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[بناء على تقرير اللجنة األوىل ( A/73/510و

])A/73/510/Corr.1

 - 69/73االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إىل قرارها  57/72املؤرخ  4كانون األول/ديسمرب  2017وإىل مجيع القرارات السابقة
املتعلقة باالجتار غري املشـ ـ ـ ـ ــرو باألسـ ـ ـ ـ ــلحة الص ـ ـ ـ ـ ـ رية واألسـ ـ ـ ـ ــلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ،مبا فيها القرار
 24/56تاء املؤرخ  24كانون األول/ديسمرب ،2001
وإذ تش دددد على أمهية تنفيذ برنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشـ ــرو باألسـ ــلحة الص ـ ـ رية
واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء عليه الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة املعين
باالجتار غري املشـ ــرو باألسـ ــلحة الص ـ ـ رية واألسـ ــلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه( )1على حنو تام ومتواصـ ــل،
وإذ تقر بأن ذلك يشكل مسامهة هامة يف اجلهود املبذولة على الصعيد الدويل يف هذا الصدد،
وإذ تشد د دددد أيضد د ددا على أمهية تنفيذ الص ـ ـ ــك الدويل لتمكني الدول من التعرف على األس ـ ـ ــلحة
الص ـ رية واألســلحة اخلفيفة غري املشــروعة وتعقبها يف الوقت املناس ـ وبطريقة يعول عليها (الصــك الدويل
للتعق )( )2على حنو تام ومتواصل،
وإذ تش د ددير إىل التزام الدول بربنامج العمل بوص ـ ـ ــفه اإلطار الرئيسـ ـ ـ ـ للتدابري املتخذة يف س ـ ـ ــيا
األنشــطة اليت يضــطلع هبا اجملتمع الدويل من أجل منع االجتار غري املشــرو باألســلحة الص ـ رية واألســلحة
اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه،
_________________

( )1تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين باالجتار غري املشـ ـ ــرو باألسـ ـ ــلحة الص ـ ـ ـ رية واألسـ ـ ــلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ،نيويور ،
 20-9متوز/يوليه  ،)A/CONF.192/15( 2001الفصل الرابع ،الفقرة .24
( )2انظر املقرر  519/60و  A/60/88و  ،A/60/88/Corr.2املرفق.
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وإذ تش د د دددد على ض ـ ـ ـ ــرورة أن تعزز الدول جهودها لبناء القدرات الوطنية من أجل تنفيذ برنامج
العمل والصك الدويل للتعق على حنو فعال،
وإذ تضع في اعتبارها تنفيذ النتائج املعتمدة يف اجتماعات املتابعة لربنامج العمل،
وإذ ترحب باالختتام الناجح ألعمال مؤمتر األمم املتحدة الثالث السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعرا التقدم احملرز يف
تنفيذ برنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشرو باألسلحة الص رية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه
ومكافحته والقض ـ ـ ـ ـ ــاء عليه (املؤمتر االس ـ ـ ـ ـ ــتعراضـ ـ ـ ـ ـ ـ الثالث) ،الذي ُعقد يف نيويور يف الفرتة من  18إىل
 29حزيران/يونيه ،2018
وإذ تسلم بضــرورة تعزيز مشــاركة املرأة يف صــنع القرارات وعمليات التنفيذ املتعلقة بربنامج العمل
والصـ ـ ــك الدويل للتعق  ،وإذ تؤكد من جديد ضـ ـ ــرورة أن تتوىل الدول تعميم مراعاة األبعاد اجلنسـ ـ ــانية يف
جهود التنفيذ اليت تبذهلا،
وإذ تالحظ أن األدوات اإللكرتونية الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ استحدثتها األمانة العامة ،مبا فيها قاعدة البيانات
املزودة خباصــة تتيح البحث فيها وموســوعة تدابري التنفيذ املتعلقة بتحديد األســلحة الصـ رية ذات التصــميم
ّ
التجميع  ،واألدوات اليت وض ـ ـ ـ ــعتها الدول األعض ـ ـ ـ ــاء ميكن أن تس ـ ـ ـ ــتخدم يف تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ
برنامج العمل،
وإذ تؤكد من جديد اإلقرار الص ــادر عن املؤمتر االس ــتعراضـ ـ الثالث يف وثيقته اخلتامية( )3بش ــأن
املقرتح املتعلق بإنشــاء برنامج خمص ـ للتدري مبنح الزماالت بشــأن األســلحة الص ـ رية واألســلحة اخلفيفة
هبدف تعزيز املعارف واخلربات التقنية يف اجملاالت املتعلقة بتنفيذ برنامج العمل والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك الدويل للتعق ،
وال سيما يف البلدان النامية،
وإذ تؤكد من جديد أيض ددا أمهية التبكري بتسـ ــمية رؤسـ ــاء املؤمترات االسـ ــتعراضـ ــية املقبلة ورؤسـ ــاء
االجتماعات املقبلة اليت تعقدها الدول مرة كل سنتني،
وإذ تالحظ أن التقارير الوطنية الطوعية بش ـ ـ ـ ــأن تنفيذ برنامج العمل ميكن أن تفيد يف مجلة أمور
من قبيل توفري قاعدة أس ـ ــاس ـ ــية لقياس التقدم احملرز يف تنفيذه وبناء الثقة وتعزيز الش ـ ــفافية ،وتوفري أس ـ ــاس
لتبادل املعلومات واختاذ اإلجراءات ،ويف حتديد االحتياجات والفرص يف جمال املساعدة والتعاون الدوليني،
مبا يف ذلك املواءمة بني االحتياجات واملوارد واخلربات املتاحة،
وإذ تالحظ مع االرتياح اجلهود املبذولة على الص ـ ـ ـ ـ ـ ــعيدين اإلقليم ودون اإلقليم لدعم تنفيذ
برنامج العمل ،وإذ تشيد بالتقدم احملرز بالفعل يف هذا الصدد ،مبا يف ذلك معاجلة عامل ـ العر والطل
املهمني يف التصدي لالجتار غري املشرو باألسلحة الص رية واألسلحة اخلفيفة،
وإذ تؤكد من جديد أن التعاون وتقدمي املساعدة على الصعيد الدويل يشكالن جانبا أساسيا يف
تنفيذ برنامج العمل والصك الدويل للتعق على حنو تام وفعال،
وإذ تنوه باجلهود اليت تبذهلا املنظمات غري احلكومية يف تقدمي املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة إىل الدول من أجل
تنفيذ برنامج العمل،
_________________

( ،A/CONF.192/2018/RC/3 )3املرفق.
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وإذ تشددير إىل أن احلكومات تتحمل املســؤولية الرئيســية عن منع االجتار غري املشــرو باألســلحة
الص رية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه ،وفقا لسيادة الدول والتزاماهتا الدولية
ذات الصلة،
وإذ تكرر التأكيد على أن الس ـ ــمس ـ ــرة غري املش ـ ــروعة يف األس ـ ــلحة الصـ ـ ـ رية واألس ـ ــلحة اخلفيفة
مشكلة خطرية ينب أن يتصدى هلا اجملتمع الدويل على وجه االستعجال،
وإذ تبرز التحديات اجلديدة فيما يتعلق بعمليات وس ــم األس ــلحة وحفظ بياناهتا وتعقبها بفعالية
والفرص اليت ميكن أن تتاح بصــددها نتيجة للتطورات اليت تشــهدها صــناعة وتكنولوجيا وتصــميم األســلحة
الص رية واألسلحة اخلفيفة ،وإذ تضع يف االعتبار اختالف حاالت الدول واملناطق وقدراهتا وأولوياهتا،
وإذ تحيط علما بتقرير األمني العام( )4الذي يتضمن حملة عامة عن تنفيذ القرار ،57/72
وإذ ترحب بإدراج األسلحة الص رية واألسلحة اخلفيفة يف نطا معاهدة جتارة األسلحة(،)5
وإذ تنوه باجلهود املتصــلة بنقل األســلحة التقليدية اليت ميكن أن تســهم أيضــا يف منع االجتار غري
املشرو باألسلحة الص رية واألسلحة اخلفيفة والقضاء عليه،
 - 1تشدددد على أن مس ــألة االجتار غري املش ــرو باألس ــلحة الص ـ رية واألس ــلحة اخلفيفة من
مجيع جوانبه تتطل جهودا متضــافرة على الصــعد الوطين واإلقليم والدويل من أجل منع صــنع األســلحة
الص ـ رية واألســلحة اخلفيفة ونقلها وتداوهلا بطريقة غري مشــروعة ومكافحة تلك األنشــطة والقضــاء عليها،
وعلى أن انتش ــار هذه األس ــلحة بدون ض ـ ـواب يف مناطق عديدة من العامل له عواق إنس ــانية واجتماعية
واقتصادية كثرية ويشكل خطرا كبريا على السالم واملصاحلة والسالمة واألمن واالستقرار والتنمية املستدامة
على املستويات الفردية واحمللية والوطنية واإلقليمية والدولية؛
 - 2تقر بالض ـ ـ ــرورة امللحة لوض ـ ـ ــع ضـ ـ ـ ـواب وطنية وتعزيزها ،وفقا لربنامج العمل املتعلق مبنع
االجتار غري املش ــرو باألس ــلحة الصـ ـ رية واألس ــلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقض ــاء عليه(،)1
ملنع االجتار غري املشرو باألسلحة الص رية واألسلحة اخلفيفة ومكافحته والقضاء عليه ،مبا يف ذلك حتويل
وجهتها لالجتار غري املشرو هبا وللجماعات املسلحة غري القانونية واإلرهابيني وجهات أخرى غري مأذون
هلــا بتلقيهــا ،مع مراعــاة أمور منهــا اآلثــار السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبيــة املرتتبــة عليهــا من النواح اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيــة واالجتمــاعيــة
واالقتصادية يف الدول املتضررة؛
التعرف على األسلحة
 - 3تد ددبيد ددب جبميع الدول أن تنفذ الصك الدويل لتمكني الدول من ُّ
الص ـ رية واألســلحة اخلفيفة غري املشــروعة وتعقبها يف الوقت املناس ـ وبطريقة يعول عليها (الصــك الدويل
للتعق )( )2بوسـ ـ ــائل منها تضـ ـ ــمني تقاريرها الوطنية معلومات عن أمساء جهات االتصـ ـ ــال الوطنية وطريقة
االتصـ ــال هبا وعن املمارسـ ــات الوطنية املتعلقة بعالمات الوسـ ــم املسـ ــتخدمة يف بيان بلد الصـ ــنع و/أو بلد
االسترياد ،حس احلالة؛

_________________

(.A/73/168 )4
( )5انظر القرار  234/67باء.
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 - 4تشد ددجع مجيع املبادرات املض ـ ــطلع هبا يف هذا الص ـ ــدد ،مبا فيها مبادرات األمم املتحدة
واملنظمات الدولية األخرى واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين،
من أجل تنفيذ برنامج العمل بنجاح ،وهتي جبميع الدول األعضـ ـ ــاء أن تسـ ـ ــهم يف مواصـ ـ ــلة تنفيذ برنامج
العمل على الصعد الوطين واإلقليم والعامل ؛
 - 5تشد د ددجع الدول على تنفيذ التوصـ ـ ـ ــيات الواردة يف تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املنشـ ـ ـ ــأ
عمال بــالقرار  81/60للنظر يف اختــاذ خطوات إضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافيــة ترم إىل تعزيز التعــاون الــدويل يف جمــال منع
السمسرة غري املشروعة يف األسلحة الص رية واألسلحة اخلفيفة ومكافحتها والقضاء عليها()6؛
 - 6تؤيد نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثالث الس ـ ــتعرا التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل
املتعلق مبنع االجتار غري املشرو باألسلحة الص رية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء
عليــه ،الــذي ُعقــد يف نيويور يف الفرتة من  18إىل  29حزيران/يونيــه ( 2018املؤمتر االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الثالث)()3؛
 - 7تقرر ،عمال بـاجلـدول الزمين لالجتمـاعـات املقررة للفرتة من  2018إىل  2024املتفق
عليه يف املؤمتر االستعراض الثالث ،أن تعقد اجتماعا من اجتماعات الدول اليت تعقد مرة كل سنتني ملدة
أس ــبو واحد يف عام  2020للنظر يف التحديات والفرص الرئيس ــية املتص ــلة بتنفيذ برنامج العمل والص ــك
الــدويل للتعق ـ على كــل من الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيــد الوطين واإلقليم والعــامل  ،ل ر منع ومكــافحــة حتويــل وجهــة
األســلحة الصـ رية واألســلحة اخلفيفة ونقلها دوليا على حنو غري مشــرو إىل جهات متلقية غري مأذون هلا،
إضافة إىل عقد اجتما مماثل يف عام 2022؛
 - 8تقرر أيضد د د ددا عقد مؤمتر األمم املتحدة الرابع السـ ـ ـ ـ ــتعرا التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج
العمل املتعلق مبنع االجتار غري املش ــرو باألس ــلحة الصـ ـ رية واألس ــلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته
والقض ـ ـ ــاء عليه يف عام  ،2024حبيث يس ـ ـ ــبقه اجتما للّجنة التحض ـ ـ ــريية ال تتجاوز مدته مخس ـ ـ ــة أيام يف
مطلع عام 2024؛
 - 9تؤكد أمهية تنفيذ برنامج العمل والصـ ـ ـ ـ ـ ــك الدويل للتعق على حنو تام وفعال من أجل
حتقيق اهلدف  16وال اية  4-16من أهداف التنمية املستدامة()7؛
 - 10تشدددد على أن التعاون واملســاعدة الدوليني يظالن عنص ـرين أســاســيني يف تنفيذ برنامج
العمل والص ـ ــك الدويل للتعق تنفيذا كامال وفعاال ،مع مراعاة ض ـ ــرورة ض ـ ــمان كفاية التعاون واملس ـ ــاعدة
الدوليني وفعاليتهما واستدامتهما؛
 - 11تش د د دددد أيض د د ددا على أن املبادرات اليت يض ـ ـ ـ ــطلع هبا اجملتمع الدويل فيما يتعلق بالتعاون
وتقدمي املس ـ ـ ــاعدة على الص ـ ـ ــعيد الدويل ال تزال أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية ومكملة للجهود املبذولة من أجل التنفيذ على
الصعيد الوطين وللجهود املبذولة على الصعيدين اإلقليم والعامل ؛
 - 12تقر بض ـ ـ ــرورة أن تنش ـ ـ ـ ـ الدول املهتمة آليات تنس ـ ـ ــيق فعالة ،إن مل تكن موجودة ،من
أجل املطابقة بني احتياجات الدول واملوارد املتاحة لتعزيز تنفيذ برنامج العمل ولزيادة فعالية التعاون وتقدمي
_________________

( )6انظر  A/62/163و .A/62/163/Corr.1
( )7انظر القرار .1/70
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املساعدة على الصعيد الدويل ،وتشجع الدول ،يف هذا الصدد ،على اإلفادة ،حس االقتضاء ،من نظام
دعم تنفيذ برنامج العمل؛
 - 13تش د د د د ددجع الـدول على أن تنظر يف آليـات عـدة منهـا التحـديـد املتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق لالحتيـاجات
واألولويات واخلط والربامج الوطنية اليت قد تتطل التعاون واملسـ ـ ـ ـ ــاعدة على الصـ ـ ـ ـ ــعيد الدويل من الدول
واملنظمات اإلقليمية والدولية القادرة على تقدميهما؛
 - 14تشددجع أيضددا الدول على أن تقوم طوعا بزيادة اس ــتخدام تقاريرها الوطنية كأداة أخرى
لإلبالغ عن االحتيــاجــات من املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة وتقــدمي املعلومــات عن املوارد واآلليــات املتــاحــة لتلبيــة تلــك
االحتياجات ،وتشجع الدول اليت بإمكاهنا تقدمي املساعدة على أن تستعني هبذه التقارير الوطنية؛
 - 15تشد ددجع الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الص ـ ــلة ومنظمات اجملتمع املدين اليت
بإمكاهنا التعاون مع الدول األخرى وتقدمي املسـ ــاعدة هلا ،بناء على طلبها ،يف إعداد التقارير الشـ ــاملة عن
تنفيذها برنامج العمل على أن تقوم بذلك؛
 - 16تشددجع الدول على تعزيز التعاون عرب احلدود ،حس ـ االقتض ــاء ،على الص ــعد الوطين
ودون اإلقليم واإلقليم يف التصــدي ملشــكلة االجتار غري املشــرو باألســلحة الص ـ رية واألســلحة اخلفيفة
من مجيع جوانبه بوصفها مشكلة مشرتكة مع االحرتام التام لسيادة كل دولة على حدودها؛
 - 17تشجع أيضا الدول على االستفادة الكاملة من منافع التعاون مع مراكز األمم املتحدة
اإلقليمية للس ـ ـ ـ ـ ــالم ونز الس ـ ـ ـ ـ ــالح ومنظمة اجلمار العاملية واملنظمة الدولية للش ـ ـ ـ ـ ــرطة اجلنائية (اإلنرتبول)
ومكت األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،وفقا لوالياهتا ومبا يتماشى مع األولويات الوطنية؛
 - 18تش د د د د ددجع مجيع اجلهود الرامية إىل بناء القدرات الوطنية من أجل تنفيذ برنامج العمل
على حنو فعال ،مبا فيها اجلهود اليت أُبرزت يف الوثيقة اخلتامية الصادرة عن املؤمتر االستعراض الثالث؛
 - 19تشد ددجع الدول على أن تقدم طوعا تقارير وطنية عن تنفيذ برنامج العمل ،وتالحظ أن
الدول ستقدم تقارير وطنية عن تنفيذ الصك الدويل للتعق  ،وتشجع الدول اليت بوسعها استخدام منوذج
اإلبالغ الذي يتيحه مكت ش ـ ــؤون نز الس ـ ــالح يف األمانة العامة على أن تفعل ذلك ،وتؤكد من جديد
فائدة تقدمي تلك التقارير يف وقت متزامن مع االجتماعات اليت تعقدها الدول كل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنتني ومع مؤمترات
االستعرا  ،كوسيلة لتقدمي عدد أكرب من التقارير واالستفادة منها بقدر أكرب وللمسامهة بشكل جوهري
يف املناقشات اليت جتري يف االجتماعات؛
 - 20تش ددجع الدول اليت بوسـ ــعها تقدمي املسـ ــاعدة املالية على أن تقدم ،عن طريق صـ ــندو
تربعات لت طية املشـ ـ ــاركة يف االجتماعات املتعلقة بربنامج العمل ،املسـ ـ ــاعدة املالية ،بناء على الطل  ،إىل
الدول غري القادرة على املشاركة يف تلك االجتماعات؛
 - 21ترحب مببادرة األمني العام الرامية إىل إنش ـ ـ ـ ـ ــاء مرفق ائتماين متعدد الش ـ ـ ـ ـ ــركاء ،يف إطار
ص ـ ـ ــندو بناء الس ـ ـ ــالم ،مكرس لتوفري برامج مس ـ ـ ــتدامة ومتعددة القطاعات ومتعددة الس ـ ـ ــنوات تركز على
القض ــاء على االجتار غري املش ــرو باألس ــلحة الص ـ رية واألس ــلحة اخلفيفة يف بيئات النزا وانتش ــار اجلرائم،
وتشجع الدول على أن تساهم فيه بتقدمي التربعات إن أمكنها ذلك؛
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 - 22تش د د ددجع الدول املهتمة واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الص ـ ـ ـ ــلة اليت بوس ـ ـ ـ ــعها عقد
اجتماعات إقليمية للنظر يف ســبل تنفيذ برنامج العمل والصــك الدويل للتعق والنهو به على أن تفعل
ذلك ،يف أطر منها التحضري لالجتماعات املتعلقة بربنامج العمل؛
 - 23تش د د ددجع منظمات اجملتمع املدين واملنظمات ذات الص ـ ـ ـ ــلة على تعزيز تعاوهنا مع الدول
والعمل معها على الصعيدين الوطين واإلقليم لكل منها هبدف تنفيذ برنامج العمل؛
 - 24تطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعني
عن تنفيذ هذا القرار وأن يأخذ بعني االعتبار عند إعداد ذلك التقرير ،ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن أمور أخرى ،آراء الدول
األعض ـ ــاء فيما يتعلق بالتطورات األخرية يف ص ـ ــنع األس ـ ــلحة الص ـ ـ ـ رية واألس ـ ــلحة الص ـ ـ ـ رية وتكنولوجيتها
وتص ــميمها ،ال س ــيما األس ــلحة املص ــنوعة من البوليمر واألس ــلحة ذات التص ــميم التجميع  ،مبا يف ذلك
فيما يتعلق بالفرص والتحديات املرتبطة هبا ،فضـ ـ ــال عن تأثريها على فعالية تنفيذ الصـ ـ ــك الدويل للتعق ،
وأن يقدم توصيات بشأن سبل معاجلتها؛
 - 25تقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا الرابعة والسـ ــبعني البند الفرع املعنون
”االجتار غري املشــرو باألســلحة الصـ رية واألســلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه“ يف إطار البند املعنون ”نز
السالح العام الكامل“.

اجللسة العامة 45
 5كانون األول/ديسمرب 2018
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