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اللجنة األوىل

البند ( 99خ) من جدول األعمال
نزع السالح العام الكامل :معاهدة جتارة األسلحة
األرجنتني ،إسببانيا ،سسبلاليا ،إسبتونيا ،سلبانيبا ،ساانيبا ،سنأبوو ،سوروأبواا ،سو أانيبا ،سأألنبدا ،سأسبلندا،
إأطاليببا ،الغاأببال ،كلجيكببا ،كلأببار  ،كنمببا ،البوسببنة وا،أسبب ،،كولنببدا ،كب و ،وألنببد ،ا ببيكيا ،اوأببو،
جاماأكببا ،اجلبببل األسببوي ،اجلموورأببة الدومينيكي بة ،مجوورأببة ببور  ،مجوورأببة مقببدونيا اليوأوسببال ية
سب بباكقا ،مجوورأب ببة مولب ببدو ا ،رومانيب ببا ،لامبيب ببا ،سب بباموا ،السب ببللايور ،سب ببلو ا يا ،سب ببلو ينيا ،السب ببوأد،
سوأسب بأا ،يب بأكيا ،أ بباا ،أواايم بباو ،أنس ببا ،الللب ببني ،نلن ببدا ،أوااي ببا ،ن ببدا ،وس ببتارأكا ،والي ببا،
لكس ببمغ  ،ليتواني ببا ،ليشتن ببتاأط ،مالط ببة ،م ببالوا ،منأولي ببا ،الن ببأوأج ،النمس ببا ،نيجب ب  ،هنأ ببار ،
هولندا ،الياابن ،اليوان :م أوع قأار

معاهدة جتارة األسلحة
إن اجلمعية العامة،
إذ ا ب ب ب إىل قراراهت ـ ــا  89/61املـ ـ ـ رخ  6ك ـ ــاول /األول /ـ ــم  2006و  240/63املـ ـ ـ رخ
 24كاول /األول /م  2008و  48/64امل رخ  2كاول /األول /م  2009و  234/67ألف
امل ـ ـ رخ  24كـ ــاول /األول /ـ ــم  2012و  234/67ابء امل ـ ـ رخ  2وي ـ ــا//أ ر  2013و 31/68
امل ـ رخ  5ك ــاول /األول /ــم  2013و  49/69امل ـ رخ  2ك ــاول /األول /ــم  2014و 58/70
امل ـ ـ رخ  7ك ـ ــاول /األول /ـ ــم  2015و  50/71امل ـ ـ رخ  5ك ـ ــاول /األول /ـ ــم  2016ومقرره ـ ــا
 518/66امل رخ  2كاول /األول /م ،2011
وإذ اع ببل أب /و ــال ال ــيد وألد ــد األ ــشحر ومنـ ـ اوت ــار األ ــشحر أم ــلر أ ا ــير ل ــل/
ال يم واألمن الدوليني،
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وإذ اع ببل سأ ببا ابلعلاق ـ األمنيــر وامجتماعي ــر وامقت ــا ر واملو ــاوير املاربــر عش ـ ام ــار
غري امل رول وغري املنظم ابأل شحر التقشيد ر،
وإذ اعل ذل ،مب ـا الـدول ال يا ـير واألمنيـر وامقت ـا ر والت ار ـر امل ـروعر ر الت ـارة
الدولير ر األ شحر التقشيد ر،
وإذ ا دي عش ضرورة من ام ار غري امل ـرول ابأل ـشحر التقشيد ـر والق ـاء عشيـن ،ومنـ ر ـر
رشك األ شحر إىل ال لق غري امل روعر ،أو غرض ا تخدامها ر آخـر املاـاب ـلرة غـري مـهباو /نـا ومـن
قب أشخاص غري مهباو /هلم اب تخدامها ،مبا ر الك ا تخدامها مرركاب أعمال إرها ير،
وإذ االحظ إ هام رانمج العم ملن ام ار غري امل رول ابأل شحر ال ـغرية واأل ـشحر افةيةـر
م ــن جيـ ـ جلاوب ــن ومكا حت ــن والق ــاء عشي ــن( ،)1إض ــا ر إىل رورلك ــلل مكا ح ــر ة ــن األ ــشحر النار ــر
وأجاائهــا ومكلانهتــا والــاخرية وام ــار نــا ــلرة غــري م ــروعر ،املكمـ مرةاقيــر األمــم املتحــدة ملكا حــر
اجلرمي ــر املنظم ــر عـ ـ الل ني ــر( ،)2وال ــك ال ــدوا لتمك ــني ال ــدول م ــن التع ــرب عشـ ـ األ ــشحر ال ــغرية
واأل شحر افةيةر غري امل روعر ورعقبها ر اللقت املنا و ار قر علل عشيها(،)3
وإذ اؤ ب ببد ال ـ ــروا ج وأوج ـ ــن التـ ــارر ـ ــني معاهـ ــدة ـ ــارة األ ـ ــشحر( )4وخاـ ــر التنمي ـ ــر امل ـ ــتدامر
لعــام  ،)5(2030مبــا يهــا اهلــدب  16مــن أهــداب التنميــر امل ــتدامر وغا تــن  ،4-16الــُ ختــلخ منه ـا
ختةيض التد قات غري امل روعر لأل شحر إىل حد كبري حبشلل عام ،2030
وإذ انوه ابلدور اهلام الاي رقلم ن منظمات اجملتم املدين ،مبا ر الـك املنظمـات غـري امكلميـر،
والقااع ــات املعني ــر م ــن خ ــيل رلعي ــر اجلمه ــلر ،ر اجله ــل املباول ــر ملن ـ ام ــار غ ــري امل ــرول وغ ــري امل ــنظم
ابأل شحر التقشيد ر والق اء عشين ومن ر ر رشك األ شحر ،ور عم رنةيا معاهدة ارة األ شحر(،)6
وإذ اأح ب ب ابعتم ـ ــا اجلمعي ـ ــر العام ـ ــر املعاهـ ــدة ر  2وي ـ ــا//أ ر  2013و ب ـ ــدء وةااه ـ ــا ر
 24كاول /األول /م  ،2014وإا ريحظ أ /ابب امو مام إىل املعاهـدة م ـاال مةتلحـا أمـام أي
ولر مل رلقّ عشيها عد،
وإذ اأحب ب سأ ببا ابلت ــد قات األخ ــرية عشـ ـ املعاه ــدة ،واض ــعر ر اعتباره ــا أ /ألقي ــا عاملي ــر
املعاهدة أمر أ ا ي لتحقيا هد ها والغرض منها،

وإذ انببوه ابجلهــل الــُ ربــاهلا الــدول األ ـراب ر املعاهــدة مللاةــشر ا تك ــاب ال ــب والل ــائ
الكةيشــر تعا ــا رنةيــا املعاهــدة عش ـ ال ــعيد الــل عــن ر ــا الةر ــا العام ـ املع ـ ابلتنةيــا وةــندوق
الت عات ام تئماين،

__________
( )1رقر ــر م ـ ألر األمــم املتحــدة املع ـ ابم ــار غــري امل ــرول ابأل ــشحر ال ــغرية واأل ــشحر افةيةــر مــن جي ـ جلاوبــن ،ويل ــلر ،
 20-9أللر /للين  ،)A/CONF.192/15( 2001الة الرا  ،الةقرة .24
(.United Nations, Treaty Series, vol. 2326, No. 39574 )2
( )3اوظر املقرر  519/60و  A/60/88و  ،Corr.2املر ا.
( )4اوظر القرار  234/67ابء.
( )5القرار .1/70
( )6اوظر القرار  234/67ابء.
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 - 1اأحب ب ابلقـ ـرارات املتخ ــاة خ ــيل املـ ـ ألر الثالـ ـ لش ــدول األ ـ ـراب ر معاه ــدة ــارة
األ ــشحر ،ال ـاي عقــد ر جني ـف ر الةــاة مــن  11إىل  15أ شلل /ــبتم  ،2017وريحــظ أ /امل ـ ألر
الرا ـ ـ ـ لش ـ ــدول األ ـ ـ ـراب ـ ــيخعقد ر الي ـ ــااب /ر الة ـ ــاة م ـ ــن  20إىل  24آب/أغ ـ ــا  ،2018رهن ـ ــا
ابم لل عش أتكيد هنائي من حكلمر اليااب/؛
 - 2اأح ب ب سأ ب ببا إبو ــاء امل ـ ـ ألر الثال ـ ـ لش ــدول األ ـ ـراب لشةر ــا العام ـ ـ ال ــدائم املع ـ ـ
ابلتنةيــا ،والةر ــا العام ـ الــدائم املع ـ ابل ــةا ير وامل ــي  ،والةر ــا العام ـ الــدائم املع ـ تحقيــا عامليــر
املعاهدة ،ابعتبار الك خالات هامر ر بي النهلض ندب معاهدة ارة األ شحر والغرض منها()6؛
 - 3اقأ أب /رلحيد اهليك امل ي لشمعاهدة هيـ إ ـارا لـدعم ما ـد مـن العمـ ر إ ـار
املعاه ــدة ،م ــيما رنةي ــاها ةعالي ــر ،وهتيـ ـ ر ه ــاا ال ــد ابل ــدول ال ــُ مل ر ــف ع ـ خـد ابلتااماهت ــا املالي ــر
مبلج املعاهدة أ /رةع الك عش وجن ال رعر ور اللقت املنا ؛
 - 4هتي جبمي الدول الُ مل ر دق عد عش املعاهدة أو رقبشها أو رقرها أو رن ـم إليهـا
أ /رةع الك و قا لإلجراءات الد تلر ر لك منها ،من أج ألقيا عامليتها؛
 - 5هتيب ابلــدول األ ـراب القــا رة عشـ رقــد امل ــاعدة ،مبــا ر الــك امل ــاعدة القاولويــر
أو الت ــر عير ،وامل ــاعدة عش ـ نــاء القــدرات امل ــير وامل ــاعدة التقنيــر أو املا ــر أو املاليــر ،أ /رقــدمها
إىل الدول الُ راشبها من أج الت ي عش ألقيا عاملير املعاهدة؛
 - 6اؤ بد أ /رنةيـا الـدول األ ـراب ـك عم و عـال جلميـ أحكــام املعاهـدة وامتثاهلـا هلــا
أمر ابلغ األمهير ،وألثها عش الل اء ابلتااماهتا مبلج املعاهدة؛
 - 7اس ببل ابلتكامـ ـ الق ــائم ــني جيـ ـ ال ــكل الدولي ــر اات ال ــشر املتعشق ــر ابأل ــشحر
التقشيد ــر واملعاهــدة ،وألقيقــا هلــا ،الغا ــر ،أل ـ جي ـ الــدول عش ـ رنةيــا رــدا ري و نيــر عالــر ملن ـ ام ــار
غري امل رول وغري املنظم ابأل شحر التقشيد ر والق اء عشين كي رةي ك منها ابلتااماهتا ورعهداهتا الدولير؛
 - 8ا جع جي الدول األ راب عش إعحر رقر رها األوا ،وكالك رقر رها ال نلي عـن ال ـنر
التقلميي ــر ال ــا قر ،ح ــبما رةت ــين امل ــا ة  13م ــن املعاه ــدة ،مب ــا ع ـ ّـار الثق ــر وال ــةا ير وام مئن ــا /وامل ــاءلر،
وريحظ إقرار امل ألر الثاين لشدول األ راب لشنمااج امللحدة الُ ميكن أ /ر ه مهمر إعدا التقار ر؛
 - 9اأح ب نحــاد ر ــغي ةــندوق الت عــات ام ــتئماين لتنةيــا معاهــدة ــارة األ ــشحر
وجـن ،ور ـ
الدول امل تل ير لش روط عش ا تخدام ةندوق الت عات ام تئماين عش أ
ور
جي الدول األ راب الُ ميكنها أ /ر اهم ر ةندوق الت عات ام تئماين عش القيام الك؛
 - 10ا ببجع ال ــدول األ ـراب وال ــدول امللقّع ــر الق ــا رة عش ـ أ /رق ــدم م ــامهر ،ع ــن ر ــا
ةــندوق ر عــات لتمل ـ امل ــاركر ر امجتماعــات ،لتغايــر ركــاليف امل ــاركر ر امجتماعــات مبلج ـ
املعاهدة من جاو الدول الُ م ر تاي امل اركر غري رشك امل امهر ،عش أ /رةع الك؛
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 - 11ا ببجع الــدول األ ـراب عشـ رعا ــا رعاوهنــا مـ اجملتمـ املــدين ،مبــا ر الــك املنظمــات
غــري امكلميــر ،والقااعــات املعنيــر واملنظمــات الدوليــر املعنيــر وعش ـ العم ـ م ـ الــدول األ ـراب األخــر
عش امل تل ني الل واملقشيمي ندب كةالر رنةيا املعاهدة لرة عالر؛
 - 12اقأر أ /ردرج ر جدول األعمال امل قت لدورهتا الثالثر وال بعني البند الةرعـي املعنـل/
”معاهدة ارة األ شحر“ ر إ ار البند املعنل” /وال ال يد العام الكام “ ،وأ /ر ـتعرض رنةيـا هـاا
القرار ر رشك الدورة.
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