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  من قبل اجلمعية الرابعة عشرة بعد املائة*قرار متخذ بتوافق اآلراء

 )٢٠٠٦مايو / أيار١٢نريويب، (  
  

دور الربملانات يف تعزيـز مكافحـة االجتـار باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة                 
 اخلفيفة وذخائرها

 
 عية الرابعة عشرة بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل،إن اجلم 
إزاء املعاناة البشرية اهلائلة، ال سيما معانـاة النـساء واألطفـال،        إذ يساورها بالغ القلق    

األكثر ضعفا يف الصراعات املسلحة، املرتبطة بتكاثر األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة            وهم  
 وسوء استعماهلا،

أن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة تشمل، حبكم تعريفهـا، مجيـع            على   وإذ تشدد  
األسلحة اليت ميكن أن يستعملها شخص واحد مبفـرده وكـل مـا يـرتبط ـا مـن ذخـائر، مبـا يف                

الــيت الـدفاع اجلــوي  منظومــات والــصواريخ والقــذائف وقـذائف اهلــاون و احلربيـة  ذلـك القنابــل  
 مماثل،أثر ية ميكن أن تعترب ذات ، وعلى أن األلغام الربحيملها األفراد

 ،والعـصي ،  ) الـضخمة  أو املـدي  (املناجـل    إىل أن أصنافا من قبيـل اخلنـاجر و         وإذ تشري  
 واألقــواس والــسهام غالبــا مـــا تــستعمل أيــضا يف الــصراعات املــسلحة واألعمـــال        ،والرمــاح 
ة اخلفيفة قـد     وأنه على الرغم من عدم دخوهلا ضمن فئة األسلحة الصغرية واألسلح           ،اإلجرامية

 حيتاج استعماهلا إىل تنظيم،
ــضا   ــشري أي ــة    وإذ ت ــصغرية واألســلحة اخلفيف ــف األســلحة ال ــي  إىل أن تعري أن ال ينبغ

األصناف اليت ليست أسلحة ناريـة وال تـستعمل يف إحـداث األذى             غريها من   يشمل اخلناجر و  
 اجلسدي، بل تعد جزءا من الزي الوطين،
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 إزاء التكـاليف الـسياسية واالجتماعيـة واملاليـة الباهظـة            وإذ يساورها بالغ القلق أيضا     
 واألعمــال ،املتكبــدة عنــدما تــؤجج األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة الــصراع املــسلح        

ض احتـرام    وتقـو  ، وتـسهم يف تـشريد املـدنيني       ،فـاقم العنـف    وت ، واإلرهـاب  ،اإلجرامية املسلحة 
 وتعرقـل   ،عدات اإلنسانية لضحايا الـصراع املـسلح      عوق توفري املسا   وت ،القانون اإلنساين الدويل  

 عودة السالم والتنمية املستدامة،
 ، بالتهديد الـيت يتعـرض لـه الطـريان املـدين وحفـظ الـسالم وإدارة األزمـات                  وإذ تسلم  

الـيت حيملـها األفـراد نقـال غـري مـشروع واحلـصول              الدفاع اجلـوي    منظومات  واألمن بفعل نقل    
 ،عليها واستعماهلا دون إذن

 أن مكافحـة تكــاثر وسـوء اسـتعمال األســلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفــة      وإذ تؤكـد  
يقتضي جهودا متماسكة شاملة من قبل احلكومـات واجلهـات الفاعلـة األخـرى علـى كـل مـن            

 الوطين،الصعيد اإلقليمي والصعيد الصعيد الدويل و
نع االجتار غـري  علق مب املت يف هذا الصدد باعتماد برنامج عمل األمم املتحدة          وإذ ترحب  

املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة مــن مجيــع جوانبــه ومكافحتــه والقــضاء عليــه   
 ،٢٠٠١، يف عام )برنامج العمل املتعلق باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة(

عمليات نقل األسـلحة علـى   بشأن  إىل قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة وإذ تشري  
 الدويل،الصعيد 
 ٢٠٠٥ديـسمرب   / باعتماد اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة يف كـانون األول             وإذ ترحب  

غـري املـشروعة    للصك الدويل لتمكني الـدول مـن حتديـد األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة                  
 بطريقة موثوقة،ويف الوقت املناسب وتعقبها 
هـا ومكوناـا    ئريـة وأجزا  ألسـلحة النا  اصنع  مكافحة   بنفاذ بروتوكول    وإذ ترحب أيضا   

وهو الربوتوكول املكمـل  , ٢٠٠٥يوليه عام /يف متوز واالجتار ا بصورة غري مشروعة      رها  ائوذخ
 ،)بروتوكول األسلحة النارية(عرب الوطنية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 

لنظـر يف تنفيــذ  كـل ســنتني ل مـرة  اجتمـاع الــدول الثـاين الـذي يعقــد    أن  إىل وإذ تـشري  
نع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة مـن مجيـع             املتعلق مب برنامج العمل   

  /متــوز ١٥ إىل ١١ الفتــرة مــن  جوانبــه ومكافحتــه والقــضاء عليــه قــد عقــد يف نيويــورك يف      
 ،٢٠٠٥ يوليه
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سـلحة   إىل وجود عدة صكوك أخرى بشأن مكافحة األسلحة الـصغرية واأل           وإذ تشري  
ــم املتحــدة، ويف       ــى صــعيد األم ــة عل ــلحة الناري ــة واألس ــاطق اخلفيف ــا،  من ــريكتني، وأوروب األم

 وأفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، واحمليط اهلادئ،
 على أن هذه املبادرات املتعددة األطراف جيب أن تنفذ تنفيذا تاما مـن قبـل            دؤكوإذ ت  

  وطنية رفيعة،الدول األعضاء فيها وأن تستكمل باستحداث معايري
اشـتراكا  لربملانـات   الـسلطات الوطنيـة ذات الـصلة و       ا اشـتراك  على ضـرورة     وإذ تشدد  

 لضمان فعالية أية تدابري ملكافحة تكاثر األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة،فعاال 
 الربملانات علـى املـشاركة بنـشاط يف اجلهـود الراميـة إىل مكافحـة تكـاثر          حتث - ١ 

ــتعمال األســـ  ــوء اسـ ــسيا يف    وسـ ــا رئيـ ــار ذلـــك مكونـ ــة باعتبـ ــلحة اخلفيفـ ــصغرية واألسـ لحة الـ
االســتراتيجيات الوطنيــة بــشأن اتقــاء الــصراعات، وبنــاء الــسالم، والتنميــة املــستدامة، ومحايــة    

 حقوق اإلنسان، والصحة والسالمة العامتني؛
الربملانات أن تشجع حكوماـا علـى إعـادة تأكيـد التزامهـا بتنفيـذ               إىل  طلب  ت - ٢ 

ــراهن      ب ــامج العمــل املتعلــق باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة وعلــى تطــوير التزامهــا ال رن
ــؤمتر اســتعراض     وءمبكافحــة تكــاثر وســ  ــة يف م ــصغرية واألســلحة اخلفيف  اســتعمال األســلحة ال

، مــع التركيــز علــى ٢٠٠٦برنــامج العمــل املتعلــق باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة لعــام 
: حتـول دون التنفيـذ التـام لربنـامج العمـل املـذكور، وهـي         الـيت   عقبـات   الفيها   تظلااالت اليت   

السمـــسرة، وضـــوابط النقـــل، والوســـم والتعقـــب، وشـــهادات املـــستعمل النـــهائي، وإدارة        
  وبناء القدرات؛، والذخائرها،التكديسات وتدمري

  الربملانــات علــى املوافقــة علــى جمموعــة مبــادئ عامليــة لعمليــات نقــل   تــشجع - ٣ 
األسلحة الدولية استنادا إىل التزامـات الـدول املقـررة مبوجـب القـانون الـدويل ومعـايري حقـوق                    

 وعلـى   ،نقـل األسـلحة   الوطنيـة ل  لـضوابط   لاإلنسان املقبولة دوليا، باعتبار ذلـك شـرطا جوهريـا           
 ؛٢٠٠٦إدراج تلك اموعة باعتبارها ناجتا رئيسيا من نواتج املؤمتر االستعراضي لعام 

 الربملانات على تشجيع حكوماا على مضاعفة جهودهـا يف هـذا اـال              ثحت - ٤ 
كـل سـنتني    مـرة   ، ال سـيما بتنظـيم اجتماعـات إضـافية           ٢٠٠٦عقب املؤمتر االستعراضـي لعـام       

ــة واالجتماعــات    لتنظــر أفكــار وتوصــيات  الســتحداث  ــؤمترات الدولي ــا االجتماعــات وامل فيه
 واملؤمترات اليت ترعاها األمم املتحدة؛

علـى  واألنظمة الالزمة   تشريعات  ال الربملانات على تعزيز وضمان اعتماد       حتث - ٥ 
دورة ”األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة بـشكل فعـال طـوال          للسيطرة على   الصعيد الوطين   
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 وءكافحة تكاثر األسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة وسـ         ملعمل بشكل نشط    على ال و“ حياا
 استعماهلا؛
الربملانات على تعزيز وضع معاهدة دولية لتجارة األسـلحة كـي تـنظم        تشجع - ٦ 

عمليـات نقـل األسـلحة تنظيمـا صـارما علـى أسـاس التزامـات الـدول املقـررة مبوجـب القـانون             
 والقواعد املقبولة دوليا ومعايري حقوق اإلنسان؛الدويل 

قليميـة عنـد     الربملانات على تعزيـز زيـادة اجلهـود الدوليـة، واجلهـود اإل             تشجع - ٧ 
يف جتــارة بالسمــسرة القــائمني االقتــضاء، لوضــع معــايري مــشتركة للمكافحــة الــصارمة ألنــشطة 

  بني بلدان ثالثة؛هايسهلون بشكل آخر عمليات نقلمن أو األسلحة 
الربملانـــات أن تكفـــل إخـــضاع مــن يقـــدمون األســـلحة الـــصغرية  إىل طلــب  ت - ٨ 

اعات ألطفـــال أو يـــستخدموم يف الـــصر  واألســـلحة اخلفيفـــة لألطفـــال، أو مـــن جينـــدون ا    
 العمليات املسلحة، جلزاءات قانونية شديدة؛ أو

 الربملانـات علـى سـن جـزاءات قانونيـة علـى الـصعيد الـوطين ملعاقبـة مـن                     حتث - ٩ 
ــساء        ــل املــسنني والن ــضعيفة الــيت مــن قبي ــون اجلــرائم والفظــائع ضــد قطاعــات اتمــع ال يرتكب

  ملنع مثل هذه اجلرائم والفظائع؛واألطفال، وعلى اعتماد تدابري
التـــشريعات الوطنيـــة أن يواكـــب  الربملانـــات علـــى أن تكفـــل أيـــضا تـــشجع - ١٠ 

 التدريب واملعدات، لـضمان إنفـاذ الـضوابط         هاختصيص وسائل كافية للسلطات الوطنية، مبا في      
 الوطنية إنفاذا دقيقا؛

دمج الـصكني اللـذين     تـشريعات وطنيـة تـ     إنفـاذ    الربملانات على اعتمـاد و     حتث - ١١ 
ء االســتعمال، ويــوفران التوجيــه األكثــر حتديــدا فيمــا خيــتص بالتزامــات الــدول املتعلقــة مبنــع ســ 

إنفـاذ القـوانني ومبـادئ األمـم املتحـدة          لـسلوك املـوظفني املكلفـني ب      األمم املتحـدة    قواعد   :ومها
 ؛اذ القوانني من قبيل موظفي إنفةلقوة واألسلحة الناريباستخدام ااألساسية املتعلقة 

ــة      توصــي - ١٢  ــة املتعلق ــضوابط الوطني ــة بــني ال ــى املواءم ــات عل ــأن تعمــل الربملان  ب
باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة علـى أسـاس معـايري مـشتركة صـارمة، مـع ضـمان تـوفري                     

 لواقع الوطين واإلقليمي لكل دولة؛ل ةمناسبالستجابة الضوابط الوطنية 
ومـع االحتـاد الربملـاين الـدويل        ملانات مع بعـضها الـبعض        بأن تتبادل الرب   توصي - ١٣ 

معلومــات بــشأن التــشريعات الوطنيــة املتعلقــة مبكافحــة األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة، 
ألجل تعزيز الفهم للضوابط ولتحديـد أفـضل املمارسـات املوجـودة، وإنـشاء منتـديات برملانيـة                  

 دولية للنظر يف املسائل املتعلقة بتلك األسلحة؛
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نــات علــى النظــر يف التــصديق علــى املعاهــدات املتعــددة األطــراف   الربملاحتــث - ١٤ 
املتعلقة مبكافحة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة اليت وقعت عليهـا حكوماـا، إن مل تكـن                

تـشريعات الوطنيـة يف الوقـت       ال وعلى تضمني أحكام تلك املعاهدات يف        ،قد عملت ذلك فعال   
 عمل على تنفيذها على النحو الواجب؛على ال ووفقا ألهداف هذه املعاهدات،واملناسب 
ــب ت - ١٥  ــذ   إىل طل ــل تنفي ــريا املتعلــق     االربملانــات أن تكف ــربم أخ ــدويل امل ــصك ال ل

يف الوقـت  وتعقبها بتمكني الدول من حتديد األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة           
ذخـائر األسـلحة    تـشمل   نيـة، وأن    ، مبوجب تـشريعاا الوط     تنفيذا تاما  املناسب وبطريقة موثوقة  

أحكــام التــشريعات الوطنيــة الراميــة إىل تعقــب األســلحة غــري       بالــصغرية واألســلحة اخلفيفــة   
 املشروعة اليت من هذا النوع؛

ــهاك   حتــث - ١٦  ــل انت ــى جع ــات عل ــرارات  الربملان ــة   ق ــة حظــر األســلحة جرمي مؤمث
م اللوجـسيت أو املـايل ملثـل هـذه          مبوجب القانون الوطين، وعلى فرض جزاءات على تقدمي الدع        

املعينـة  بتفعيـل اإلجـراءات   حظـر األسـلحة   قـرارات  االنتهاكات، وعلـى القيـام يف حالـة انتـهاك         
 املنصوص عليها بالنسبة لكل حظر معني؛

ــات،  توصــي - ١٧  ــضع الربملان ــأن ت ــضاء و  ب ــد االقت ــات  عن ــع احلكوم  ،باالشــتراك م
مـن  روع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة          خطط عمل وطنية بشأن منع االجتار غري املـش        

 وبأن تساعد الربملانات على تنفيذ تلك اخلطط؛، ومكافحته والقضاء عليهمجيع جوانبه، 
 الربملانـات علـى أن تنـشئ أو تعـزز، عنـد االقتـضاء، إجـراءات متكنـها                   تشجع - ١٨ 

حة الـصغرية واألسـلحة     من التدقيق يف املمارسات والسياسات احلكومية املتعلقة بضوابط األسل        
أن اخلفيفــة، وعلــى أن تكفــل االحتــرام لاللتزامــات الدوليــة الواقعــة علــى عــاتق بلــداا، وعلــى 

 على حتقيق درجة عالية من الشفافية تسمح ذا التدقيق؛تعمل 
الربملانات أن يسمي كل منها جلنة برملانية، أو ينـشئ واحـدة علـى              إىل  طلب  ت - ١٩ 

مع احلكومـة مناقـشة دوريـة       لتخوض  ة عدم وجود هيئة من هذا القبيل،        الصعيد الوطين يف حال   
 بشأن السياسات وممارسات الرقابة الوطنية املتعلقة باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة؛

 الربملانات يف هذا السياق على تعزيز قيام احلكومـات بـإبالغ برملاناـا              تشجع - ٢٠ 
الـــصغرية واألســـلحة اخلفيفـــة، مـــن أجـــل الـــسماح الوطنيـــة دوريـــا بعمليـــات نقـــل األســـلحة 

 ةمناقــشات مــستنرية بــشأن مــا إذا كانــت املمارســات احلكوميــة متطابقــة مــع الــسياس    بــإجراء
 والتشريعات؛ املعلنة
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 بأن تراقب الربملانات مراقبة دقيقة كفاءة وفعالية تدابري حكوماا املاليـة            توصي - ٢١ 
ألسلحة اخلفيفة، وبأن تطلب إىل حكوماا عند االقتـضاء         املتعلقة بسياسات األسلحة الصغرية وا    

 تقدمي تقرير مايل وتقين إىل مبادرات وصناديق األحباث الدولية املتعلقة بتلك األسلحة؛
ــدعو - ٢٢  ــآلراء     تـ ــتظم لـ ــادل املنـ ــاس التبـ ــصلة إىل التمـ ــة ذات الـ ــان الربملانيـ  اللجـ

مـة وإجراءاـا علـى الـصعيد الـوطين           احلكو ةواملعلومات مع احلكومات يف مناقشة بشأن سياسـ       
ــدد األطــراف، وإىل   ــصعيد املتع ــها حلوال ــا مطالبت ــة   بكوما ــود الوطني ــانيني يف الوف إشــراك الربمل

املرســلة إىل االجتماعــات اإلقليميــة والدوليــة املعقــودة بــني الــدول بــشأن مكافحــة االجتــار غــري  
 املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة؛

 الربملانــات الــيت يــسمح هلــا وضــعها بــأن تعــرض املــساعدات علــى        تــشجع - ٢٣ 
ــشاء أن تفعــل ذلــك، مــن أجــل   علــى الربملانــات األخــرى الــيت تطلــب مثــل هــذه املــساعدة     إن

للمشاركة يف حـوار بـشأن األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـع        الالزمة القدرات الوطنية   
 أن يعـد االحتــاد الربملـاين الــدويل قائمــة   طلــبوتاحلكومـات وللتــدقيق يف سياسـاا وإجراءاــا،   

 بالربملانات القادرة على توفري املساعدة يف هذا امليدان إىل الربملانات املهتمة باألمر؛
 االحتـاد الربملـاين الـدويل إىل أن يعـزز، بالتعـاون مـع شـركائه املناسـبني،         تـدعو  - ٢٤ 

ســهامات فعالــة ملنــع ومكافحــة تكــاثر بــرامج بنــاء القــدرات الــيت متكــن الربملانــات مــن تقــدمي إ 
 األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وسوء استعماهلا؛

 بــأن تــشجع الربملانــات يف البلــدان املــشاركة يف بــرامج نــزع الــسالح   توصــي - ٢٥ 
والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج والتأهيــل حكوماــا علــى أن تــدرج علــى ســبيل األولويــة يف هــذه  

لتقـدمي حـوافز جمتمعيـة ملـن يـسلمون طواعيـة            “  مقابـل التنميـة    األسـلحة يف  ”الربامج خمططـات    
 عة؛وشرماألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة احملتازة بصورة غري 

 بــأن تــشجع الربملانــات يف البلــدان املــارة مبرحلــة مــا بعــد الــصراع         توصــي - ٢٦ 
 وبناء السالم؛حكوماا على أن تكفل تعزيز عملية التعمري يف إطار دويل التقاء الصراعات 

 يف عمليـات    نـشط  الربملانات على دعم اشتراك النساء وقيـامهن بـدور           تشجع - ٢٧ 
 علـى احلاجـة     وتـشدد نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج والتأهيـل وأنـشطة بنـاء الـسالم،              

إىل إدماج منظور جنساين يف استراتيجيات وأنـشطة نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج                  
 بناء السالم؛والتأهيل و

 الربملانات على أن حتث احلكومات املـشاركة يف بـرامج نـزع الـسالح          تشجع - ٢٨ 
والتسريح وإعادة اإلدماج والتأهيل علـى إيـالء اهتمـام شـديد للظـروف الـيت ينفـرد ـا اجلنـود                      
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األطفــال ولتأهيــل اجلنــود األطفــال الــسابقني وإعــادة إدمــاجهم يف احليــاة املدنيــة، ملنــع هــؤالء     
 اجلرمية املسلحة؛إىل اللجوء من طفال األ

 الربملانـات علـى أن حتـث حكوماـا علـى أن تـدمر، علـى مـشهد مـن                     تشجع - ٢٩ 
األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة غــري املــشروعة الــيت    مجيــعاجلمــاهري كلمــا كــان ممكنــا،  

ذلـك األسـلحة    استعادا السلطات الوطنية يف سياق الصراع املسلح ومكافحـة اجلرميـة، مبـا يف               
أن علـى  املماثلة املستعادة يف سياق برامج نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج والتأهيـل، و       
 تتخلص من مثل هذه األسلحة بطريقة مأمونة وسليمة بيئيا وفعالة من حيث التكاليف؛

الربملانات أن تضاعف التعاون الدويل ملنـع جتـارة األسـلحة الدوليـة             إىل  طلب  ت - ٣٠ 
 صالا باجلرمية املنظمة الدولية، ال سيما االجتار باملخدرات؛قطع وملشروعة غري ا

علـى   برملانـات البلـدان الـيت تنـتج األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة                  ضحت - ٣١ 
،  معـا آليات فعالة لتنظيم بيع هذه األسـلحة وتوزيعهـا، علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل       إنشاء  

 حبيث متنع تكاثرها؛
 بأن تواصل الربملانات وتعزز اجلهود، والعمل مع اتمع املدين مبـا فيـه              توصي - ٣٢ 

 ،املنظمــات غــري احلكوميــة، ملنــع انــدالع الــصراع يف منــاطق العــامل والــدول املعرضــة للتــوترات 
ــصادية    ــة واالقت ــشكالت االجتماعي ــة وراء وحلــل امل ــالكامن ــسلح،   ه ــصراع امل ــوترات وال ذه الت

ــا ــود ملكاف  مب ــك جه ــر يف ذل ــاعي ،حــة الفق ــتبعاد االجتم ــشر واملخــدرات   ، واالس ــار بالب  واالجت
  والعنصرية؛، واإلرهاب، واجلرمية املنظمة،واملوارد الطبيعية

 الربملانات يف هـذا الـسياق علـى اعتمـاد وتأييـد التـدابري الوطنيـة املالئمـة                   حتث - ٣٣ 
فـة واألسـلحة الناريـة،      للحد مـن الطلـب يف جمتمعاـا علـى األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفي                

 ؛ اليت من هذه األنواعوالقضاء بشكل خاص على الطلب على األسلحة غري املشروعة
الربملانات على وضع استراتيجيات دف إىل توعيـة اجلمـاهري باآلثـار            تشجع   - ٣٤ 

وذلـك  السلبية املترتبة على اقتنـاء األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة بـشكل غـري مـشروع،                    
 تشمل اقتراح إعالن يوم دويل حيتفـل بـه سـنويا لإلعـالن عـن هـذه اآلثـار، واالشـتراك               بوسائل

  واتمع املدين؛ةمع وسائط اإلعالم يف برامج متصلة باملوضوع، بالتنسيق مع احلكوم
الربملانات أن تعزز تنفيذ حكوماا تنفيـذا تامـا لتعهـداا املقطوعـة             إىل  طلب  ت - ٣٥ 

ملتحــدة لأللفيــة لــضمان حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وهــذا تــدبري يف إطــار إعــالن األمــم ا
 .يقتضي نزع السالح وتقليل العنف املسلح

 


