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 ج

يحظى موضوع نزع السالح والتنمية االجتماعية واالقتصاايية عىاى ميمياة رةيا    .1

اق التسااى  ةمااا امماام المتحاام  والملتماا  الاامولا ويااموع ياا ا الموضااوع  مااا يساامى  ساا

  سىةاً عىاى ماوا ي العاالم الةةا ية والمالياة وال ةيعاة واإلنفاق العسك ي المستم  مما يوث

 العالم.ويىقا عةئاً ثقيالً عىى اقتصاييات  ىمان 
 

 واالجتماعيااة االقتصااايية والماليااةوالسياسااية  المةااارع فااان  النسااةة لىااولا الع  ااا    .2

فاا لاع الظا ول ال ايناة  والهل ات اللماعياة القسا ية والحا وا والنزاعاات الماوىياة

ماا جا اا ا تفااع  لىمول الخا جية إلى ا تفاع المميونية تميقم جوي تنظيمات ا يا ية وو

إلى من تقاو  الامول الع  ياة وإلى إ  اا عمىية التنمية ايى  مو ه  وال ي السالحمةت يات 

لىحصول عىى التاوانن االسات اتيلا  امساىحة  لميها امسىحة عىى منظومات مرة نفاق إ 

الملااال  إلااىممااا يوجاان النفقااات مااا ملااال التنميااة  مااا والنظااا  لااميهاوحفااا ام التقىيميااة

   .العسك ي
 

لم  ةاااكع مةا ااا  يول العااااالمن قاااة و تتااا ث  المنظوماااة اممنياااة واالساااتق ا  فاااا .3

ماا الناواحا  يا ية، مماا ياييي إلاى رثاا  سايئة اإلتنظيمات الوميواتن المتمثىة    اإل ياا

نساانية ويعماع عىاى تحمياع الامول نفقاات عالياة االو عياة،جتماالا قتصايية،الاو سياسية،ال

 .عىى   امج التنمية فا ي ه المولما اجع محا  تن والتصمي لن مما يعوي  امث  السىةا 
 

حسب تقمي ات المختصيا فقام تساا ع اإلنفااق العساك ي الحقيقاا  صاو   م يىاة  .4

% وفاا 15السانوي  التقامي  غمن  فت   الثمانيات مقا نة م  السنوات التا سةقت ذلك و ىا

مىيااا  يوال  وتفياام المعىومااات  اا ن اإلنفاااق  100تلاااون اإلنفاااق العسااك ي  1990عااا  

وااالل الحاا  يا  اإلنفاااقحاام رةياا   إلااىفاااق  1991-1989العسااك ي فااا الفتاا   مااا  اايا 

و ةااكع إجمااالا عىااى الصااعيم  ، إال من حلاام اإلنفاااق عىااى السااالح قاام ا تفاا العااالميتيا

 السا قة. عقويال عا %16 نسةة ن  عة  سنوات مالعالما 
 

ً مماا  النسااةة لىاولا الع  ااا فيحصاع عىااى  .5  نساةة اسااتي ايمااا  نساةة متقممااة عالمياا

ومااا يساامى  الع  يااة من قااةوصوصاااً  عاام اناامالع الصاا اعات فااا الو ،العااالمالسااالح فااا 

فااع المميونياة ا تو حموث علز فا مواننات الامول المحىياة مما ميى إلى  ال  ي  الع  ا

 الخا جية ج اا ا تفاع مةت يات السالح وميى إلى إ  اا عمىية التنمية. 
 

لىقصااو   من العالقااة  اايا التنميااة والتسااى  والنفقااات العسااك ية عالقااة وثيقااة نظاا اً  .6

ي تتزاياام فياان النفقااات المااوا ي الواا و ية لىتنميااة فااا الوقاات الاا المتناااما فااا تااوفي  

وىاع رةياا  فااا عمىيااة التنميااة فااا المن قااة  ات والاا ي يااييي الااىالصاا اع اثنااااالعساك ية 

ت اض واستغالل موا يياا ال ةيعياة الساتثما يا فاا التساى  ق حيث تقو   عض المول  اال

  ىمانها.عىى حساا عمىية التنمية فا 

 

عىى الصعيم اإلنسانا ميى ي ا الص اع إلاى إعاماي رةيا   ماا الوفياات والعاياات  .7

وتامف  الالجئايا  إعاماي رةيا    وتوقا  التعىايم المستميمة والل حى ونيااي  نساةة الة الاة



ستق ا  اإلقىيما فاا الناواحا االقتصاايية واالجتماعياة والق اعاات االالتا ميت إلى عم  

 التنموية. الصناعية والت  وية والخ ط
 

 ع مةا    اإل ياا الامولا ةك العالم،تت ث  المنظومة اممنية واالستق ا  فا يول  .8

 اقتصااايية، سياسااية، يا يااة، ممااا يااييي إلااى رثااا  ساايئة اإلتنظيمااات الوميواتاان المتمثىااة  

وإنسانية ويعمع عىى تحميع المول نفقات عالية ما اجع محا  تن والتصمي لان  اجتماعية،

 المول.وي  امث  السىةا عىى   امج التنمية فا ي ه مما يع
 

رةياا  مااا موا ييااا الماليااة  ال امااا الحااموي تقااو  الاامول  اسااتنزال جاازاملااوفااا  .9

المه  يا والمخ  يا ما اجاع حماياة حاموييا مماا ياييي إلاى  محا  ةلمكافحة الته يب و

ً  نياي  حلم اإلنفاق العسك ي له ه المول    .عىى تقم  علىة التنمية امم  ال ي ينعكس سىةا
 

له ا ف ن الحم ما اإلنفاق العسك ي والتسى  وتعزيز مفهو  امما عا ل يا   نااا  .10

الثقة يمكا من يييي إلى استغالل الموا ي المالية والةة ية والمايية فاا ملاال اإلاا اض 

 مانهم. ىالممنية والة امج العىمية واالقتصايية له ه المول لمف  علىة التنمية فا 
 

مراامت الممىكااة ام ينيااة الها اامية وفااا مختىاا  المحافااع ال ساامية التااا تناولاات  .11

موضوع امسىحة التزامهاا الكاماع  ةا امج عماع اممام المتحام  الخاصاة  مكافحاة انتةاا  

امسىحة ونزع السالح وقم لو ت تة يعاتها وقوانينها عىى المستوى الاولنا واإلقىيماا 

  :مايىاوالمولا ما حيث 

إصااما  التةاا يعات وامنظمااة واإلجاا ااات الالنمااة  المستتتوا التتو:ن    م.

والكفيىااة  تنظاايم التعامااع ماا  امسااىحة وسااا القااوانيا الخاصااة  عمىيااات االسااتي اي 

والتخازيا والنقااع والسمساا   ل سااىحة وتلاا يم اإلتلااا  اياا  المةاا وع  هااا. وفااا 

املغااا  ضاام امفاا اي عىااى ملااال ناازع املغااا  فقاام قااا  ام ين  ناازع رافااة حقااول 

الواجهات الحمويية واساتغالل نساةة رةيا   ماا يا ه ام اضاا لىز اعاة وإعايتهاا 

 لىموالنيا الستغاللها.

قاا  ام ين  المصاايقة عىاى االتفاقياات الع  ياة حاول  اإلقليمت  المستوا  ا.

 والحم ما انتةا يا عىى صعيم جامعة المول الع  ية. نزع السالح

ام ين إلاى العميام االتفاقياات المولياة المعنياة  انواما  لعتالم  االمستوا  جـ.

رمااا يةاال  ام ين وعىااى الااموا  الملتماا  الاامولا ،  ناازع التسااى  ومناا  انتةااا يا

ماا واالل الحىاول الساىمية  لىحفال عىاى الساال  وامماا ومنا  نةاوا الصا اعات

  .وعىى رافة الصعم وتعزيز الثقة  يا المول والمفاوضات الةناا 

 

 


