال منع أنشطة السمسرة غري املشروعة و
 الــدول األعــضاء علــى االســتعانة، حــسب االقتــضاء، مبــا يتــوافر لــدى تــشجع  - ٦  

 وضــع تــدابري فعالــة ملنــع أنــشطة السمــسرة غــري املــشروعةلاجملتمــع املــدين مــن خــربة ذات صــلة 
  مكافحتها؛و

بنــدا  أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا اخلامــسة والــستني  تقــرر  - ٧  
  .“ة السمسرة غري املشروعة ومكافحتهامنع أنشط” بعنوان
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  مشروع القرار التاسع والعشرون    
  الفضاء اخلارجيأنشطة بناء الثقة يف و الشفافية  كفالةتدابري    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــشري    ــا إذ ت ــؤرخ ٦٠/٦٦إىل قراراهت ــسمرب / كــانون األول٨ امل  ٦١/٧٥ و ٢٠٠٥دي
  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥ املؤرخ ٦٢/٤٣ و ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٦املؤرخ 

 أن منع حدوث سباق تـسلح يف الفـضاء اخلـارجي مـن شـأنه أن     وإذ تؤكد من جديد      
  حيول دون تعرض السالم واألمن الدوليني خلطر جسيم،

 تدابري أخرى عنـد الـسعي إىل التوصـل إىل اتفاقـات ملنـع            النظر يف أنه ينبغي   وإذ تدرك     
   اخلارجي، مبا يف ذلك تسليح الفضاء اخلارجي،حدوث سباق تسلح يف الفضاء

 باء املـؤرخ    ٤٥/٥٥يف هذا السياق، إىل قراراهتا السابقة، مبا فيها القراران           ،وإذ تشري   
 ١٩٩٣ديــسمرب / كــانون األول١٦ بــاء املــؤرخ ٤٨/٧٤ و ١٩٩٠ديــسمرب / كــانون األول٤

كـد أمهيـة تـدابري بنـاء الثقـة      اليت تشدد فيهـا، يف مجلـة أمـور، علـى ضـرورة زيـادة الـشفافية وتؤ                 
  اخلارجي، كوسيلة تفضي إىل ضمان بلوغ هدف منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء

أكتــوبر / تــشرين األول١٥إىل التقريــر الــذي قدمــه األمــني العــام يف  وإذ تــشري أيــضا   
 إىل اجلمعية العامة، يف دورهتـا الثامنـة واألربعـني، والـذي يتـضمن مرفقـه الدراسـة الـيت                     ١٩٩٣

  ،)١(عدها خرباء حكوميون عن تطبيق تدابري بناء الثقة يف جمال الفضاء اخلارجيأ
املناقشة البناءة اليت دارت حول هذا املوضوع يف مؤمتر نزع السالح املعقود             وإذ تالحظ   
  ، مبا يف ذلك اآلراء واألفكار اليت أعرب عنها االحتاد األورويب ودول أخرى،٢٠٠٨يف عام 

 مـؤمتر نـزع الـسالح مـشروع         عرضـا يف  الصني  و االحتاد الروسي     أن أيضاوإذ تالحظ     
 القـوة أو اسـتعماهلا   باسـتعمال  معاهدة حول منع وضع أسلحة يف الفضاء اخلـارجي أو التهديـد    

  ضد األجسام املوجودة يف الفضاء اخلارجي،
إسـهام الـدول األعـضاء الـيت قـدمت إىل األمـني العـام مقترحـات                  وإذ تالحظ كـذلك     

  تدابري دولية لكفالة الشفافية وبناء الثقـة يف جمـال الفـضاء اخلـارجي عمـال بـالفقرة                  عملية بشأن 
  ،٦٢/٤٣ من القرار ٢ والفقرة ٦١/٧٥ من القرار ١

__________ 

  )١(  A/48/305 و Corr.1.  
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 بتقــارير األمــني العــام الــيت تتــضمن مقترحــات عمليــة واردة مــن  حتــيط علمــا   - ١  
  ؛)٢(اخلارجي جمال الفضاءكفالة الشفافية وبناء الثقة يف لالدول األعضاء بشأن تدابري دولية 

مجيــع الــدول األعــضاء إىل أن تواصــل موافــاة األمــني العــام مبقترحــات   تــدعو   - ٢   
صـون  مـن أجـل     عملية بشأن تدابري دولية لكفالة الشفافية وبناء الثقة يف جمال الفضاء اخلارجي             

 الــسالم واألمــن الــدوليني وتعزيــز التعــاون الــدويل ومنــع حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاء          
  اخلارجي؛
إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا الرابعـة والـستني       تطلب    - ٣  

تقريرا يتضمن مرفقه مقترحات عملية من الدول األعضاء بشأن تدابري دوليـة لكفالـة الـشفافية                
  وبناء الثقة يف جمال الفضاء اخلارجي؛

ا الرابعــة والــستني البنــد  أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهت  تقــرر   - ٤  
  .“الفضاء اخلارجيأنشطة الشفافية وبناء الثقة يف كفالة تدابري ”املعنون 

__________ 

  )٢(  A/62/114 و Add.1 و A/63/136 و Add.1.  
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  مشروع القرار الثالثون    
  الشفافية يف جمال التسلح    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــشري   ــا إذ تـــ ــؤرخ ٤٦/٣٦ إىل قراراهتـــ ــانون األول٩ الم املـــ ــسمرب / كـــ  ١٩٩١ديـــ

كـانون   ١٦ هـاء املـؤرخ   ٤٨/٧٥ و ١٩٩٢ديسمرب /ون األول  كان ١٥ الم املؤرخ    ٤٧/٥٢ و
 ٥٠/٧٠ و   ١٩٩٤ديـسمرب   / كانون األول  ١٥ جيم املؤرخ    ٤٩/٧٥ و   ١٩٩٣ديسمرب  /األول

 كـــــانون ١٠ حـــــاء املـــــؤرخ ٥١/٤٥ و ١٩٩٥ديـــــسمرب / كـــــانون األول١٢دال املـــــؤرخ 
 ٥٣/٧٧  و١٩٩٧ديــسمرب / كــانون األول٩ صــاد املــؤرخ ٥٢/٣٨ و ١٩٩٦ديـسمرب  /األول

ديـسمرب  /كـانون األول   ١ سني املؤرخ    ٥٤/٥٤ و   ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٤تاء املؤرخ   
 ٢٩ فـاء املـؤرخ   ٥٦/٢٤  و٢٠٠٠نـوفمرب  / تشرين الثاين٢٠ شني املؤرخ    ٥٥/٣٣ و   ١٩٩٩

 ٥٨/٥٤ و   ٢٠٠٢نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٢ املؤرخ   ٥٧/٧٥ و   ٢٠٠١نوفمرب  /تشرين الثاين 
ديـــسمرب / كـــانون األول٢٣ املـــؤرخ ٦٠/٢٢٦ و ٢٠٠٣ ديـــسمرب/ كـــانون األول٨املـــؤرخ 
ــؤرخ ٦١/٧٧ و ٢٠٠٥ ــانون األول٦ املـ ــسمرب / كـ ــ٢٠٠٦ديـ ــال  ” ة املعنونـ ــشفافية يف جمـ الـ
  ،“التسلح

 أن رفع مستوى الـشفافية يف جمـال التـسلح يـسهم إىل حـد كـبري يف               تزال ترى  ال   وإذ  
 يـشكل   )١( لألسـلحة التقليديـة    بناء الثقـة واألمـن بـني الـدول، وأن إنـشاء سـجل األمـم املتحـدة                 
  خطوة مهمة إىل األمام يف تعزيز الشفافية يف املسائل العسكرية،

 بالتقارير املوحدة املقدمة من األمني العام عـن الـسجل الـيت تتـضمن ردود         وإذ ترحب   
  ،)٣(٢٠٠٧ و )٢(٢٠٠٦ يالدول األعضاء لعام

 مـن   ١٠ و   ٩ الفقـرتني    باستجابة الدول األعضاء للطلـب الـوارد يف       وإذ ترحب أيضا      
ــرار  ــدمي       ٤٦/٣٦الق ــن األســلحة، وكــذلك تق ــا وصــادراهتا م ــات عــن وارداهت ــدمي بيان  الم بتق

املعلومـــات األساســـية املتاحـــة بـــشأن خمزوناهتـــا العـــسكرية ومـــشترياهتا مـــن اإلنتـــاج الـــوطين،  
  وسياساهتا ذات الصلة،

__________ 

  . الم٤٦/٣٦انظر القرار   )١(  
  )٢(  A/62/170 و Add.1-3.  
  )٣(  A/63/120 و Add.1.  
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حة الـصغرية   بـإدراج بعـض الـدول األعـضاء لعمليـات نقـل األسـل              وإذ ترحب كـذلك     
واألسلحة اخلفيفة اليت قامت هبا يف تقريرها السنوي املقـدم إىل الـسجل كجـزء مـن املعلومـات              

  األساسية اإلضافية اليت قدمتها،
 املناقشة املركزة بشأن الشفافية يف جمال التسلح اليت جرت يف مـؤمتر نـزع               وإذ تالحظ   

  ،٢٠٠٨ و ٢٠٠٧السالح يف عامي 
 مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره مـن أجـل ضـمان     ضرورة استعراضوإذ تؤكد   

  توافر سجل قادر على اجتذاب أكرب مشاركة ممكنة،
 على كفالة التشغيل الفعال لسجل األمـم املتحـدة          تؤكد من جديد تصميمها     - ١  

  الم؛ ٤٦/٣٦ من القرار ١٠ إىل ٧لألسلحة التقليدية، على النحو املنصوص عليه يف الفقرات 
لدول األعضاء، حتقيقا ملشاركة اجلميع، أن تزود األمـني العـام حبلـول              با هتيب  - ٢  

مايو من كل عـام بالبيانـات واملعلومـات املطلوبـة للـسجل، مبـا يف ذلـك التقـارير الـيت                  / أيار ٣١
 الم ٤٧/٥٢ و  الم ٤٦/٣٦تبلغ عنه، عند االقتـضاء، بنـاء علـى القـرارين             ما   تفيد بعدم وجود  

 عــن مواصــلة تــشغيل ١٩٩٧ مــن تقريــر األمــني العــام لعــام ٦٤رة والتوصــيات الــواردة يف الفقــ
 مــن تقريــر األمــني العــام لعــام   ٩٤ والتوصــيات الــواردة يف الفقــرة  )٤(الــسجل وزيــادة تطــويره 

ــه ٢٠٠٠ ــه ومرفقات ــرات   )٥( وتذييالت ــواردة يف الفق ــر  ١١٤ إىل ١١٢ والتوصــيات ال ــن تقري  م
 مـن تقريـر األمـني    ١٢٧ إىل   ١٢٣يف الفقرات    والتوصيات الواردة    )٦(٢٠٠٣األمني العام لعام    

  ؛)٧(٢٠٠٦العام لعام 
 الدول األعضاء اليت ميكنها تقدمي معلومات إضـافية عـن املـشتريات مـن        تدعو  - ٣  

ــوير          ــادة تط ــتم زي ــا ي ــذلك، ريثم ــوم ب ــسكرية إىل أن تق ــات الع ــوطين وعــن املخزون ــاج ال اإلنت
ــود    ــستعمل عم ــسجل، وأن ت ــوذج اإل“ املالحظــات”ال ــات   يف من ــدمي معلوم ــالغ املوحــد لتق ب
  إضافية، كاألصناف أو النماذج؛

 الدول األعضاء اليت ميكنها تقـدمي معلومـات أساسـية إضـافية عـن               تدعو أيضا   - ٤  
عمليــات نقــل األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة إىل أن تقــوم بــذلك علــى أســاس منــوذج     

__________ 

  )٤(  A/52/316 و Corr.1.  
  )٥(  A/55/281.  
  )٦(  A/58/274.  
  .A/61/261انظر   )٧(  
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 أو  )٨(٢٠٠٦ اخلـرباء احلكـوميني لعـام        اإلبالغ املوحد االختياري، بالصيغة اليت اعتمـدها فريـق        
  بأية أساليب أخرى تراها مالئمة؛

 الداعي إىل إبقاء نطـاق الـسجل واملـشاركة فيـه قيـد       مقررهاتؤكد من جديد      - ٥  
  :االستعراض بغية زيادة تطويره، وحتقيقا لذلك الغرض

 مواصـلة   تذكر الدول األعضاء بطلبها إياها أن تبلغ األمني العام بآرائها بشأن            )أ(  
  تشغيل السجل وزيادة تطويره، وبشأن تدابري الشفافية املتصلة بأسلحة الدمار الشامل؛

تطلــب إىل األمــني العــام أن يقــوم، يف حــدود املــوارد املتاحــة ومبــساعدة فريــق   )ب(  
 علـى أسـاس التمثيـل اجلغـرايف العـادل، بإعـداد             ٢٠٠٩خرباء حكوميني يدعى لالنعقاد يف عام       

ة تشغيل السجل وزيادة تطويره، آخـذا يف اعتبـاره عمـل مـؤمتر نـزع الـسالح                 تقرير عن مواصل  
واآلراء الــيت تعــرب عنــها الــدول األعــضاء وتقــارير األمــني العــام عــن مواصــلة تــشغيل الــسجل  

  وزيادة تطويره، لكي تتخذ اجلمعية العامة قرارا هبذا الشأن يف دورهتا الرابعة والستني؛
أن ينفـــذ التوصـــيات الـــواردة يف تقـــاريره لألعـــوام  إىل األمـــني العـــام تطلـــب  - ٦  
 عـن مواصــلة تـشغيل الــسجل وزيــادة تطـويره، وأن يكفــل إتاحــة    ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠

  موارد كافية لألمانة العامة من أجل تشغيل السجل ومواصلته؛
 مؤمتر نزع السالح إىل النظر يف مواصلة العمـل الـذي بـدأه فيمـا يتعلـق                  تدعو  - ٧  

   جمال التسلح؛بالشفافية يف
 إىل مجيـع الـدول األعـضاء أن تتعـاون علـى الـصعيدين اإلقليمـي                 تكرر طلبـها    - ٨  

ودون اإلقليمي، آخذة يف االعتبار الكامل الظروف اخلاصة السائدة يف املنطقة أو املنطقـة دون               
ال اإلقليميــة بغيــة تعزيــز وتنــسيق اجلهــود الدوليــة الراميــة إىل تعزيــز الوضــوح والــشفافية يف جمــ  

  التسلح؛
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا الرابعـة والـستني         تطلب  - ٩  

  تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛
 أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الرابعــة والــستني البنــد    تقــرر  - ١٠  
  .“الشفافية يف جمال التسلح”املعنون 

__________ 

  )٨(  A/61/261املرفق األول ،.  
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  ار احلادي والثالثونمشروع القر    
ي جمــال نــزع الــسالح وعــدم ــــف فـــــــالتثقي دة بــشأنـــــــــم املتحـــــــدراســة األم    

  انتشار األسلحة
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ـــى قرارإذ تـــشري   ــ إلــ ــؤرخ  ٥٥/٣٣ا اهتـ ــاء املـ ــاين ٢٠ هـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ  ٢٠٠٠نـ

ــؤرخ ٥٧/٦٠ و ــشرين ٢٢ املـــ ــاينتـــ ــوفمرب/ الثـــ ــانون ٣ؤرخ  املـــــ٥٩/٩٣ و ٢٠٠٢ نـــ  كـــ
  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٦ املؤرخ ٦١/٧٣ و ٢٠٠٤ديسمرب /األول

 انتــشار بتقريــر األمــني العــام عــن التثقيــف يف جمــال نــزع الــسالح وعــدم  وإذ ترحــب   
األمــم املتحــدة  دراســة يف تنفيــذ التوصــيات الــواردةب فيــه األمــني العــام أفــاد، الــذي )١(األســلحة

 ،)٢(السالح وعدم انتشار األسلحةبشأن التثقيف يف جمال نزع 

 تـشغيل موقـع      التابع لألمانة العامـة    ببدء مكتب شؤون نزع السالح    وإذ ترحب أيضا     
التثقيــف يف جمــال نــزع  ’’ هــوشــبكي للتثقيــف يف جمــال نــزع الــسالح وعــدم انتــشار األســلحة 

ومكتـب شـؤون    التابعـة لألمانـة العامـة        إدارة شؤون اإلعـالم      وببدء )٣(‘‘ موارد للتعلم  :السالح
موقع شبكي تثقيفي يف جمـال نـزع الـسالح وعـدم انتـشار األسـلحة علـى                  تشغيل  نزع السالح   

  ،)٤(موقع احلافلة املدرسية لألمم املتحدة
مثـة حاجـة إىل مواصـلة بـذل         أن األمني العام خلص يف تقريره إىل أنـه           علىوإذ تشدد     
 تنفيـذها  كيفيـة اجليـدة الـيت تـبني    باألمثلة القتداء التوصيات الواردة يف الدراسة والتنفيذ اجلهود  

  لة حتقيق نتائج طويلة األجل،للحث على مواص
 يف جمـال نـزع     يف تأكيد الضرورة امللحة لتعزيـز اجلهـود الدوليـة املتـضافرة              رغبة منها و  

 وعـدم انتــشارها،   األسـلحة النوويـة   نـزع  يف جمـال ال سـيما الـسالح وعـدم انتـشار األسـلحة، و    
  تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة،ن الدويل وهبدف توطيد األم

يف مواجهـة  التـهاون   مكافحة التأثريات السلبية لثقافيت العنـف و     لضرورة وإدراكا منها   
  األخطار احلالية يف هذا اجملال من خالل برامج تثقيفية وتدريبية طويلة األجل،

__________ 

  )١(  A/63/158 و Add.1.  
  )٢(  A/57/124.  
  )٣(  www.un.org/disarmament/education/index.html.  
  )٤(  www.cyberschoolbus.un.org/dnp.  
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ل نزع السالح وعدم انتشار األسـلحة       يف جما  التثقيفأن احلاجة إىل     ب وإذ تظل مقتنعة    
أيـضا يف جمـال   وأسـلحة الـدمار الـشامل، بـل       لـيس فقـط يف موضـوع        أي وقت مـضى،      من   أحل

 من التحـديات الـيت يواجههـا األمـن           ذلك األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واإلرهاب وغري     
ة يف دراسـة األمـم       وكذلك يف جمال أمهية تنفيذ التوصيات الـوارد        الدويل وعملية نزع السالح،   

  املتحدة،
ــسلم   ــه املنظمــات غــري        وإذ ت ــا في ــدين، مب ــع امل ــه اجملتم ــضطلع ب ــذي ي ــدور ال ــة ال   بأمهي

  احلكومية، يف الترويج لثقافة نزع السالح وعدم انتشار األسلحة،
 واألمم املتحدة ولسائر املنظمات الدوليـة       لدول األعضاء ل تعرب عن تقديرها    - ١  

، التوصـيات   إطـار والياهتـا   دين واملنظمات غري احلكوميـة الـيت نفـذت، يف           واإلقليمية واجملتمع امل  
 يف تقريـر األمـني العـام الـذي يـستعرض         حـسبما وردت   )٢(دراسة األمم املتحـدة   اليت قدمت يف    

 األمـني العـام     وإبـالغ  تلـك التوصـيات      تنفيـذ ، وتـشجعها مـرة أخـرى علـى مواصـلة            )١(تنفيذها
  اخلطوات املتخذة لتنفيذها؛ب

ــتطلــب  - ٢   د تقريــرا يــستعرض فيــه نتــائج تنفيــذ هــذه   ـام أن يعـــني العـــى األمـــ إل
ــز التثقيــف يف جمــال نــزع الــسالح    التوصــيات ــة لتعزي ــدة املمكن ــشار    والفــرص اجلدي وعــدم انت
  ؛اخلامسة والستنيوأن يقدمه إىل اجلمعية العامة يف دورهتا األسلحة، 
أقــصى قــدر ممكــن مــن الوســائل   أن يــستفيد ب العــاماألمــني إىل تكــرر طلبــها  - ٣  

اإللكترونيــة يف نــشر املعلومــات املتــصلة بــذلك التقريــر وأي معلومــات أخــرى جيمعهــا مكتــب  
 األمـم شؤون نزع السالح بصفة مستمرة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ التوصـيات الـيت تـضمنتها دراسـة                    

  ، بأكرب عدد ممكن من اللغات الرمسية؛املتحدة
البنــد  اخلامــسة والــستنيعمــال املؤقــت لــدورهتا دول األجــ أن تــدرج يف تقــرر  - ٤  
  .“التثقيف يف جمال نزع السالح وعدم انتشار األسلحة” املعنون
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  مشروع القرار الثاين والثالثون    
  اتفاقية الذخائر العنقودية    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــشريإذ    ــة    ت ــذخائر العنقودي ــة ال ــشأن اتفاقي ــام املفاوضــات  ب ــن يف  إىل اختت  ٣٠يف دبل

  ،)١(٢٠٠٨مايو /أيار
ديــسمرب / كــانون األول٣ أن بــاب توقيــع االتفاقيــة ســيفتح يف أوســلو يف وإذ تالحــظ  
  نفاذها،بدء ، وسيظل مفتوحا بعدئذ يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك إىل حني ٢٠٠٨

 علــى وجــه اخلــصوص املهــام املوكلــة إىل األمــني العــام عمــال    اعتبارهــاوإذ تــضع يف   
  اقية،بأحكام االتف

 إىل األمني العام أن يقدم املساعدة الضرورية وأن يوفر ما قد يلزم من خـدمات          تطلب  
  .)١(لالضطالع باملهام املوكلة إليه مبوجب اتفاقية الذخائر العنقودية

__________ 

 ٣٠-١٩الوثيقــة اخلتاميــة للمــؤمتر الدبلوماســي املعــين باعتمــاد اتفاقيــة بــشأن الــذخائر العنقوديــة، دبلــن،  : انظــر  )١(  
 .www.clustermunitionsdublin.ie/convention.asp: متاحة على. ، اجلزء الثاين)(CCM/78 ٢٠٠٨مايو /أيار
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  مشروع القرار الثالث والثالثون    
  االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
  وإىل مجيــع٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٥ املــؤرخ ٦٢/٤٧إىل قرارهــا  إذ تــشري  

 مــن االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة” املعنونــةالقــرارات الــسابقة 
  ،٢٠٠١ ديسمرب/ كانون األول٢٤ تاء املؤرخ ٥٦/٢٤، مبا فيها القرار “مجيع جوانبه

أمهيــة التنفيــذ املتواصــل والكامــل لربنــامج العمــل املتعلــق مبنــع االجتــار غــري    تؤكــدوإذ   
املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة مــن مجيــع جوانبــه ومكافحتــه والقــضاء عليــه   
الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحـدة املعـين باالجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة                    

  ،)١(بهاخلفيفة من مجيع جوان
أمهيـة التنفيـذ املتواصـل والكامـل للـصك الـدويل لـتمكني الـدول مـن            أيـضا  تؤكدوإذ    

الكشف عن األسلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة غـري املـشروعة وتعقبـها يف الوقـت املناسـب                    
  ،)٢()الصك الدويل للتعقب(وبطريقة موثوق هبا 

 يف  ر الرئيـسي للتـدابري املتخـذة      التزام الدول بربنامج العمل بوصفه اإلطـا        إىل وإذ تشري   
باألسـلحة   املـشروع   األنشطة اليت يضطلع هبـا اجملتمـع الـدويل مـن أجـل منـع االجتـار غـري            سياق

  عليه، الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء
 أن تعـزز الـدول جهودهــا لبنـاء القـدرات الوطنيــة مـن أجــل      ضــرورة علـى  وإذ تـشدد   
  لصك الدويل للتعقب،ا العمل وربنامج لفعالالالتنفيذ 

 مبا تبذلـه الـدول األعـضاء مـن جهـود لتقـدمي تقـارير وطنيـة، علـى أسـاس                      وإذ ترحب   
  طوعي، عن تنفيذها لربنامج العمل، 

وطنية بانتظـام، األمـر الـذي مـن شـأنه أن            التقارير  ال أمهية تقدمي    وإذ تضع يف اعتبارها     
  لدول املتضررة،إىل ا وتقدمي املساعدة الدولية الدويلييسر إىل حد كبري التعاون 

ليــل التقــارير الوطنيــة الــذي أعــده معهــد األمــم املتحــدة لبحــوث نــزع  حت تالحــظوإذ   
   للنظر يف تنفيذ برنامج العمل، الدول كل سنتنيهااليت تعقد الجتماعاتلالسالح 

__________ 

تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـين باالجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع                 : انظر  )١(  
  .٢٤ الرابع، الفقرة ، الفصل(A/CONF.192/15) ٢٠٠١يوليه / متوز٢٠-٩جوانبه، نيويورك، 

  )٢(  A/60/88 و Corr.2 ٦٠/٥١٩، املرفق؛ انظر أيضا املقرر.  
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  مل، أمهية النهج اإلقليمية يف تنفيذ برنامج العاعتبارهاوإذ تأخذ يف   
 اجلهـود املبذولـة علـى الـصعيدين اإلقليمـي ودون اإلقليمـي              وإذ تالحظ مـع االرتيـاح       

لدعم تنفيذ برنامج العمل، وإذ تشيد بالتقدم احملرز بالفعل يف هذا الصدد، مبـا يف ذلـك معاجلـة                   
عاملـــــي العـــرض والطلـــب املهمـــني يف التـــصدي لالجتـــار غـــري املـــشروع باألســـلحة الـــصغرية  

  يفة،واألسلحة اخلف
 أن السمسرة غري املشروعة يف األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة مـشكلة            تدركوإذ    

  خطرية ينبغي للمجتمع الدويل أن يتصدى هلا على وجه االستعجال،
 باجلهود اليت تبذهلا املنظمات غري احلكومية يف تقدمي املـساعدة إىل الـدول مـن       تقروإذ    

  أجل تنفيذ برنامج العمل،
كـل سـنتني     الدول   هااليت تعقد  جتماعاتالمن ا  الثالث   بانعقاد االجتماع  وإذ ترحب   

  ،٢٠٠٨يوليه / متوز١٨ إىل ١٤للنظر يف تنفيذ برنامج العمل يف نيويورك يف الفترة من 
مببـادرة معهـد    تنفيذ برنامج العمل و   وضع األمم املتحدة لنظام دعم      ب  أيضا وإذ ترحب   

ة بـني االحتياجـات     طابقـ مثلة يف إنشاء قاعدة بيانات للم     األمم املتحدة لبحوث نزع السالح املت     
  واملوارد،
  ،)٣(٦٢/٤٧ بتقرير األمني العام عن تنفيذ القرار وإذ حتيط علما  
 علــى أن مــسألة االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة   تــشدد  - ١  

ليمـي والـدويل مـن       الـوطين واإلق   الـصعد اخلفيفة من مجيع جوانبه تتطلب جهودا متضافرة علـى          
 أجل منع تصنيع األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة ونقلـها وتـداوهلا بطريقـة غـري مـشروعة                    

 غـري اخلاضـع للمراقبـة        هذه األسـلحة   أن انتشار على   والقضاء عليها، و   ومكافحة تلك األنشطة  
ا يف مناطق عديـدة مـن العـامل لـه عواقـب إنـسانية واجتماعيـة واقتـصادية كـثرية ويـشكل خطـر                       

 الــصعدكــبريا علــى الــسالم واملــصاحلة والــسالمة واألمــن واالســتقرار والتنميــة املــستدامة علــى   
  الفردي واحمللي والوطين واإلقليمي والدويل؛

 مجيع املبادرات املتخذة، مبـا فيهـا مبـادرات األمـم املتحـدة واملنظمـات            تشجع  - ٢  
نظمات غري احلكومية واجملتمع املـدين،      الدولية األخرى واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية وامل      

من أجل التنفيذ النـاجح لربنـامج العمـل املتعلـق مبنـع االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية                       

__________ 

  .A/63/261انظر   )٣(  
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، وهتيب جبميع الـدول األعـضاء     )١(واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه       
  طين واإلقليمي والعاملي؛ الوالصعدأن تسهم يف مواصلة تنفيذ برنامج العمل على 

الدول على تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير فريق اخلـرباء احلكـوميني     تشجع  - ٣  
 للنظـر يف اختـاذ خطـوات إضـافية ترمـي إىل تعزيـز التعـاون        ٦٠/٨١ عمـال بـالقرار   ذي أنـشئ  ال

ــة     الـــدويل يف جمـــال منـــع السمـــسرة غـــري املـــشروعة يف األســـلحة الـــصغرية واألســـلحة اخلفيفـ
  ؛)٤(مكافحتها والقضاء عليهاو

الـدول   هااليت تعقد  جتماعاتال التقرير املعتمد يف االجتماع الثالث من ا       تؤيد  - ٤  
 أبرزهـا ، وتشجع مجيع الدول على تنفيـذ التـدابري الـيت             للنظر يف تنفيذ برنامج العمل     كل سنتني 

  ؛)٥(رالتقريمن “ آفاق املستقبل”الفرع املعنون 
 الرامية إىل بناء القدرات الوطنية من أجل التنفيـذ الفعـال            مجيع اجلهود تشجع    - ٥  

جتماعــات الــيت ال الــيت أبرزهــا تقريــر االجتمــاع الثالــث مــن ااجلهــود يهــالربنــامج العمــل، مبــا ف
  كل سنتني؛الدول  هاتعقد

 املقبـل مـن االجتماعـات       الجتماعافقا ملتابعة برنامج العمل،     ، و يعقدأن   تقرر  - ٦  
الـوطين واإلقليمـي    الـصعد    كـل سـنتني للنظـر يف تنفيـذ برنـامج العمـل علـى                 الدولاليت تعقدها   

  ؛٢٠١٠ والعاملي يف نيويورك ملدة أسبوع واحد يف موعد أقصاه عام
 )٢(اجتماع الدول للنظر يف تنفيذ الـصك الـدويل للتعقـب          يعقد   أن   ر أيضا تقر  - ٧  

  يف إطار اجتماع الدول الذي يعقد كل سنتني؛
  عــاملــى تقــدمي تقاريرهــا الوطنيــة، قــدر اإلمكــان، قبــل هنايــة الــدول عتــشجع  - ٨  
 الــيت بإمكاهنــا اســتخدام منــوذج التقــارير الــذي أعــده برنــامج األمــم    وتــشجع الــدول، ٢٠٠٩

 معلومــات عــن التقــدم احملــرز يف هــاريرا وأن تــدرج يف تقملتحــدة اإلمنــائي علــى أن تفعــل ذلــكا
 كـل  الـدول    هاجتماعـات الـيت تعقـد     الالثالـث مـن ا    تنفيذ التدابري الـيت أبرزهـا تقريـر االجتمـاع           

  سنتني؛
 تـضمني بوسـائل منـها     للتعقـب    جبميع الـدول أن تنفـذ الـصك الـدويل            تـهيـب  - ٩  

تقاريرهــا الوطنيــة معلومــات عــن أمســاء جهــات االتــصال الوطنيــة وكيفيــة االتــصال هبــا وعــن     
ــا     ــة املتعلقــة بعالمــات الوســم املــستخدمة لتبي ــصنع و ممارســات الوســم الوطني ــد ال ــد /ن بل أو بل

  االسترياد، حسب احلالة؛
__________ 

  .Corr.1 و A/62/163انظر   )٤(  
  .A/CONF.192/BMS/2008/3انظر   )٥(  
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ــةقــومالــدول علــى أن تع تــشج  - ١٠   ــة بــصورة  باســتخدام   طواعي تقاريرهــا الوطني
 وعـن املـوارد واآلليـات املتاحـة          املـساعدة  مـن متزايدة كأداة أخـرى لإلبـالغ عـن االحتياجـات           

 هـذه   أن تـستخدم  ة علـى    لتلبية هذه االحتياجات، وتشجع الدول الـيت بإمكاهنـا تقـدمي املـساعد            
  التقارير الوطنية؛ 

، وتـشجع اجملموعـة اإلقليميـة الـيت          االجتمـاع   رئيس التبكري بتعيني  أمهية   تؤكد  - ١١  
مـن   الدول كل سنتني على ترشيح       هااليت تعقد  جتماعاتالستعني رئيس االجتماع الرابع من ا     

  ؛ ٢٠٠٩أكتوبر /حبلول تشرين األولا رئيسختتاره 
ــشج  - ١٢   ــدع ت ــى أن ال ــد    حتــددول عل ــل موع ــار، قب ــرئيس املخت ــع ال ــاون م  ، بالتع

 الـدول كـل سـنتني بوقـت كـاف، املـسائل أو              هاالـيت تعقـد    جتماعـات الاالجتماع الرابـع مـن ا     
واألسـلحة اخلفيفـة مـن     املواضيع ذات األولوية املتعلقة باالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية       

 لالجتمـاع أي متابعـة    و أثنـاء التنفيـذ      تالقيهـا فرص اليت   مجيع جوانبه، مبا يف ذلك التحديات وال      
  سنتني؛  الدول كلهااليت تعقد جتماعاتالالثالث من ا

 عقد اجتماع مفتـوح للخـرباء احلكـوميني ملـدة أسـبوع واحـد يف موعـد                  تقرر  - ١٣  
مــا ينطــوي عليــه التنفيــذ مــن حتــديات وفــرص تتعلــق مبــسائل  أهــم  ملعاجلــة ٢٠١١  عــامأقــصاه

  ، منها التعاون واملساعدة الدوليان؛اصة خومواضيع
 عقد مؤمتر السـتعراض التقـدم احملـرز يف تنفيـذ برنـامج العمـل ملـدة           ر أيضا تقر  - ١٤  

  ؛٢٠١٢عام أسبوعني يف نيويورك يف موعد أقصاه 
غريهــا مــن املنظمــات الــدول املهتمــة واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة و تــشجع  - ١٥  

 والـصك الـدويل     اجتماعات إقليمية للنظر يف تنفيذ برنامج العمل       عقد   اليت بوسعها  ذات الصلة 
  ؛ على أن تفعل ذلكللتعقب والدفع به قدما

 ضرورة تـسهيل تنفيـذ برنـامج العمـل علـى الـصعيد الـوطين عـن طريـق                    تؤكد  - ١٦  
  تعزيز وكاالت أو هيئات التنسيق الوطنية واهلياكل األساسية املؤسسية؛

رات اليت يضطلع هبا اجملتمـع الـدويل فيمـا يتعلـق بالتعـاون       أن املباد أيضا تؤكد  - ١٧  
ــدوليني   ــوطين، وكــذلك     تظــلواملــساعدة ال ــصعيد ال ــى ال ــذ عل ــة جلهــود التنفي  أساســية ومكمل

  للجهود املبذولة على الصعيدين اإلقليمي والعاملي؛
ــة، إن مل تكــن     تقــر  - ١٨   ــام الــدول املهتمــة بإنــشاء آليــات تنــسيق فعال  بــضرورة قي
، من أجل املطابقة بني احتياجات الدول واملـوارد املتاحـة لتعزيـز تنفيـذ برنـامج العمـل        موجودة

  ولزيادة فعالية التعاون واملساعدة الدوليني؛
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 الــدول علــى أن تنظــر يف آليــات عــدة منــها وســائل التحديــد املتــسق   تــشجع  - ١٩  
ا ومـساعدة دولـيني     لالحتياجات واألولويات واخلطط والربامج الوطنيـة الـيت قـد تتطلـب تعاونـ             

  قادرة على تقدميهما؛الدولية ال واإلقليميةنظمات املدول والمن 
 اجملتمع املدين واملنظمات ذات الـصلة علـى تعزيـز تعاوهنـا والعمـل مـع                 تشجع  - ٢٠  

  الدول على الصعيدين الوطين واإلقليمي لكل منها هبدف تنفيذ برنامج العمل؛
 تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الرابعـة              إىل األمني العـام أن يقـدم       تطلب  - ٢١  

  والستني عن تنفيذ هذا القرار؛
 أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الرابعــة والــستني البنــد    تقــرر  - ٢٢  
  .“االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه”املعنون 
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  ونمشروع القرار الرابع والثالث    
 النووية لألسلحة الكاملة اإلزالة على التصميم جتدد    

  
 ،العامة اجلمعية إن 

ــدول مجيــع تتخــذ أن ضــرورة إىل تــشري إذ  ــة اخلطــوات مــن املزيــد ال ــدابري العملي  والت
 ويكـون  واألمـان  بالـسالم  العـامل  يـنعم  لكـي  النوويـة،  لألسـلحة  الكاملة اإلزالة أجل من الفعالة
 ذلك، تفعل أن على تصميمها جتدد وإذ وية،النو األسلحة من خاليا

 هـو  الـسالح  نــزع  عمليـة  يف الدولاليت تبذهلا    لجهودل النهائي اهلدف أن تالحظ وإذ 
 وفعالة، صارمة دولية رقابة ظل يف الكامل العام السالح نـزع

 ،٢٠٠٧ ديسمرب/كانون األول ٥ املؤرخ ٦٢/٣٧ قرارها إىل تشري وإذ  

 النووي، واإلرهاب النووية احلرب لتفادي جهد كل بذل بضرورة منها واقتناعا  

 الـركن  بوصفها )١(النووية األسلحة انتشار عدم ملعاهدة البالغة األمهية تأكيد تعيد وإذ  
 أسـفها  عـن  تعـرب  وإذ النـووي،  االنتشار وعدم النووي السالح لنـزع الدويل للنظام األساسي

 عــدم معاهــدة يف األطــراف مــؤمتر يف وضــوعيةامل املــسائل بــشأن اتفــاق إىل التوصــل عــدم إزاء
 الــسالح نـــزع إىل عــدم اإلشــارة إزاء وكــذلك املعاهــدة، الســتعراض النوويــة األســلحة انتــشار
 الـذي  )٢(٢٠٠٥ عـام  يف العـاملي  القمة ؤمترمل الوثيقة اخلتامية  يف النووي االنتشار وعدم النووي
 اليابان، وناغازاكي، هريوشيما على ريتنيالذ القنبلتني إللقاء الستني السنوية الذكرى يصادف

 النوويـة  األسلحة انتشار عدم معاهدة يف األطراف مؤمتر وقرار مقررات إىل تشري وإذ  
يف  األطــراف  ملــؤمتر اخلتاميــة  الوثيقــة وإىل )٣(١٩٩٥ عــام يف ومتديــدها  املعاهــدة الســتعراض

 ،)٤(٢٠٠٠ عام يف املعاهدة الستعراضاملعاهدة 

 كـل  يعـزز  النـووي  الـسالح  نـزع وتشجيع الدوليني واألمن السالم عزيزت بأن تقر وإذ  
 اآلخر، منهما

__________ 

  .١٠٤٨٥، الرقم ٧٢٩األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد   )١(  
  .٦٠/١انظر القرار   )٢(  
، ١٩٩٥شار األسلحة النوويـة السـتعراض املعاهـدة ومتديـدها يف عـام              مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انت     : انظر  )٣(  

  .، املرفق)Corr.1 و NPT/CONF.1995/32 (Part I((الوثيقة اخلتامية، اجلزء األول 
، الوثيقـة اخلتاميـة،     ٢٠٠٠مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهـدة يف عـام                 )٤(  

  ).Corr.2 و Corr.1 و NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV((إىل الثالث اجمللدات األول 
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 ســوف النــووي الــسالح نـــزع يف التقــدم مــن مزيــد حتقيــق أن جديــد مــن تؤكــد وإذ  
  ألمـور شـىت منـها الـسالم         أساسـي  وهـو  النـووي،  االنتشار لعدم الدويل النظام تدعيم يف يسهم
 ،الدوليان واألمن

 مبـا  النـووي،  الـسالح  بـرتع  املتعلقـة  امللموسـة  واملبـادرات  باملقترحـات  علما حتيط وإذ  
 املتحـدة  واململكة فرنسامنها   النووية، لألسلحة حائزة دول مؤخرا به قامت أو ما عرضته  فيها

 يرلندا الشمالية،آلربيطانيا العظمى و

 لــدمارا أســلحة انتــشار يــشكلها الــيت املخــاطر تزايــد إزاء القلــقبــالغ  عــن تعــرب وإذ  
 االنتشار، شبكات عن تنشأ اليت املخاطر ذلك يف مبا النووية، األسلحة بينها ومن الشامل،

 تــشرين ١٤ املــؤرخ) ٢٠٠٦ (١٧١٨ األمــن جملــس قــرار تنفيــذ بأمهيــة تــسلم وإذ  
ــوبرأ/األول ــق ٢٠٠٦ كتـ ــة واملتعلـ ــة بالتجربـ ــيت النوويـ ــت الـ ــة أعلنـ ــا مجهوريـ ــشعبية كوريـ  الـ

 يف احملـرز  بالتقـدم  علمـا  حتـيط إذ  و ،٢٠٠٦ أكتـوبر /األول تـشرين  ٩ يف أجرهتـا  أهنا الدميقراطية
 األطراف، السداسية احملادثات

 انتـشار  عـدم  معاهـدة  يف األطـراف  الـدول  مجيـع  تقيـد  أمهيـة  جديد من تؤكد - ١ 
  املعاهدة؛ مواد مجيع مبوجب بالتزاماهتا )١(النووية األسلحة
 باملناقــشات وترحــب للمعاهــدة، لــةفعا اســتعراض عمليــة إجــراء أمهيــة تؤكــد - ٢  
 جبميـع  وهتيـب  ،٢٠٠٨ عـام  يف التحـضريية  للجنـة  الثانيـة  الـدورة  خـالل  جـرت  اليت املوضوعية
ــدول ــراف ال ــدة يف األط ــل أن املعاه ــويا تعم ــن س ــة أجــل م ــد كفال ــدورة عق ــة ال ــة الثالث  للجن

 معاهـدة عـدم     لتسهيل جناح أعمال مؤمتر األطـراف يف       بناء حنو على ٢٠٠٩ عام يف التحضريية
 ؛٢٠١٠انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة يف عام 

 غــري بالــدول وهتيــب املعاهــدة، إىل العــاملي االنــضمام أمهيــة جديــد مــن تؤكــد - ٣ 
 تــأخري بــال النوويــة لألســلحة حــائزة غــري دوال بوصــفها إليهــا تنــضم أن املعاهــدة يف األطــراف

 مـع  تتعـارض  أفعـال  بـأي  القيـام  عـن  املعاهـدة  إىل اانـضمامه  حني إىل متتنع وأن شروط، ودون
 املعاهدة؛ لدعم عملية خطوات كذلك تتخذ وأن ومقصدها، املعاهدة هدف

 النـووي،  الـسالح  نــزع  إىل تـؤدي  الـيت  اخلطوات من مزيد اختاذ على تشجع - ٤ 
 يف مبـا  املعاهـدة،  مـن  الـسادسة  املـادة  مبوجـب  املعاهـدة  يف األطـراف  الدول مجيع به تلتزم الذي
 مبـدأ  تطبيـق  أمهيـة  علـى  وتـشدد  النوويـة،  األسـلحة  أنـواع  مجيع يف أكرب ختفيضات إجراء ذلك
 واألمـن  الـدويل  االستقرار تعزز بطريقة الشفافية زيادة وكذلك للتحقق، والقابلية التراجع عدم
 النووية؛ األسلحة إزالة إىل السعي يف للجميع، املنقوص غري
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 األسـلحة  جتـري ختفيـضات يف     أن النووية لألسلحة ائزةاحل الدول جبميع هتيب - ٥ 
 علـى  االتفـاق  إىل النوويـة  لألسـلحة  احلـائزة  الـدول  مجيـع  وتـدعو  الـشفافية،  مـع تـوخي    النووية
 الـدول  زيادة الـشفافية الـيت أبـدهتا       نفسه الوقت يف وتالحظ الثقة، بناءو الشفافية لتوخي تدابري
الـيت   النوويـة  الـرؤوس  عدد ذلك يف مبا النووية، ترساناهتا بشأن   مؤخرا النووية لألسلحة احلائزة

  ؛حاليامتتلكها 
 بالكامـل  ينفـذا  أن علـى  األمريكيـة  املتحدة والواليات الروسي االحتاد تشجع - ٦  
 يف خطـوة  يـشكل مـن شـأنه أن       مـا  وهـو  ،)٥(االسـتراتيجية  اهلجوميـة  األسـلحة  ختفـيض  معاهدة
 تتجـاوز  النوويـة  األسـلحة  يف ختفيـضات  جيريـا  أن وعلـى  النووي، السالح نـزع من املزيد اجتاه

 معاهـدة  ليخلف قانونا ملزم صك إبرام بوسائل منها  املعاهدة، يف عليها املنصوص التخفيضات
 ،٢٠٠٩ الـيت سـينتهي نفاذهـا يف عـام     )٦( واحلـد منـها    االسـتراتيجية   اهلجوميـة  األسـلحة  ختفيض
ــ أحرزتــه الــذي بالتقــدم نفــسه الوقــت يف وترحــب  فيهــا مبــا النوويــة، لألســلحة احلــائزة دولال
 النووية؛ األسلحة ختفيضات بشأن ، األمريكيةاملتحدة والواليات الروسي االحتاد

 الـيت  اجلهـود  بـذل  الـدويل،  التعـاون  إطـار  يف تواصـل،  أن علـى  الـدول  تشجع - ٧  
 النووية؛ باألسلحة الصلة ذات املواد خفض يف تسهم

ــدعو - ٨   ــدول ت ــة ســلحةلأل احلــائزة ال ــة خفــضإىل مواصــلة  النووي  اســتنفار حال
 الدوليني؛ واألمن االستقرار تعزز بطرق النووية األسلحة منظومات

ــة األســلحة دور تقلــيص ضــرورة تؤكــد - ٩   ــة الــسياسات يف النووي  لتقليــل األمني
 بالكامـل،  إزالتـها  عمليـة  ولتـسهيل  األدىن احلـد  إىل وقـت  أي يف األسـلحة  هذه استعمال خطر
 للجميع؛ املنقوص غري األمن توفري مبدأ إىل واستنادا الدويل، االستقرار تعزز قةبطري

 الــشامل احلظــر معاهــدة علــى بعــد وتــصدق توقــع مل الــيت الــدول مجيــع حتــث - ١٠  
 وقـت  يف املعاهـدة  نفـاذ حـىت يبـدأ     و فرصـة  أقـرب  يف ذلـك  تفعـل  أن علـى  )٧(النوويـة  للتجارب
 إىل النوويـة  لألسـلحة  التجريبيـة  للـتفجريات  القائم ختيارياال الوقف إبقاء أمهية وتؤكد مبكر،
 عاهـدة، امل مـن  التحقـق  لنظـام  املـستمر  التطـوير  أمهية جديد من وتؤكد املعاهدة، نفاذ بدء حني
 للمعاهدة؛ للتأكد من امتثال الدول مطلوبا سيكون الذي الدويل، الرصد نظام ذلك يف مبا

__________ 

  .٤٢١٩٥، الرقم ٢٣٥٠األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد   )٥(  
، A.92.IX.1)منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  (١٩٩١: ١٦حوليـة األمــم املتحــدة لــرتع الــسالح، اجمللــد    )٦(  

  .التذييل الثاين
  .٥٠/٢٤٥رار انظر الق  )٧(  
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 بـالنظر  كاملـة،  املوضـوعية  أعمالـه   فورا أنفيست أن السالح نـزع مبؤمتر هتيب - ١١  
 ؛هذا العام يف تطورات منشهده املؤمتر  ما إىل

يف مــؤمتر نــزع الــسالح   مفاوضــات إجــراء يف فــورا البــدء أمهيــة علــى تــشدد - ١٢  
 مبكــر، وقــت يف املعاهــدة تلــك وإبــرام االنــشطارية املــواد إنتــاج لوقــف معاهــدة وضــع بــشأن
 انتـشار  عـدم  معاهـدة  يف األطـراف  غـري  والـدول  النوويـة  لألسـلحة  احلائزة الدول جبميع وهتيب

 أجهـزة  أو نوويـة  أسـلحة  ألي االنشطارية املواد إلنتاج اختياريا وقفا تعلن أن النووية األسلحة
 املعاهدة؛ نفاذ بدء حني إىل أخرى نووية متفجرة

ــع هتيــب - ١٣   ــدول جبمي ــدمار أســلحة انتــشار وكــبح ملنــع جهودهــا مــضاعفة ال  ال
 إيصاهلا؛ ووسائل النووية وغري النووية الشامل

ــة تؤكــد - ١٤   ــذل أمهي ــد ب ــق اجلهــود مــن مزي ــشار، عــدم لتحقي ــا االنت ــك يف مب  ذل
 بقـوة  وتـشجع  الذريـة،  للطاقة الدولية للوكالة الشاملة الضمانات اتفاقات إىل العاملي االنضمام

 لربوتوكـول إىل ا   العـاملي  ماماالنـض  حتقيـق    االسـتمرار يف العمـل مـن أجـل         علىيف الوقت نفسه    
 والوكالــة) الــدول (الدولــة بــني) املعقــودة (املعقــود) لالتفاقــات (لالتفــاق اإلضــايف النمــوذجي

 للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  حمـافظي  جملـس  اعتمـدها  الـيت  الـضمانات  لتطبيـق  الذرية للطاقة الدولية
ــة ــار ١٥ يف الذري ــايو/أي ــذ ،)٨(١٩٩٧ م ــل والتنفي ــرار الكام ــ اتلق ــن سجمل ــصلة،  األم ذات ال

 ؛٢٠٠٤ أبريل/نيسان ٢٨ املؤرخ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠فيها القرار  مبا

 حــسب تنفــذ، كــي ملموســة بأنــشطة تــضطلع أن علــى الــدول مجيــع تــشجع - ١٥  
 املتحــدة األمــم أجرهتــا الــيت الدراســة عــن العــام األمــني تقريــر يف الــواردة التوصــيات االقتــضاء،

 يف العامــة اجلمعيــة إىل قــدمت الــيتو االنتــشار، وعــدم الــسالح نـــزع جمــال يف التثقيــف بــشأن
 بذلتـها  الـيت  بـاجلهود  املتعلقـة  املعلومـات  طوعـا  تتبـادل  أن وعلـى  ،)٩(واخلمـسني  السابعة دورهتا
 ذلك؛ لتحقيق

 االنتــشار عــدم تعزيــز يف املــدين اجملتمــع بــه يقــوم الــذي البنــاء الــدور تــشجع - ١٦  
 ؛النووي السالح ونـزع النووي

ــدرج قــررت - ١٧  ــدورهتا املؤقــت األعمــال جــدول يف أن ت ــد  الرابعــة ل ــستني بن  اوال
  .“النووية لألسلحة الكاملة اإلزالة على التصميم جتدد” بعنوان

__________ 

  .INFCIRC/540 (Corrected)، الوكالة الدولية للطاقة الذرية  )٨(  
  )٩(  A/57/124.  
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  .وتوصي اجلنة األوىل اجلمعية العامة أيضا باعتماد مشروعي املقررين التاليني  - ٨٧
  

   األولقرراملمشروع     
  نائية الرابعة املكرسة لنـزع السالحعقد دورة اجلمعية العامة االستث    

  
 ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ١١ املؤرخ   ٦٢/٥٥٢إىل مقررها    إذ تشري  إن اجلمعية العامة،    

ــا  ــؤرخ ٦٢/٢٩وقرارهـ ــانون األول٥ املـ ــسمرب / كـ ــدول   ٢٠٠٧ديـ ــدرج يف جـ ــرر أن تـ ، تقـ
 االسـتثنائية   عقـد دورة اجلمعيـة العامـة      ”األعمال املؤقت لدورهتا الرابعة والـستني البنـد املعنـون           

  .“السالح الرابعة املكرسة لنـزع
  

  مشروع املقرر الثاين    
ألمم املتحدة لتحديد سبل مالئمة للقـضاء علـى األخطـار النوويـة يف سـياق نـزع                  امؤمتر      

  السالح النووي
  

تقــرر اجلمعيــة العامــة أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الرابعــة والــستني    
ألمــم املتحــدة لتحديــد ســبل مالئمــة للقــضاء علــى األخطــار النوويــة يف  ار مــؤمت”البنــد املعنــون 

  .“سياق نزع السالح النووي
  
  


