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ــدويل        ــاين ال ــاد الربمل ــة االحت ــه مجعي ــذي اختذت ــرار ال ــا الق ــالتوافق ١١١يف دورهت  ب

 *اآلراء يف
 )٢٠٠٤أكتوبر / األولتشرين ١جنيف، (  

 
يف  ، السالح نزعدور الربملانات يف تعزيز الُنظم املتعددة األطراف ملنع انتشار األسلحة و            

 ضوء التحديات األمنية اجلديدة
  

 ،١١١الحتاد الربملاين الدويل يف دورهتا إن مجعية ا 
 وال سيما أسـلحة  ،باألخطار اليت يشكلها تعزيز وانتشار األسلحة بال ضابط       إذ تسلِّم    

 ،للسلم واالستقرار واألمن الدويل الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا
لألثر الـُمهلك لألسلحة واحلروب واألنشطة اإلرهابيـة      وإذ تعرب عن تأثرها الشديد       

 ينجم عنها من معاناة وتدمري تتعرض له اإلنسانية، امل
 مـن آثـار اسـتمرار تكـديس األسـلحة علـى االقتصـاد               وإذ تعرب عـن وجلـها العميـق        

 العاملي والبيئة العاملية والتنمية املستدامة يف العامل،
ة جبميع الدول أن تعـزز اجلهـود اإلقليميـة املبذولـة يف جمـال تـدابري بنـاء الثقـ                وإذ ُتهيب    

 بقصد الترويج ملناخ من السالم واالستقرار والعالقات السلمية وُحسن اجلوار،
  منه،٢٦ و ٢ال سيما املادتان  ، املتحدةاألممميثاق وإذ تضع يف اعتبارها  
 العـاملي حلقـوق اإلنسـان ومجيـع العهـود واملعاهـدات        ملا ورد يف اإلعالن   وإدراكا منها    

 نسان واحترام الكرامة البشرية،والصكوك األخرى املتصلة حبقوق اإل
 
 

ذكر وفد إسرائيل أنه مل يرغب يف معارضة اختاذ القرارـ ولكنه أعرب عن رغبته يف أن يسجل حتفظاته  * 
يده للقرار ال ميس مبوقفه وشدد وفد اهلند على أن تأي.  فيما يتعلق بعدة أجزاء وفقرات من النصةالشديد

 .فيما يتعلق باالتفاقيات أو املعاهدات أو الُنظم اليت ليس طرفا فيها
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جلمعيـة العامـة لألمــم   الـذي يؤديـه كـل مـن ا    بالـدور األساسـي واجلـوهري    وإذ تسـلِّم   
يف تعزيـز النـهوض بـاملرأة واملسـاواة بـني اجلنسـني،              االقتصـادي واالجتمـاعي      اجمللسدة و ـــاملتح

بشــأن املــرأة ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥التــابع لألمــم املتحــدة   األمــن جملــسأيضــا إىل قــرار وإذ تشــري 
 والسالم واألمن،

عن أمهية القرارات الـيت اختـذها االحتـاد الربملـاين الـدويل منـذ عـام        وإذ تكرر اإلعراب   
مؤمتراتـه  دورات  وال سـيما القـرارات املتخـذة يف          ، السالح نزع بشأن السالم واألمن و    ١٩٩٤
 معيتــــــــه ويف جل١٠٩الــــــــدورة  و،١٠٨ و ١٠٢ و ١٠١ و ٩٨ و ٩٦ و ٩٤  و٩٣  و٩١

 ،١٩٩٥الدورة االستثنائية جمللس االحتاد الربملاين الدويل املعقودة يف عام 
 ،ألن انتشـار أسـلحة الـدمار الشـامل مـا زال ميثـل خطـرا حقيقيـا                 وإذ يساورها القلق     

ســيما عنــدما تقــع تلــك األســلحة يف أيــدي الــدول الــيت تتصــرف انتــهاكا للقــانون الــدويل      ال
 جلهـات الفاعلـة غـري املسـؤولة مـن غـري الـدول واإلرهـابيني،               اوواللتزاماهتا مبوجـب املعاهـدات      

بشـأن  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣التابع لألمـم املتحـدة    األمن جملس بقرار  ، يف هذا الصدد   ،ترحب إذو
 ١٥٤٠ األمــن جملــس األعمــال اإلرهابيــة للســلم واألمــن الــدوليني وقــرار  هااألخطــار الــيت متثلــ

 مل،بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشا) ٢٠٠٤(
أمهيــة احليلولــة دون تعــريض النتــائج اإلجيابيــة الــيت حتققــت يف  وإذ تضــع يف اعتبارهــا  
ــة بــ تزامــات اللجمــاالت ا ــاء الثقــة  الســالح رتعاملتعلق ــدابري بن  للخطــر بســبب الكفــاح ضــد   وت
 ،اإلرهاب
 ابتــداء مــن ،واســع النطــاق لكميــات كــبرية مــن األســلحة  الالتــوافر وإذ يــثري جزعهــا  

 امجيــع أنــواع مــدافع اهلــاون واأللغــام األرضــية الــيت متثــل مجيعهــا أخطــارإىل ة األســلحة الصــغري
 فضــال عــن ُنظــم الــدفاع اجلــوي احملمولــة الــيت تشــكل هتديــدا متزايــدا  ،ألمن البشــريبــا حتــدق

ــدين،   ــة وإذ تؤكــدللطــريان امل ــد    أمهي ــى النحــو الواجــب بتحدي ــام عل  األســلحة الصــغرية،  القي
إجــراءات صــارمة إزاء املعــامالت غــري املشــروعة يف األســلحة      إىل ضــرورة اختــاذ  تشــري  وإذ

الصغرية الـيت تقـوم هبـا مجاعـات اجلرميـة املنظمـة واملنظمـات اإلرهابيـة الدوليـة وضـد األنشـطة                       
 اإلجرامية اليت متول اجلماعات واملنظمات من ذلك القبيل،

ــة ســجل  وإذ تشــدد   ــى أمهي ــمعل ــز  املتحــدة األم ــة يف تعزي ــة لألســلحة التقليدي  العالني
 مواصلة تعزيز عمله ونطاقه، تؤيدوإذ والشفافية يف جمال األسلحة، 

 األسـلحة الـيت أُبرمـت    حتديـد للفوائـد الـيت تعـود هبـا اتفاقـات      وإذ تعرب عن تقديرها     
 ومعاهـدة ختفـيض األسـلحة اهلجوميـة         ، من قبيل معاهـدة ختفـيض األسـلحة االسـتراتيجية          ،فعال

 ومعاهـدة عـدم انتشـار األسـلحة         ،ت املسلحة التقليديـة يف أوروبـا       ومعاهدة القوا  ،االستراتيجية
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 واتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكــديس األســلحة ، واتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة،النوويــة
يف أن  وإذ تعـرب عـن أملـها         وتـدمري تلـك األسـلحة،        والتكسينية،) البيولوجية(البكتريولوجية  

 ، السالحنزعتبادلة لتخفيض األسلحة واملالتفاقات املزيد من بوادر تلك االتفاقات تكون 
 يف أوقات الصراع املسلح وضرورة احترامه، الدويل القانونإىل أمهية وإذ تشري  
واتفاقــات  النوويــة األســلحةبالتقــدم احملــرز يف إطــار معاهــدة عــدم انتشــار  وإذ تســلم  

ويـة والـدول األخـرى األطـراف        ، وإذ تدعو الدول احلائزة لألسلحة النو      االضمانات الناجتة عنه  
يف املعاهـدة إىل إنفــاذ االلتزامــات الــيت تعهــدت هبــا خــالل مــؤمتري اســتعراض ومتديــد املعاهــدة  

  فضال عن توصياهتما،،٢٠٠٠ و ١٩٩٥يف عامي  املتحدة األمماللذين عقدهتما 
 غري التمييزية املتعـددة    السالح   نزعبصفة خاصة بالدور الرئيسي ملعاهدات      وإذ تسلم    

واتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكــديس   الكيميائيــة األســلحةاألطــراف مــن قبيــل اتفاقيــة  
ــة   ــة(األســلحة البكتريولوجي علــى وإذ تشــدد  وتــدمري تلــك األســلحة،  والتكســينية) البيولوجي

ُتعـرب  يف الوقـت الـذي       النووية   األسلحةاستمرار احلاجة إىل دعم وتعزيز معاهدة عدم انتشار         
 زاء اختاذ إحدى الدول قرارا باالنسحاب من هذه املعاهدة،إفيه عن القلق 

 نـزع يف  بأن معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية تؤدي دورا حموريا          واقتناعا منها    
 عــدم االنتشــار اســتنادا إىل معاهــدة عــدم إطــارالنــووي علــى الصــعيد الــدويل وصــون الســالح 
ــة األســلحةانتشــار  ــة   وأن إنفــاذ معاهــدة احلظــر  النووي ــة طريقــة فعال  الشــامل للتجــارب النووي
  األسلحة النووية،لتحقيق إزالةوحمددة 
اإلبرام املبكر ملعاهدة وقف إنتاج املواد االنشـطارية وجتميـد قـدرات إنتـاج              وإذ تتوقع    
لدى الدول احلائزة لألسلحة النوويـة وتلـك الـدول غـري األطـراف يف معاهـدة        النووية   األسلحة

 ،النووية األسلحةعدم انتشار 
 األسـلحة الثقة املتبادلة اليت تولدها املناطق اإلقليميـة اخلاليـة مـن            وإذ تضع يف اعتبارها      
 ، وجنــوب شــرقي آســيا، وأفريقيــا،مــن قبيــل تلــك املوجــودة يف جنــوب احملــيط اهلــادئالنوويــة 

 وأمريكا الالتينية،
ــديرها    ــد  وإذ تعــرب عــن تق ــة لتجري ــات املربم ــاع ا ألالتفاق لبحــار مــن  نتاركتيكــا وق

 األسلحة كوسيلة حلماية املناطق احلساسة من النظام البيئي للكوكب،
على القيام بـدور إجيـايب يف احليلولـة دون حصـول املنظمـات اإلرهابيـة       وتصميما منها    

 ،واإلرهابيني واجملرمني الدوليني واحلكومات ذات الطموحات العدوانية على األسلحة
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ن عــدم االنتشــار وحتديــد األســلحة ونــزع الســالح   أن اإلجنــازات يف ميــداوإذ تــدرك 
 ينبغي أخذها كقضية مسلَّم هبا، ال

ألن التنفيــذ الكامــل التفاقــات معينــة تتعلــق بتخفــيض األســلحة  القلــق  وإذ يســاورها 
 ونزع السالح وعدم االنتشار موضع تأخري وتفسريات متنازع عليها مما حيد من فعاليتها،

ج متعـدد األطـراف إزاء نـزع السـالح وعـدم االنتشـار هـو             بأن اتباع هنـ   واقتناعا منها    
أفضــل وســيلة للمضــي قــدما، إذ أنــه يضــمن الثقــة الدائمــة وزيــادة االســتقرار علــى الصــعيدين   

 اإلقليمي والدويل،
بــأن الــنظم الــيت ميكــن التحقــق منــها وغــري التمييزيــة واملتفــاوض عليهــا واعتقــادا منــها  

ــة   واملتعــددة األطــراف للحــد مــن نقــل ال   ــدان األســلحة الكيميائي ــات الرئيســية يف مي تكنولوجي
والبيولوجية والنووية وامليادين املتصلة بالقذائف تسهم يف احليلولـة دون انتشـار أسـلحة الـدمار                

 الشامل ووسائل إيصاهلا،
بالتحكم املسؤول يف االجتـار بالسـلع واملعـدات والتكنولوجيـات، مبـا يف         والتزاما منها    

الستعمال املـزدوج الـيت ميكـن أن تسـتخدم يف إنتـاج أسـلحة الـدمار الشـامل                   ذلك املواد ذات ا   
 حقــــوق الــــدول يف اســــتعماهلا للطاقــــة النوويــــة والعوامــــل  وإذ تــــدرك ووســــائل إيصــــاهلا،

 والتوكسينات الكيميائية والبيولوجية يف األغراض السلمية ومسؤوليات الدول عن ذلك،
لكاملة يف عمليات نزع السالح، ال سـيما فيمـا    بتحقيق املشاركة الربملانية ا وإذ تتعهد  

ــة الضـــغط علـــى      ــة مبمارسـ ــة والبيولوجيـ ــة والكيميائيـ ــامل النوويـ ــدمار الشـ ــلحة الـ يتعلـــق بأسـ
 احلكومات وبضمان التمحيص املفصل للميزانيات العسكرية وبرامج املشتريات،

ربملـاين الـدويل، يف    ملساعدة اهليئات الربملانيـة الدوليـة، وال سـيما االحتـاد ال     وتطلعا منها  
 العمل بنشاط من أجل الترويج لتحديد األسلحة ونزع السالح وعملية عدم االنتشار،

على أن تتقاسم احلكومات مجيع املعلومات ذات الصلة علـى حنـو أوىف             وإصرارا منها    
 مع الربملانيني على أساس الثقة املتبادلة،

ــد القــ   هتيــب - ١  ــدم التأيي ــات أن تق ــع الربملان ــرارات    جبمي ــع الق ــال جلمي وي والفع
والتوصيات املتعلقـة بالسـالم ونـزع السـالح واألمـن الـيت سـبق أن اختـذهتا مـؤمترات ومجعيـات               

 االحتاد الربملاين الدويل؛
 الربملانات الوطنية على ممارسة الضغط على حكوماهتا كي توقع وتنضـم            حتث - ٢ 

ــع االتفاقيــات واملعاهــدا   ــة األخــرى  إىل وتصــدق، حســب االقتضــاء، مجي ت والصــكوك الدولي
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ــدويل          ــن ال ــادة األم ــزع الســالح وزي ــلحة ون ــد األس ــار وحتدي ــدم االنتش ــة إىل ضــمان ع الرامي
 وتنفيذها بالكامل،

 باحلكومـات والربملانـات الوطنيـة واجملتمـع الـدويل أن يعـاجلوا األسـباب                هتيب - ٣ 
 الصـعد الفـردي والـوطين       اجلذرية اليت هتيئ بيئة قد تؤدي إىل جلوء األشخاص إىل العنـف علـى             

 والدويل،
 إىل عقـد، مــؤمتر دويل ملكافحـة اإلرهـاب حتــت رعايـة األمـم املتحــدة،      تـدعو  - ٤ 

 بغية القيام، يف مجلة أمور، بوضع تعريف حمدد هلذه املشكلة اخلطرية؛
ــدعو - ٥  ــزع     ت ــة يف جمــاالت ن ــدان إىل االســتفادة مــن اإلجنــازات احلالي ــع البل  مجي

 السالح وحتديد األسلحة وعدم االنتشار بغية التكفل باستمرار تلك العمليات يف املستقبل؛
 بــاألمم املتحـدة أن تعمــل بصـورة أوثــق مـع االحتــاد الربملـاين الــدويل يف     هتيـب  - ٦ 

 ومكافحة اإلرهاب؛ختفيض حدة التوترات وتسوية الصراعات 
 الربملانـات أيضـا علـى التركيـز علـى منـاطق معينـة مـن منـاطق التـوترات                     حتث - ٧ 
 الدولية؛
 علــى التحديــد اجلســور ألكثــر التهديــدات خطــورة للنظـــام       حتــث كــذلك   - ٨ 

واالســتقرار الــدوليني، مــن قبيــل الصــراع العــريب اإلســرائيلي والصــراع يف العــراق وأفغانســتان   
قة دارفور ومنطقة البحريات الكربى يف أفريقيا وغريها من أماكن االضـطرابات            واحلالة يف منط  

اليت قد تشكل هتديدا خطـريا وتتطلـب اختـاذ إجـراءات سياسـية عاجلـة للحيلولـة دون نشـوب                     
 الصراع؛
 إىل زيادة بذل اجلهود النشطة الدؤوبة اليت ينبغـي أن تضـطلع هبـا األمـم      تدعو - ٩ 

 بعد انتـهاء احلـروب بغيـة احليلولـة دون جتـدد نشـوب الصـراع املسـلح                   املتحدة يف جمال التعمري   
واإلرهــاب واخلــروج علــى القــانون، مــع اســتمرار التركيــز علــى إقامــة احلكــم الرشــيد وســيادة 

 القانون؛
ــب - ١٠  ــود      هتي ــدعم اجله ــراف أن ت ــددة األط ــات املتع ــات واملنظم ــع احلكوم  جبمي

ل االحتالل، فضال عن االعتـراف رمسيـا مبسـؤولية      املبذولة لتحقيق الوقف الفوري جلميع أشكا     
مجيع القوات احملتلة عن تدارك مجيع العواقـب الوخيمـة النامجـة عـن االحـتالل والتصـرف وفقـا          

 ألحكام القانون الدويل؛
ــادل       تشــجع - ١١  ــز تب ــى تعزي ــم املتحــدة عل ــدويل واألم ــاين ال ــانيت االحتــاد الربمل  أم

 املؤسستني وبني أعضائهما؛املعلومات والتعاون والتنسيق بني 
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 جبميع البلدان أن متتنع عـن اسـتعمال القـوة مـن جانـب واحـد يف حالـة                    هتيب - ١٢ 
 عدم وجود قرار ذي صلة صادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة؛

ــب - ١٣  ــع املعاهــدات       هتي ــوطين جلمي ــب التنفيــذ ال ــن كث ــات أن ترصــد ع  بالربملان
قـة بتحديـد األسـلحة وعـدم االنتشـار ونـزع السـالح وأن تتبـادل         املتعل املتحـدة  األمموقرارات  

املعلومات عن أفضـل املمارسـات للقيـام بالرصـد مـن هـذا القبيـل وأن تقـدم تقـارير إىل مجعيـة                        
 االحتاد الربملاين الدويل عن التقدم احملرز؛

 إىل مشاركة الدول على نطاق أوسـع يف سـجل األمـم املتحـدة               تدعو كذلك  - ١٤ 
 التقليدية؛لألسلحة 
 بأن ترصد الربملانات عن كثب توافـق القـرارات الـيت تتخـذها األفـرع                توصي - ١٥ 

ــلحة والبحـــث       ــوات املسـ ــز القـ ــتراتيجية وتعزيـ ــات االسـ ــأن النظريـ ــها بشـ ــل منـ ــة لكـ التنفيذيـ
واالســتحداث أو إنتــاج األســلحة مــع ميثــاق األمــم املتحــدة وقواعــد ومبــادئ القــانون الــدويل   

 تفاقات الدولية السارية؛املقبولة عموما واال
ــد تصــدير    تشــجع - ١٦  ــة املناســبة لتحدي  الربملانــات علــى اختــاذ التشــريعات الوطني

األسلحة من مجيع األنواع والتركيز مبزيد من التحديد على األصـناف املتصـلة بأسـلحة الـدمار                 
 الشامل، من قبيل العناصر واملركبات األولية؛

ول اليت مل توقع أو تصادق بعـد علـى معاهـدة            الربملانات وحكومات الد  حتث   - ١٧ 
احلظر الشامل للتجارب النووية أن تتخذ مجيع التـدابري الضـرورية لتحقيـق دخوهلـا حيـز النفـاذ                   

 بسرعة؛
، التكســينية علــى ضــرورة مواصــلة تعزيــز اتفاقيــة األســلحة البيولوجيــة و تصــر - ١٨ 

 سيما إنشاء آلية ملزمة قانونا للتحقق منها؛ ال
 بالربملانـات واحلكومـات األوروبيـة أن تصـادق دون تـأخري علـى اتفـاق          يبهت - ١٩ 

تعديل معاهدة القوات املسلحة التقليدية يف أوروبا، مع مراعاة أمهيتها القصـوى للحفـاظ علـى                
 مستوى رفيع من األمن واالستقرار يف أوروبا؛

يما التنفيـذ   على مواصلة إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية، وال س          حتث - ٢٠ 
الذي ينبغي مـن خاللـه إعـالن        ) ١٩٩١ (٦٨٧الكامل لقرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة        

 الشرق األوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا؛
 مجيع الدول إىل االنضمام إىل معاهدة أوتاوا حلظـر اسـتعمال وتكـديس              تدعو - ٢١ 

 فضال عـن الربوتوكـول الثـاين املعـدل          ،دة لألفراد وتدمري تلك األلغام    وإنتاج ونقل األلغام املضا   
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ــة الضــرر أو         ــا مفرط ــة ميكــن اعتباره ــة معين ــد اســتعمال أســلحة تقليدي ــر أو تقيي ــة حظ التفاقي
 عشوائية األثر؛

 بالدول األطراف يف معاهدة أوتـاوا أن تشـارك مبسـتوى رفيـع يف مـؤمتر          هتيب - ٢٢ 
 يف  ٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول   -نـوفمرب   /ده يف تشـرين الثـاين     االستعراض األول املقـرر عقـ     

نريويب وأن تعد وتقدم يف ذلك املؤمتر خططا وطنيـة ألنشـطة إزالـة األلغـام ومسـاعدة الضـحايا           
 يف السنوات املقبلة؛

 إىل انضــمام الــدول لربوتوكــول مكافحــة صــنع األســلحة الناريــة تــدعو أيضــا - ٢٣ 
 واالجتــار هبــا بصــورة غــري مشــروعة، املكمــل التفاقيــة األمــم    وأجزائهــا ومكوناهتــا وذخائرهــا 

 املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، بغية التمكني من دخوله حيز النفاذ؛
للطاقــة الذريــة وأن الدوليــة  باحلكومــات أن تزيــد مــن دعمهــا للوكالــة  هتيــب - ٢٤ 

ــة    ــات الضــمانات الشــاملة املطلوب ــذ اتفاق ــاوض وتنف  عــن الربوتوكــوالت اإلضــافية  ، فضــالتف
 وترتيبات السالمة النووية املعززة؛

للطاقة الذريـة علـى     ية  لوالد جملس األمن التابع لألمم املتحدة والوكالة        تشجع - ٢٥ 
إنشاء نظم رصد شـاملة يف مجيـع الـدول الـيت ُيشـك يف وجـود بـرامج سـرية لـديها هتـدف إىل                          

 لحة النووية؛ وال سيما األس،حيازة أسلحة الدمار الشامل
 جبميع البلدان أن تكثف جهودها املبذولة مـن أجـل تنفيـذ قـرار               هتيب كذلك  - ٢٦ 

ــن   ــم املتحــدة    ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠جملــس األم ــة لألم ــة العام ــرار اجلمعي ــع انتشــار  ٥٨/٤٨وق  ملن
أسلحة الدمار الشامل ووسـائل إيصـاهلا وأن توطـد السياسـات الراميـة إىل منـع نقـل، ال سـيما                      

ــا الــيت قــد ُتســتخدم النتشــار أســلحة مــن ذلــك    إىل اإلرهــابيني ، املعــدات واملــواد والتكنولوجي
 القبيل؛

 على سن تشريعات حتّمل احلكومات املسؤولية عندما تسـمح          ات الربملان حتث - ٢٧ 
 مـن هـذا   يـات التسـرب   األسلحة إىل اإلرهابيني ومجاعـات اجلرميـة املنظمـة وحتظـر عمل        بتسرب
 القبيل؛

ــحتــث - ٢٨  ــع البل  املفتوحــة أن تكفــل  األجــواءعــت علــى معاهــدة  دان الــيت وقّ مجي
 تطبيقها بالكامل بغية ضمان عدم القيام بأي هجمات مفاجئة وبناء الثقة املتبادلة؛

ــل هتيـــب - ٢٩  ــات أن تكفـ ــدة    بالربملانـ ــات ملعاهـ ــع األوقـ ــل يف مجيـ ــذ الكامـ  التنفيـ
 الدمار الشـامل علـى قـاع     حظر وضع األسلحة النووية وغريها من أسلحة     معاهدةأنتاركتيكا و 

ومعاهـدة املبـادئ املنظمـة ألنشـطة     ) معاهـدة قـاع البحـار    (البحار واحمليطات ويف باطن أرضـها       
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 مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام     ،الــدول يف ميــدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلــارجي     
 السماوية األخرى؛

برام اتفاقية تكمـل     أن تتابع املفاوضات املتعددة األطراف إل       باحلكومات هتيب - ٣٠ 
 ،معاهــدة املبــادئ املنظمــة ألنشــطة الــدول يف ميــدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلــارجي 

 يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى حبظر نشر األسلحة يف الفضاء؛ مبا
 املبذولــة لتنفيــذ برنــامج العمــل هــا يف إطــار جهود، مــن األمــم املتحــدةتطلــب - ٣١ 

ــه ار غــري املشــروع باألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة مــن مج   املتعلــق مبنــع االجتــ  يــع جوانب
 وال ســيما يف ، وأن تتعــاون عــن كثــب مــع االحتــاد الربملــاين الــدويلومكافحتــه والقضــاء عليــه،

يوليـه  / يف متـوز ، الذي ُيعقد كل سنتني الستعراض تنفيذ برنـامج العمـل     ،ضوء انعقاد االجتماع  
 ؛٢٠٠٥

ومكافحـة   نشطة لتخفيض    يئات اإلقليمية على القيام حبمالت    مجيع اهل تشجع   - ٣٢ 
 االجتار يف األسلحة الصغرية؛

ــق التســوية    تشــدد علــى   - ٣٣  ــوي للمــرأة واملنظمــات النســائية يف حتقي ــدور احلي ال
الســلمية للصــراعات وإقامــة جمتمعــات وأســر مســاملة متواءمــة وغــري عدوانيــة اســتنادا إىل القــيم  

 اإلنسانية؛
 األخــذ مبنــاظري بديلــة ملنــع الصــراع علــى صــعيد القواعــد الشــعبية         تشــجع - ٣٤ 

ــة  ــتفادة منـــها يف اجملتمـــع بأســـره لتـــوفري التمويـــل   إىل االـــدول وتـــدعو واجملتمعـــات احملليـ السـ
 للمنظمات النسائية واملنظمات غري احلكومية وإنشاء صندوق دويل للشؤون اإلنسانية؛

واصــلة تعزيــز مب ،شــؤون نــزع الســالح إدارة خباصــة األمــم املتحــدة، وتوصــي - ٣٥ 
ــدويل   ــه ملراعــاة تعمــيم املنظــور    ،التعــاون مــع االحتــاد الربملــاين ال ــذ خطــة عمل  ال ســيما يف تنفي

  وتوجيهها؛واستنارهتااجلنساين اليت هتدف إىل تعزيز أعمال نزع السالح املقبلة وتوطيدها 
ــ االحتــاد الربملــاين الــدويل  توصــي أيضــا - ٣٦  يــق األعضــاء مــن   عــن طر،أن يقــومب

تقــدمي الــدعم النشــط يف تنفيــذ مجيــع قــرارات اجلمعيــة العامــة لألمــم   ب ،الربملانــات املنتميــة إليــه
 بشـــأن تشـــجيع النـــهوض بـــاملرأة واملســـاواة بـــني تحـــدة واجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعيامل

ع  مـ  ،املتعلـق بـاملرأة والسـالم واألمـن       ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ فضال عن قرار جملـس األمـن         ،اجلنسني
 ؛١٩٩٥مراعاة التوصيات املتصلة باملرأة واحلرب الواردة يف منهاج عمل بيجني عام 
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 توافـق التشـريعات مـع النظـام         ، ذلـك  مـىت انطبـق    بالربملانات أن تكفـل،      هتيب - ٣٧ 
 تعاقب على اجلرائم املرتكبة ضـد       ااألساسي حملكمة العدل الدولية ال سيما وأنه يتضمن أحكام        

 املرأة؛
ى زيادة وصـول املـرأة إىل مرافـق وسـائط اإلعـالم واالتصـاالت كـي                  عل حتث - ٣٨ 

 ميكن نشر رسالتها ضد الصراع على نطاق واسع؛
ــة، عامليــة وإقليميــة،      باختــاذ توصــي - ٣٩  ــددة الثقافــات وعــرب وطني  مبــادرات متع

للسماح للمرأة بالقيام بدور كامل يف احليلولة دون نشوب الصـراعات ويف تسـويتها مبشـاركة                
 .ة من االحتاد الربملاين الدويل لدى القيام هبذا الدور احلاسمنشط

 


