األمــم املتحـدة

جملس األمن

)S/RES/2220 (2015

القرار )2015 ( 2220
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  ،7447املعقودة يف  22أيار/مايو 2015
إنّ جملس األمن،
إذ يشيير إىل مســليلهته األساســه وــن ســوو الســلم ياألمــن الــديله املو ل ـ إلهــه
مبوجب مهثاق األمم املتحـدة ،وإذ يالحي مـا تتسـم ـه األسـلح ال ـاألة ياألسـلح اخلفهفـ
من أمهه اوتبارها أ ثر األسلح استخداما يف معظم الزناوـا املسـلح األةـألة ،وإذ يشيد
ولى أو التكديس املفـــرط لألسلح ال األة ياألسـلح اخلفهفـ يمـا يترتـب ولهـه مـن و وـ
لالستقرار ميكن أو يعرض املدنه للخطر ،مبن فههم النسـا ياألففـاو يالالجنـوو يامل ـرديو
داةلها يغألهم من الفنا الضعهف ،
وإذ يشييييير إىل قراراتـــــه  )1998( 1196ي  )1998( 1209ي )2003( 1467
ي  ،)2013( 2117ي هانــا رسهســه امللرةـ  25نهســاو/أ ري )S/PRST/2012/16( 2012
ي  19آذار/مــــــــــار  )S/PRST/2010/6( 2010ي  14ــــــــــانوو الثا /ينــــــــــاير 2009
( )S/PRST/2009/1ي  29ح يراو/يونهــــــه  )S/PRST/2007/24( 2007ي  17شــــــباط/فراير
 )S/PRST/2005/7( 2005ي  19ـــــــــــــــانوو الثا /ينـــــــــــــــاير )S/PRST/2004/1( 2004
ي  31ت ــــــرين األيو/أ تــــــو ر  )S/PRST/2002/30( 2002ي  31آب/أغســــــطس 2001
( )S/PRST/2001/21ي  24أيلوو/ســــــبت ر  ،)S/PRST/1999/28( 1999ي ــــــذل ســــــاسر
قرارا اجمللس ي هانا رسهسـه ذا ال ـل املوعـومب ،مبـا فههـا تلـ املتعلقـ ا ايـ املـدنه
يف النـ امب املسلح ،ياملرأة يالسالم ياألمن ،ياألففاو يالزنامب املسلح،
وإذ يؤكد أنه ينباي مراواة احلق يف الدفامب الفردي ياجل اوي ون النفس املعتـر ـه
يف املادة  51من مهثاق األمم املتحدة ياملطالب األمنهـ امل ـريو جل هـل البلـداو مراوـاة تامـ ،
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وإذ يسي ي لّم ـــاو الـــديو تتـــاجر األســـلح ال ـــاألة ياألســـلح اخلفهفـ ـ يت ـــنعها ي ـــتف
هبا ألسباب أمنه يرياعه يجتاري م ريو ،
وإذ حيي ع مل ي ــاو هــذا القــرار ير ـ ولــى النقـ غــأل امل ــريمب لألســلح ال ــاألة
ياألسلح اخلفهف يتكديسها امل وـ مب لالسـتقرار يإسـا ة اسـتع ا ا ،مبـا يف ذلـ يف سـهاقا
حظر توريد األسلح الذي يفرعه اجمللس،
وإذ يس وره ب لغ القلق ألو النق غأل امل ريمب لألسلح ال ـاألة ياألسـلح اخلفهفـ
يتكديســها امل وـ مب لالســتقرار يإســا ة اســتع ا ا يف منــافق ــثألة مــن العــا يـ او يهــدد
الســـالم ياألمـــن الـــديله  ،ييتســـبب يف إ هـــاق العديـــد مـــن األريايف ،ييســـهم يف و وـ ـ
ا ستقرار يانعدام األمن ،ييواس تقويض اعطالمب اجمللس ولى حنو فعاو مبسـليلهته الرسهسـه
ون سوو السلم ياألمن الديله ،
ي الــوو ميثلــوو األغلبهـ العظ ــى
وإذ يكي ر اإلوــراب وــن ــال أســفه ألو املــدنه
مــن الضــحايا يف حــا الــزنامب املســلح ،وإذ يشيير بل ي لغ القلييق إىل أو النق ـ غــأل امل ــريمب
لألســـلح ال ـــاألة ياألســـلح اخلفهفـ ـ يتكديســـها امل وـ ـ مب لالســـتقرار يإســـا ة اســـتع ا ا
هي أمور تلجج النـ اوا املسلح يختلـ آاـارا سـلبه ياسـع النطـاق ولـى حقـوق اإلنسـاو
يولى ـ مـن ال ـعهد اإلنسـا ياإل ـاسي يا جت ـاوي  -ا قت ـادي ،ي سـه ا ولـى أمـن
اشتداد يفاة العن عـد املـرأة يالفتـاة مقارنـ
املدنه يف ةضم النـ اوا املسلح  ،مبا ي
الرج  ،يتفاقم العن اجلنسي ياجلنسا ،
وإذ يسي ي وره بي ي لغ القليييق إ ا مـــا هلفـــه النقـ ـ غـــأل امل ـــريمب لألســـلح ال ـــاألة
ياألســلح اخلفهف ـ يتكديســها امل و ـ مب لالســتقرار يإســا ة اســتع ا ا مــن آاــار عــارة ولــى
األففـــاو يف الـــزنامب املســـلح ،ي ســـه ا ســـبب جتنهـــد أفـــرا النــــ امب املســـلح لألففـــاو
ياستخدامهم ،يإوادة جتنهـدهم يقتلـهم يت ـويههم ،ياغت ـاهبم يإةضـاوهم ألشـكاو أةـر
مــن العن ـ اجلنســي ،ياةتطــافهم ،يشــن ا مل ــا ولــى املــدار ياملست ــفها يف انتــها
للقانوو الدييل،
وإذ يشر إىل اتفاقهـا جنهـ لعـام  1949ي ريتو ولههـا اإلعـافه لعـام ،1977
يإىل ياجب احترام القانوو الدييل اإلنسا ي فال احترامه يف مجهل الظري ،
وإذ يؤكد ولى مسليله الديو ون منل ما ينطوي ولهه النق غأل امل ريمب لألسـلح
ال األة ياألسلح اخلفهف يتكديسها امل و مب لالستقرار يإسا ة اسـتع ا ا مـن يديـد للسـالم
ياألمن الديله يآاار مـدمرة تطـاو املـدنه أانـا النــ اوا املسـلح  ،وإذ يؤكيد مين يدييد
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أو أفرا النـ امب املسلح مسـليل يف املقـام األيو وـن اختـاذ مجهـل اخلطـوا امل كنـ لضـ او
محايـ املــدنه  ،يإذ يــذ أر ــاو الــديو تتح ـ املســليله يف املقــام األيو وــن احتــرام حقــوق
اإلنساو يعـ ااا جل هـل األفـراد املوجـودين داةـ أراعـهها ياخلاعـع لو يتـها ولـى النحـو
املن وص ولهه يف القانوو الدييل ذي ال ل ،
وإذ يس ي لّم ــاو إســا ة اســتع او األســلح ال ــاألة ياألســلح اخلفهف ـ قــد أد إىل
ارتكاب جراسم ةطألة ،يإذ يعرب ون معارعته ال ديدة لظـاهرة اإلفـال مـن العقـاب ولـى
ا نتــها ا اجلســه للقــانوو الــدييل اإلنســا يا نتــها ا يالتملــاي ا اخلطــألة حلقــوق
اإلنساو ،وإذ يؤكد يف هذا السهاق أو الديو مسليل ون ا متثـاو لاللت امـا الواقعـ ولههـا
يف هذا ال او او تضل حدا لإلفال من العقاب يأو قق ولى حنـو يا يف جـراسم احلـرب
أي أو ــاو اإل ــادة اجل اوهـ أي اجلــراسم املرتكبـ عــد اإلنســانه أي غــأل ذلـ مــن ا نتــها ا
اجلســه للقــانوو الــدييل اإلنســا يأو ــا م املســليل ونــها ،يذل ـ ا ــها مــل الت امايــا
مبوجب القانوو الدييل،
وإذ يع يييد يدك يييد األحكـــام ذا ال ـــل مـــن الواهقــ اخلتامهــ ملـــلار الق ــ العـــاملي
لعام  2005فه ا هـ محايـ املـدنه يف الـزنامب املسـلح ،مبـا يف ذلـ فقرتاهـا  138ي 139
املتعلقتاو املسليله ون محاي السكاو من اإل ادة اجل اوهـ يجـراسم احلـرب يالـتطهأل العرقـي
ياجلراسم املرتكب عد اإلنسانه ،
وإذ يس لّم او جهود األمم املتحدة الرامه إىل الت دي للنق غأل امل ـريمب لألسـلح
ال األة ياألسلح اخلفهف يتكديسها امل و مب لالسـتقرار يإسـا ة اسـتع ا ا ينباـي أو تنـدر
يف إفــار اــج شــام يمتكام ـ يكف ـ ا تســاق ـ األن ــط السهاســه ياألمنه ـ ياإل اسهــ
ياألن ــط املضــطلل هبــا يف جمــاو حقــوق اإلنســاو يســهادة القــانوو ييعـ ه ،ييعــا األســباب
اجلذري للزنامب ييع أمن اجملت عا يهف من العن املسلح،
وإذ يس ي لّم ــاو انعــدام األمــن النــاجم وــن النق ـ غــأل امل ــريمب لألســلح ال ــاألة
ياألسلح اخلفهف يتكديسها امل و مب لالستقرار يإسا ة اسـتع ا ا يـلار سـلبا يف منـل ن ـوب
الزناوــا ي نــا الســالم عــد انتــها الــزنامب يتوفهــد الســالم يف البلــداو اخلارج ـ مــن الــزنامب
يتن هتها عد انتها الزنامب ،مبا يف ذل فرص التعلهم يال ح يالن و ا قت ادي،
امههـ مسـامه حظــر توريـد األســلح الـذي يفرعــه اجمللـس يف مكافحـ
وإذ يعتي
النق ـ غــأل امل ــريمب لألســلح ال ــاألة ياألســلح اخلفهف ـ يتكديســها امل و ـ مب لالســتقرار
ـاو ا نتـها ا ا ت لـ
يإسا ة استع ا ا ،وإذ يشر إىل عـريرة سـ تبـادو املعلومـا
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حلظــر توريــد األســلح ـ أفرق ـ اخلــرا ي عثــا حف ـ الســالم ،ـ يف حــديد ي يتــها،
ي هانا األمم املتحدة األةر ذا ال ل ،
وإذ يسي لّم استحســاو موا مـ أهــدا حظــر توريــد األســلح الــذي يفرعــه اجمللــس
مل األهدا العام للملهود األةر اليت تبـذ ا هانـا األمـم املتحـدة ياملنظ ـا احلكومهـ
الديله ـ ياملنظ ــا اإلقله ه ـ يديو اإلقله ه ـ يف الديل ـ العضــو أي املنطق ـ املعنه ـ يف جمــا
شىت ،منها ن مب الساليف يالتسريح يإوادة اإلدما  ،ي س امل ارسا املت ل ـاألمن املـادي
يإدارة املخ ينا  ،يتع ي أمن احلديد،
وإذ يك ي ر يدك ييد أنــه زــو لع لهــا حف ـ الســالم التا ع ـ لألمــم املتحــدة يلســاسر
الكهانــا ذا ال ــل الـيت تســت د ي يتــها مــن اجمللــس ،يالــيت تقــل يف ديلـ وضــو أي منطقـ
م ـ ول اظــر فرعــه اجمللــس ولــى توريــد األســلح  ،أو تقــدم حلكومــا البلــداو املضــهف ،
مىت رأ اجمللس عريرة لذل  ،ما يل مها من ةـرا يمسـاودة ولـى نـا القـدرا يف جمـاو
رامج مجل األسلح ينـ مب السـاليف يالتسـريح يإوـادة اإلدمـا  ،ي سـ امل ارسـا املت ـل
األمن املادي يإدارة املخ ينا  ،يتدوهم قدرا حفـ السـملال يالتعقـب ،يتطـوير الـنظم
الوفنه ـ ملراقب ـ ال ــادرا يالــواردا  ،ي س ـ أمــن احلــديد ،يتع ي ـ قــدرا امللسســا
القضاسه يأجه ة ال رف يغألها من أجه ة إنفاذ القانوو،
وإذ يشر بقليق إىل ال ـل الواهقـ ـ اإلرهـاب الـدييل ياجلرميـ املنظ ـ وـر الوفنهـ
يا جتـــار املخـــدرا يغسـ ـ األمـــواو يســـاسر املعـــامال املالهـ ـ غـــأل امل ـــريو يالس ســـرة
غأل امل ريو يف األسلح ال األة ياألسلح اخلفهف يا جتار غـأل امل ـريمب األسـلح  ،يال ـل
ا ستاالو غأل القـانو لل ـوارد الطبهعهـ يا جتـار غـأل امل ـريمب هبـذه املـوارد ي ـ انت ـار
األسلح يا جتار هبا ،اوتبار ذل وامال رسهسها يف تاجهج العديد من النـ اوا يتفاق ها،
وإذ يؤكييد أو ا جتــار غــأل امل ــريمب األســلح ال ــاألة ياألســلح اخلفهفـ ميكــن أو
يساود اإلرهاب ياجل اوا املسلح غأل القانونه ييسهم يف تفاقم مستويا اجلرميـ املنظ ـ
وــر الوفنه ـ  ،وإذ يؤكييد أو و لهــا ا جتــار غــأل القــانو هــذه قــد تلحــق األذ املــدنه ،
مبن فههم النسا ياألففاو ،يتلدي إىل ودم ا ستقرار يتطريف ديا فويلـ األجـ يف جمـاو
احلو يتعقد ح الزناوا ،
وإذ يؤكييد األمهه ـ الق ــو مل ــار املــرأة ــورة امل ـ يفعال ـ يف مجهــل اجلهــود
املبذيل ملكافح النق غأل امل ريمب لألسلح ال األة ياألسـلح اخلفهفـ يتكديسـها امل وـ مب
لالستقرار يإسا ة استع ا ا ،يذل ا ها مل القرار ،)2000( 1325
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وإذ يع ب من القلق ألو النقـ غـأل امل ـريمب لألسـلح ال ـاألة ياألسـلح اخلفهفـ
يتكديسها امل و مب لالستقرار يإسا ة استع ا ا مـا فتـي يهـدد سـالم حفظـ السـالم التـا ع
لألمم املتحدة يأمنهم يينـاو مـن فعالهـ تنفهـذهم لو يـا حفـ السـالم ،ـا يهـدد سـالم
أفراد املساودة اإلنسانه يأمنهم يقدريم ولى توفأل املساودة اإلنسانه ولى حنو فعاو،
وإذ يس لّم امهه فال فعاله األمن املـادي يإدارة املخ ينـا مـن األسـلح ال ـاألة
ياألســلح اخلفهف ـ يالــذةألة اوتبــار ذلـ يســهل مه ـ ملنــل النق ـ غــأل امل ــريمب لألســلح
ال ـاألة ياألسـلح اخلفهفـ يتكديسـها امل وـ مب لالسـتقرار يإسـا ة اســتع ا ا ،يفقـا لل عــايأل
العامله ياإلقله ه ي سب ت ـ تطبهـق مبـادو توجهههـ فووهـ  ،مـن قبهـ املبـادو التوجهههـ
التقنه ـ الديله ـ ــاو الــذةألة الــيت يعــعا يف إفــار رنــامج األمــم املتحــدة لوقاي ـ أفض ـ ،
ياملعــايأل الديله ـ لتحديــد األســلح ال ــاألة ،يف إفــار امل ارســا املتعلق ـ ـ دارة خم ينــا
األسلح يالذةألة،
وإذ ي شيير إىل أو قهــام الــديو األوضــا وســم األســلح ال ــاألة ياألســلح اخلفهف ـ
يتعقأبها ،سه ا يف البلداو اليت ار مبرحل ن امب يمرحل ما عد انتـها النــ امب ،مـن شـانه أو
انتها ا حظر توريد األسلح ي ديد أيجه الضع يف إدارة املخ ينا ،
يفهد يف
وإذ ي شي ي د ـــدةوو معاهـــدة جتـــارة األســـلح حهـ ـ النفـــاذ يف  24ـــانوو األيو/
ديسـ ر  ،2014وإذ حيي ع مل ي ارتفــامب وــدد املــوقع ولــى املعاهــدة يت ايــد وــدد الــديو
األفرا فهها ،وإذ يتطلع إىل ما ميكـن أو تقدمـه املعاهـدة مـن إسـهام مهـم يف قهـق السـالم
ياألمن يا ستقرار ولى ال عهد الدييل ون فريق احلد من املعاناة الب ري يتع ي التعايو،
وإذ يؤكييد جمييد ا أمهه ـ اتفاقه ـ األمــم املتحــدة ملكافح ـ اجلرمي ـ املنظ ـ وــر الوفنه ـ
ي ريتو و يا ،ي ديرها املر ـ ي ،مبـا يف ذلـ ريتو و ـا ـاو مكافحـ ت ـنهل األسـلح
الناري يأج اسها يمكونايا يالذةألة يا جتار هبا ورة غأل م ريو ؛ ي رنامج الع املتعلـق
مبنل ا جتار غأل امل ـريمب األسـلح ال ـاألة ياألسـلح اخلفهفـ مـن مجهـل جوانبـه يمكافحتـه
الدييل لت ك الـديو مـن الك ـ وـن األسـلح ال ـاألة ياألسـلح
يالقضا ولهه؛ يال
اخلفهفـ غــأل امل ــريو يتعقبــها يف الوقــا املناسـب ي طريقـ مواــوق هبــا ،اوتبارهــا ســكو ا
الا األمهه يف مكافح النق غأل امل ريمب لألسـلح ال ـاألة ياألسـلح اخلفهفـ يتكديسـها
امل و مب لالستقرار يإسا ة استع ا ا،
وإذ يالح ي مييع التقييدي مــا تبذلــه الــديو األوضــا ياملنظ ــا احلكومه ـ الديله ـ
ياإلقله هـ يديو اإلقله هـ مــن جهـود للت ــدي لألةطـار الــيت يـدد الســالم ياألمـن الــديله
مــن جــرا النق ـ غــأل امل ــريمب لألســلح ال ــاألة ياألســلح اخلفهف ـ يتكديســها امل و ـ مب
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لالســتقرار يإســا ة اســتع ا ا ،وإذ حيي ع مل ي الــدير املهــم الــذي يضــطلل ــه اجملت ــل املــد
يف توفأل الدوم ذه اجلهود،
وإذ ي حي تقريــر األمـ العــام املقــدم إىل اجمللــس املــلر  27نهســاو/أ ري 2015
عنواو ”األسلح ال األة ياألسلح اخلفهف “ (،)S/2015/289
وإ ذ يع ب من مزمه ولى تنفهذ ةطـوا حالهـ ياختـاذ م يـد مـن اخلطـوا الع لهـ
ملنل النق غأل امل ـريمب لألسـلح ال ـاألة ياألسـلح اخلفهفـ يتكديسـها امل وـ مب لالسـتقرار
يإسا ة استع ا ا ،مبا يف ذل اخلطوا الرامه إىل دوم الع لها األةر اجلاري ،
 - 1ي ح جبهود الـديو األوضـا ياملنظ ـا اإلقله هـ يديو اإلقله هـ املبذيلـ
ملعاجل النق غأل امل ريمب لألسلح ال األة ياألسلح اخلفهف يتكديسها امل وـ مب لالسـتقرار
يإســـا ة اســـتع ا ا ،يي ـــملل ولـــى إن ـــا آلهـــا للتعـــايو يالتنســـهق يتبـــادو املعلومـــا
ولى ال عهدين اإلقله ـي يديو اإلقله ـي ،أي تع يـ هـذه اتلهـا  ،حسـب ا قتضـا  ،ي وجـه
ةـاص آلهـا التعـايو اجل ر ــي وـر احلـديد يشـبكا تبــادو املعلومـا  ،هبـد منـل النقـ
غــأل امل ــريمب لألســلح ال ــاألة ياألســلح اخلفهف ـ يتكديســها امل و ـ مب لالســتقرار يإســا ة
استع ا ا ،يمكافح هذه األن ط يالقضا ولهها ورة تام ؛
 - 2يع ييد يدك ييد أو النق ـ غــأل امل ــريمب لألســلح ال ــاألة ياألســلح اخلفهف ـ
يتكديسها امل و مب لالستقرار يإسا ة استع ا ا هي أمور تلجج النــ امب يختلأـ تـااألا مـدمرا
ولــى محايـ املــدنه  ،ييعهــد تا هــد مطالبتــه ــاو اتثـ مجهــل األفــرا يف النـــ اوا املســلح
امتثــا ســارما لاللت امــا املنطبقـ ولههــا مبوجــب القــانوو الــدييل اإلنســا يالقــانوو الــدييل
حلقوق اإلنساو يقـانوو ا لالجـن الـدييل ،يي ـدد ولـى عـريرة قهـام األفـرا املعنهـ اختـاذ
مجهل التدا أل الال م لتملنب سقوط عحايا من املدنه ي حترام السكاو املدنه يمحايتهم؛
 - 3يع يييد يدك يييد دووتـــه األفـــرا ن يف النــــ اوا املســـلح  ،يف هـــذا ال ـــدد،
إىل ا متثــاو لت امايــا مبوجــب القــانوو الــدييل اإلنســا ــاحترام يمحاي ـ مــوعفي املســاودة
اإلنسانه ياملرافق يشحنا اإلغاا التا ع ـا ،ياختـاذ التـدا أل الرامهـ إىل القضـا ولـى اتاـار
السلبه اليت تطاو اجلها العاملـ يف جمـاو املسـاودة اإلنسـانه مـن جـرا النقـ غـأل امل ـريمب
لألســـلح ال ـــاألة ياألســـلح اخلفهفــ يتكديســـها امل وــ مب لالســـتقرار يإســـا ة اســـتع ا ا،
يأو تتخذ مجهل اخلطوا الال مـ لتهسـأل مـرير شـحنا يمعـدا يمـوعفي اإلغااـ طريقـ
آمن ي سرو يديو وواسق؛
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 - 4يع ب ون اوت امـه مواسـل إيـال ا وتبـار الواجـب لل سـاس املت ـل النقـ
غــأل امل ــريمب لألســلح ال ــاألة ياألســلح اخلفهف ـ يتكديســها امل و ـ مب لالســتقرار يإســا ة
استع ا ا ،وند النظر يف ي يا و لهـا األمـم املتحـدة حلفـ السـالم يسـاسر الكهانـا الـيت
تست د ي يتها من اجمللـس ،أي ـديت تلـ الو يـا  ،ويشيعع يف هـذا ال ـدد األمـ ن العـام
ولى أو ينظر ،ونـد ا قتضـا  ،يف ديـد قـدرا هانـا األمـم املتحـدة الـيت ميكـن أو تسـهم
يف مكافح ـ النق ـ غــأل امل ــريمب لألســلح ال ــاألة ياألســلح اخلفهف ـ يتكديســها امل و ـ مب
لالســتقرار يإســا ة اســتع ا ا ،يف أقــرب مرحل ـ يكن ـ  ،يأو ينظــر يف إشــرا هــذه الكهانــا
يف و لها التقههم ا ستراتهملي ي عثـا التقهـهم الـتقو ،يأو يقـدم اخلهـارا املتاحـ مل ـار
األمـــم املتحـــدة ،يف هـــذا ال ـــدد ،ســـب منـــها مســـاودة البلـــداو املضـــهف يف تنفهـــذ ـــرامج
مجل األسلح ينـ مب السـاليف يالتسـريح يإوـادة اإلدمـا  ،يتع يـ امل ارسـا املت ـل ـاألمن
املــادي لل خ ينــا يإداريــا ،يتوفهــد قــدرا حف ـ الســملال يالتعقــب ،يتطــوير الــنظم
الوف نهــ ملراقبــ ال ــادرا يالــواردا  ،ي ســ أمــن احلــديد ،يتع يــ ملسســا القضــا
يالقدرة ولى إنفاذ القانوو؛
 - 5يؤكييد أو الــديو األوضــا يو لهــا األمــم املتحــدة حلف ـ الســالم يســاسر
الكهانــا الــيت تســت د ي يتــها مــن اجمللــس ،ونــد ا قتضــا ي ــدير التكله ـ  ،ياملنظ ــا
احلكومه ـ الديله ـ ياملنظ ــا اإلقله ه ـ يديو اإلقله ه ـ  ،ميكــن أو تكــوو قــادرة ولــى تقــد
املســاودة يف جمــاو نــا القــدرا إىل احلكومــا نــا ى ولــى فلبــها ،لكفالــ إدارة خم ينايــا
من األسلح ال األة ياألسلح اخلفهفـ يخت ينـها يتامهنـها يي هـا يحفـ سـملاليا يتعقبـها
طريقــ ســـله يفعالــ  ،يمجـــل ي/أي تـــدمأل الفـــاسض مـــن األســـلح يالـــذةألة أي الك هـــا
املضـبوف منـها أي غــأل املوسـوم أي يوجــد يف حـو ة جهــا غـأل م ــريو  ،ويشيعع الــديو
األوضا ياملنظ ا احلكومه الديله ياملنظ ا اإلقله ه يديو اإلقله ه القـادرة ولـى تقـد
املســاودة ولــى أو تقــوم ــذل  ،نــا ولــى الطلــب ،يف تنفهــذ هــذه املهــام ،ســب منــها دراسـ
التكنولوجها اليت ميكنها س تعقـب يا ت ـا ا جتـار غـأل امل ـريمب األسـلح ال ـاألة
ياألسلح اخلفهف  ،إعاف ً إىل اختاذ تدا أل تهسّر نق هذه التكنولوجها ؛
 - 6يشييعع األمــم املتحــدة ولــى مجــل يتبــادو أفض ـ يارســا الــديو األوضــا
املتعلق سالم التخ ين يالوسم يالتدمأل لألسلح الـيت تمل ـل يف إفـار ـرامج مجـل األسـلح
ين مب الساليف يالتسريح يإوادة اإلدما ؛
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 - 7يس ي لّم ــاو فعاله ـ ــرامج مجــل األســلح ين ـ مب الســاليف يالتســريح يإوــادة
اإلدمــا تتوقـ يف مجل ـ أمــور ولــى تــوفأل فــرص مســتدام لل قــاتل الســا ق يولــى قــدرة
ملسسا الديل ولى يهن هن شامل للمل هل ي عر النا يف علها األماو ياألمن؛
 - 8يؤكد أمهه إ ساليف قطـامب األمـن يف سـ قـدرة الديلـ ولـى إرسـا األمـن
العام ي سط سهادة القانوو داة حديدها ،مـن أجـ تـدريب مـوعفي أمـن يّت ـفوو ـالرييف
املهنه يالفعاله ياخلضومب لل سا ل  ،يالديو املساوِدة ولـى يعـل اإلجـرا ا املالس ـ إلدارة
خم ينا األسلح يتامهنها املادي يي ها يحف سملاليا يتعقبها؛
 - 9يؤكييد ميين يديييد مسييؤول ته وــن رســد تنفهــذ حظــر توريــد األســلح الــذي
يفرعـه اجمللـس ،ويكي ر يدك ييد امتزاميه اختـاذ التـدا أل املناســب  ،ونـد ا قتضـا  ،لتع يـ آلهــا
رسد حظر توريد األسلح  ،سب منـها إيفـاد مـوعف مكرسـ أي يحـدا مراقبـ مكرسـ
إىل عثـــا األمـــم املتحـــدة ذا ال ـــل مـــن أجــ رســـد و لهـــا حظـــر توريـــد األســـلح
ورة فعال ؛
 - 10يق ضريرة أو تضل الديو القوان ياللواسح ياإلجرا ا اإلداريـ املالس ـ ،
مــىت انــا هــذه الن ــوص غــأل موجــودة ،ــي اــار الرقا ـ الفعله ـ ولــى إنتــا األســلح
ال األة ياألسلح اخلفهف عـ ن حـديد ي يتـها ،يولـى ت ـدير هـذه األسـلح أي اسـتألادها
أي مريرهـا العـا ر أي نقلــها ،لاـرض منـل ت ــنهل األسـلح ال ـاألة ياألســلح اخلفهفـ ةــار
القانوو يا جتار هبا طرق غأل م ريو  ،أي وي يجهتها إىل جها غأل ماذيو ا؛
 - 11حيث الديو األوضا يالكهانا ذا ال ل التا ع لألمم املتحدة ياملنظ ـا
احلكومه ـ الديله ـ ياملنظ ــا اإلقله ه ـ يديو اإلقله ه ـ  ،الــيت ميكنــها القهــام ــذل يحســب
او التملار امل تبه فههم يفرق ا جتار ياملعـامال
ا قتضا  ،ولى التعايو يتبادو املعلوما
املاله يأن ط الس سرة امل تبه فهها املت ل األسلح ال ـاألة ياألسـلح اخلفهفـ أي تحويـ
مسارها ،يساسر املعلوما املت ل النق غـأل امل ـريمب لألسـلح ال ـاألة ياألسـلح اخلفهفـ
أي تكديسها امل و مب لالستقرار أي إسا ة استع ا ا ،يذلـ مـل الـديو الـيت ت ـ أو تتضـرر
من تل األن ط يمـل هانـا األمـم املتحـدة املعنهـ  ،مبـا يف ذلـ أفرقـ اخلـرا الـيت تسـاود
جلاو اجل ا ا يو لها حف السالم؛
 - 12حيييث الــديو األوضــا الــيت تتخــذ عــد ،و ــال قوانهنــها الوفنه ـ  ،التــدا أل
الال م لتنظهم أو او الس سرة الـيت جتـري يف نطـاق ي يتـها يف األسـلح ال ـاألة ياألسـلح
اخلفهف  ،ولى القهام ذل  ،مبا يف ذل اختـاذ تـدا أل مـن شـااا أو توجـب ولـى الس اسـرة أو
يكونوا مسملل أي أو لوا ولى إذو ةطي قب ال ريمب يف م ايل الس سرة؛
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 - 13يؤكد من يديد أنه او ينباي لع لها حظر األسـلح الـيت فرعـها اجمللـس
أو تتض ن أهدافا حمددة وعويف يأحكامـا تـن ولـى اسـتعراض التـدا أل انتظـام اهـ رفعهـا
وند قهق األهدا  ،يفقا ألحكام قرارا اجمللـس السـاري  ،ويسي لمم انـه ونـد النظـر يف إاـا
حظــر أســلح ج سهــا أي لهــا أي تعلهقــه أي تعديلــه ،ينباــي أو يراوــي اجمللــس ،ونــد ا قتضــا ،
قدرا الديل العضو اخلاعع حلظر األسلح ولى القهـام ،يف مجلـ أمـور ،تطبهـق امل ارسـا
املت ل األمن املادي يإدارة املخ ينا  ،ييسم األسـلح يحفـ سـملاليا يتعقأبـها ،يتطـوير
النظم الوفنه ملراقب ال ادرا يالواردا  ،ي س أمن احلـديد ،يتع يـ قـدرا امللسسـا
القضاسه يأجه ة إنفـاذ القـانوو ،وي حي يفـاد عثـا تقهه هـ للوقـو ولـى التقـدم الـذي
أحر ته الديو األوضا اخلاعع حلظر أسلح فرعه اجمللس حنو استهفا ال ـريط الـيت حـددها
ـاو املسـاودة التقنهـ الـيت
اجمللس إلاا احلظر أي تعديله ي قترايف ةهارا يتقد توسـها
تقدمها األمم املتحدة يغألها من اجلها إىل هذه الديو األوضا أي إىل منافقها؛
 - 14يشر إىل أنه وندما تكوو جلـاو اجلـ ا ا مكلأفـ تحديـد مـا إذا ـاو هنـا
ما يرر منح إوفا من حظر األسـلح  ،ميكنـها ا سـتفادة مـن املعلومـا املتاحـ وـن األسـوو
املوجودة مبا يف ذل من املعلوما املقدَّم فوواً ون األسلح ال األة ياألسـلح اخلفهفـ إىل
ســمل األمــم املتحــدة لألســلح التقلهدي ـ  ،ياملعلومــا وــن احتهاجــا الــدفامب وــن الــنفس
يا حتهاجا األمنه من األسلح يما يت هبا من وتاد املقدَّم من احلكومـا  ،ياملعلومـا
ون ها األسلح يما يت هبا من وتاد الـواردة يف إفـار اإلوفـا ا الـيت سـبقا املوافقـ
ولهها ،يوـن عـري خت ينـها ،ي ـذل وـن هـا األسـلح يمـا يت ـ هبـا مـن وتـاد الـيت
دمِّـــر يف إفـــار رنـــامج نـ ـ مب الســـاليف يالتســـريح يإوـــادة اإلدمـــا  ،حســـب ا قتضـــا ،
ويشعع الديو األوضا يأفرق اخلرا ياألمـ العـام ولـى تقـد هـذه املعلومـا  ،إذا انـا
متاح ي نا ى ولى فلب جلن اجل ا ا املعنه ؛
 - 15يشييييعع جلــــاو اجلـــ ا ا ولــــى مواســــل احلــــوار ــــاو تنفهــــذ و لهــــا
حظــر األســلح مــل الــديو األوضــا  ،يةاس ـ ديو املنطقـ  ،ي ــذل مــل املنظ ــا الديله ـ
ياإلقله ه يديو اإلقله ه  ،يأسحاب امل لح اتةرين ،سب مـن هنـها دوـوة هـذه اجلهـا
إىل ا جت امب مل اللملاو املعنه  ،يقهام رؤسا اللملـاو تنظـهم إحافـا إوالمهـ مفتوحـ أمـام
مجهل الديو األوضا املهت ؛
 - 16يشعع الديو األوضا ولى أو تفهم ـك أفضـ أاـر النقـ غـأل امل ـريمب
لألســـلح ال ـــاألة ياألســـلح اخلفهفــ يتكديســـها امل وــ مب لالســـتقرار يإســـا ة اســـتع ا ا،
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ولى النسـا ياألففـاو ،سـب منـها تع يـ و لهـ مجـل البهانـا امل ـنّف حسـب نـومب اجلـنس
يالسن ،ييعل معايأل يفنه مالس يفعال لتقههم املخافر اليت ميكن التعرُّض ا؛
 - 17يه الديو األوضا ي هانا األمم املتحدة ياملنظ ا احلكومهـ الديلهـ
ياملنظ ـــا اإلقله هـ ـ يديو اإلقله هـ ـ أو تاةـــذ يف ا وتبـــار اتاـــار ا ـــددة لبهنـــا الـ ـزنامب
يمــا عــد الــزنامب ولــى أمــن املــرأة يقــدريا ولــى التنق ـ ين ــافها ا قت ــادي يولــى الفــرص
ا قت ــادي املتاح ـ أمامهــا ،للتخفه ـ مــن احت ــاو ـوّو املــرأة إىل ون ــر فاو ـ يف النقــ
غأل امل ريمب لألسلح ال األة ياألسلح اخلفهف ؛
 - 18حيث الديو األوضـا ي هانـا األمـم املتحـدة ياملنظ ـا احلكومهـ الديلهـ
ياملنظ ــا اإلقله ه ـ يديو اإلقله ه ـ  ،ولــى اختــاذ م يــد مــن التــدا أل لتهســأل م ــار املــرأة
م ار تامـ يهادفـ يف مجهـل و لهـا سـنل السهاسـا يختطهطهـا يتنفهـذها اهـ مكافحـ
النق ـ غــأل امل ــريمب لألســلح ال ــاألة ياألســلح اخلفهف ـ يتكديســها امل و ـ مب لالســتقرار
يإســا ة اســتع ا ا ،يالقضــا ولــى هــذه امل ارســا مــن مجهــل جوانبــها ،ويشييعع ،يف هــذا
ال دد ،ولى اك املـرأة ،سـب مـن هنـها ـذو جهـود لبنـا قـدرايا ،ال ـك املالسـم ،ولـى
امل ـار يف ت ـ هم يتنفهـذ اجلهـود املبذيلـ ملكافحـ النقـ غـأل امل ـريمب لألسـلح ال ـاألة
ياألسلح اخلفهف يتكديسها امل و مب لالسـتقرار يإسـا ة اسـتع ا ا ،وييدم مجهـل امل ـار
يف جهــود يعــل ةطــط ن ـ مب الســاليف يالتســريح يإوــادة اإلدمــا يإســاليف قطــاوي العدال ـ
ياألمــن إىل مراوــاة ا حتهاجــا اخلاســ للنســا ياألففــاو املنتســب إىل القــوا املســلح
ياجل اوا املسلح  ،يذل مب ار املرأة ،يإىل فال استفادة املرأة ورة املـ مـن هـذه
الـــرامج ،ســـب منـــها الت ـــاير مـــل اجملت ـــل املـــد  ،مبـــا يف ذلـ ـ مـــل املنظ ـــا النســـاسه ،
حسب ا قتضا ؛
 - 19يع د يدك د قراره أو تقضي الديو ولى إمداد اإلرها ه األسـلح  ،مبـا فههـا
األســلح ال ــاألة ياألســلح اخلفهفـ  ،ي ــذل دووتــه الــديو أو تستك ـ الســب الكفهلـ
تكثه يتسريل تبادو املعلوما الع لهاته املت ل ا جتار األسلح  ،ي س تنسهق اجلهـود
املبذيل ولى من ال عهد الوفو يديو اإلقله ي ياإلقله ي يالدييل؛
 - 20يسييلم امهه ـ منــل األو ــاو غــأل امل ــريو لنق ـ ي هــل األســلح يالــذةألة،
مبا يف ذل األسلح ال ـاألة ياألسـلح اخلفهفـ  ،للمل اوـا املسـلح يال ـبكا اإلجرامهـ
اليت تسـتهد املـدنه ياألشـها املدنهـ  ،ويشيد ولـى أو و لهـا النقـ هـذه مـن شـااا أو
تــلجج الزناوــا أي تهســر ارتكــاب انتــها ا جســه للقــانوو الــدييل اإلنســا يانتــها ا
يجتاي ا جسه حلقوق اإلنساو؛
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 - 21حيث الديو ولى النظر يف الت ديق ولى معاهدة جتارة األسلح أي ا نضـ ام
إلهها يف أقرب يقا يكن ،ويشعع الديو ياملنظ ا احلكومه الديلهـ ياملنظ ـا اإلقله هـ
يديو اإلقله ه ـ القــادرة ولــى تقــد املســاودة يف جمــاو نــا القــدرا ولــى أو تقــوم ــذل
لت ك الديو األفرا من الوفا ا لت اما الواردة يف املعاهدة يتنفهذها؛
 - 22يسيي لّم ــاو ســ تنفهــذ و لهـــا حظــر األســلح الـــيت يفرعــها اجمللـــس
ولـــى ال ـــعهد الـــوفو يتكلهــ و لهـــا األمـــم املتحـــدة حلفــ الســـالم يســـاسر الكهانـــا
ذا ال ــل الــيت تســت د ي يتــها م ـن اجمللــس مبســاودة الــديو ولــى نــا القــدرا الوفنه ـ
ياإلقله ه ـ  ،ي ســه ا القــدرا املتعلق ـ ــنظم مراقب ـ و لهــا النق ـ  ،ياألمــن املــادي يإدارة
املخ ينــا  ،يحف ـ الســملال  ،يمنــل وي ـ مســار األســلح ال ــاألة ياألســلح اخلفهف ـ
يمــا يت ـ هبــا مــن وتــاد إىل األســواق غــأل امل ــريو  ،قــد يســاهم يف تنفهــذ الــديو األفــرا
معاهدة جتارة األسلح مب يد من الفعاله ؛
 - 23يشر إىل أو تنفهذ الديو األفرا لألحكـام املتعلقـ تقـد التقـارير الوفنهـ
الواردة يف معاهدة جتارة األسلح ميكن أو يسهم يف إعفا امل يد مـن ال ـفافه ولـى و لهـا
نقـ األســلح ال ــاألة ياألســلح اخلفهفـ ــا ميكــن أو تسترشــد ــه أن ــط األمــم املتحــدة
املتعلقــ مبكافحـ ـ النقـ ـ غـــأل امل ـــريمب لألســـلح ال ـــاألة ياألســـلح اخلفهفـ ـ يتكديســـها
امل و مب لالستقرار؛
 - 24يشيييعع مجهـــل الـــديو األوضـــا الـــيت تفعـ ـ ذلـ ـ عـــد ولـــى الـــتفكأل
يف ا نضـ ام إىل اتفاقهـ األمــم املتحــدة ملكافحـ اجلرميـ املنظ ـ وــر الوفنهـ ي ريتو و يــا،
مبا فهها ريتو ـوو مكافحـ ت ـنهل األسـلح الناريـ يأج اسهـا يمكونايـا يالـذةألة يا جتـار
هبا ورة غأل م ريو  ،يولى تنفهذها؛
 - 25يشد ولى أنه من الال م أو تنفذ الديو األوضا  ،ورة امل يفعال  ،ولى
مـن ال ـعه د الـوفو ياإلقله ـي يالـدييل ،رنـامج الع ـ املتعلـق مبنـل ا جتـار غـأل امل ـريمب
الـدييل
األسلح ال األة ياألسلح اخلفهف من مجهل جوانبه يمكافحته يالقضا ولهه ،يال
لـت ك الـديو مــن الك ـ وــن األسـلح ال ـاألة ياألســلح اخلفهفـ غــأل امل ـريو يتعقبــها
يف الوقــا املناســب ،ي ســه ا أو تــويل اهت امــا ةاســا لتطبهــق التــدا أل الــواردة فهه ــا ــاو
منــل وي ـ مســار األســلح ال ــاألة ياألســلح اخلفهف ـ  ،لكــي يتســق إحــرا تقــدم حقهقــي
يف منل ا جتار غأل امل ريمب األسلح ال األة ياألسلح اخلفهف يمكافحته يالقضا ولهه؛
 - 26يطل ي إىل األم ـ العــام أو يض ـ ّن تقــاريره يإحافاتــه الــيت تقــدم إىل اجمللــس
ون حا تتعلق بلداو حمددة ،معلوما أيىف يأ ثر تف هال يتوسها ون التااأل الذي هلأفه
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النق غأل امل ريمب لألسلح ال األة ياألسلح اخلفهفـ يتكديسـها امل وـ مب لالسـتقرار يإسـا ة
استع ا ا ،يف محاي املدنه يف الزناوـا املسـلح  ،مبـا يف ذلـ معلومـا تتعلـق ة وسـا هبـذا
التااأل يف الالجن  ،يامل ردين داةلها ،يالنسا  ،ياألففاو ،يساسر الفنا الضعهف ؛
 - 27يطلييي إىل األمـــ العـــام أو يضـــ ّن تقـــاريره املقبلـــ وـــن محايـــ املـــدنه
يف الزناوا املسلح معلوما يتوسها ون التااأل الذي هلأفه النق غأل امل ـريمب لألسـلح
ال األة ياألسلح اخلفهف يتكديسها امل و مب لالسـتقرار يإسـا ة اسـتع ا ا يف محايـ املـدنه
يف الزناوا املسلح  ،اوتبارها موعووا فروها؛
 - 28يكي ي ر طلليييه إىل األمـ ـ العـــام أو يوجّـــه أي ي الـ ـ معنهـ ـ مـــن ي ـــا
األمم املتحدة العامل يف ديل أي منطقـ مـا او اجمللـس يفـرض ولههـا حظـرا لتوريـد األسـلح
أو توفأر أق ى ما تستطهل من املسـاودة ألو ـاو جلـاو اجلـ ا ا املعنهـ يأفرقـ اخلـرا يسـاسر
هانا األمم املتحدة ذا ال ل يف تنفهذ ذل احلظر ولى توريـد األسـلح يرسـد ا متثـاو
إلهــه ،ويطل ي إىل األم ـ العــام أو يــدر ييعــرض يف تقريــره املقب ـ وــن األســلح ال ــاألة
ياألســلح اخلفهف ـ أفض ـ امل ارســا يالترتهبــا الــيت ميكــن أو تســتع هبــا و لهــا األمــم
املتحدة حلف السالم يساسر الكهانا املعنه اليت تسـت د ي يتـها مـن اجمللـس ،يف تنفهـذ املهـام
املنوف هبا فه ا يتعلق تنفهذ يرسد ا متثاو لع لها حظـر توريـد األسـلح يتقـد املسـاودة
ياخلرة إىل الديو املضهف يجلاو اجل ا ا يأفرق اخلرا ؛
 - 29يطل إىل األم العـام أو يـدر يف تقـاريره السـنوي وـن األففـاو يالنــ امب
املســلح ،ي ــذل يف تقــاريره املتعلقـ بلــداو معهنـ وــن األففــاو يالــزنامب املســلح ،املعلومــا
يالتوســـها ذا ال ـــل املتعلقــ ـــاار النقــ غـــأل امل ـــريمب لألســـلح ال ـــاألة ياألســـلح
اخلفهف ـ يتكديســها امل و ـ مب لالســتقرار يإســا ة اســتع ا ا ولــى األففــاو ،قــدر مــا يتســق
مل الو يا القاس ؛
 - 30يشييعع اللملن ـ املنبثق ـ وــن القــرارين  )1999( 1267ي )2011( 1989
يفريق الدوم التحلهلي يرسد اجل ا ا  ،يف إفار الو ين احلاله لك منه ا ،ي التعـايو الواهـق
مل مجهل ههنا األمم املتحدة ملكافح اإلرهاب املعنهّ  ،ولى التر ه ولـى التهديـدا النامجـ
وــن إمكانه ـ احل ــوو ولــى األســلح الــيت يســتخدمها األفــراد يالكهانــا املرتبطــوو تنظــهم
القاودة يون إمدادهم األسلح يا جتار هبا معهم ،ويطل إىل فريق الدوم التحلهلـي يرسـد
اجل ا ا أو يـدر يف تقريـره الـديري املقبـ املقـدّم إىل اللملنـ املنبثقـ وـن القـرارين 1267
ــاو
( )1999ي  )2011( 1989معلومــا وــن هــذه التهديــدا يأو يقــدم توســها
اإلجرا ا الكفهل تع ي الت دي ذه التهديدا ؛
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 - 31يشعع جلن مكافح اإلرهاب ياملديريـ التنفهذيـ للملنـ مكافحـ اإلرهـاب،
يف إفار الو ي احلاله لك منه ا ،ي التعايو الواهق مل مجهـل ههنـا األمـم املتحـدة ملكافحـ
اإلرهاب املعنهّ  ،ولى التر ه ولى قدرا الـديو األوضـا ولـى الت ـدي للتهديـدا النامجـ
وــن إمكانه ـ احل ــوو ولــى األســلح الــيت يســتخدمها اإلرهــا هوو ،ي ــذل ولــى الت ــدي
إلمداد اإلرهـا ه األسـلح يا جتـار هبـا معهـم ،ويطلي إىل املديريـ التنفهذيـ أو تبلـ جلنـ
مكافح ـ اإلرهــاب وــن أي ااــرا امن ـ يف هــذه القــدرا يتقــدم ةططــا مل وس ـ لتهســأل
ـاو اإلجـرا ا
املساودة التقنه هبد تع ي قدرا الـديو األوضـا  ،يأو تقـدم توسـها
الكفهل تع ي الت دي ذه التهديدا ؛
 - 32يطل ي إىل األم ـ العــام أو يواس ـ موافــاة اجمللــس مــرة ـ ســنت تقريــر
او تنفهذ هـذا القـرار ،ييل ـد اوت امـه
ون األسلح ال األة ياألسلح اخلفهف  ،مبا يف ذل
النظر يف هذا التقرير يف الوقا املناسب؛
 - 33يق ر أو يبقي املسال قهد النظر.
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