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 الدورة احلادية والسبعون
 األولية)ف( من القائمة  )م( و 97البندان 

     نزع السالح العام الكامل
توطيد السالم من خالل تدابري عمليـة لـ ع السـالحت وتقـدس املسـاعدة        

ــلحة ال ــ رية         ــري امل ــصوع باأل  ــبغ ااملــار ب ــن كبــل جت ــدول م إىل ال
 واأل لحة اخلفيفة ومجعها

  
 تقصيص األمني العام  

  

 موجز 
ُيقّدم هذا التقصيص ا تجابًة للطلبني املوبهني إىل األمني العام يف قصاري اجلمعيـة العامـة    
ــد الســالم مــ     70/29 و 69/60 ــًا بتوطي ــان تباع ــذين يتعلاق ــة   الل ــدابري عملي ــ ع ن خــالل ت ل

ت وتقدس املساعدة إىل الدول من كبـل جتـبغ ااملـار بـري امل ـصوع باأل ـلحة ال ـ رية        السالح
 واأل لحة اخلفيفة ومجعها.

وي ري التقصيص إىل املسائل ال ـاملة واا  األييـة الـن تناوتـا تقصيـص األمـني العـام عـن          
 2016سـبقة يف كيار/مـايو   ااملار بري امل صوع باأل لحة ال  رية، الذي ُقّدمت منه نسـةة م 

إىل اابتماع السادس من اابتماعـا  الـن تعقـدها الـدول مـصة جتـل  ـنتني للنفـص يف تنفيـذ          
بصنامج العمل املتعلق مبنع ااملار بري امل صوع باأل لحة ال  رية واأل لحة اخلفيفة مـن مجيـع   

 حزيـصان/  10إىل  6بوانبه ومكافحته والقضاء عليه، والذي عقـد يف نيويـوريف يف الفتـصة مـن     
. ويقــدم هــذا التقصيــص مــوبز ا ألن ــطة الليــا  التاليــةا هموعــة الــدول املهتمــة    2016يونيــه 

بالتدابري العملية ل ع السالحت ومصفق األمم املتحدة اا تئماين لـدعم التعـاون يف هـال تنفـيم     

http://undocs.org/ar/A/RES/69/60
http://undocs.org/ar/A/RES/70/29
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 .األ لحةت وآلية األمم املتحدة لتنسيق األعمال املتعلقة باأل لحة ال  رية
وميكن ااطاالع على املزيد من التفاصيل املتعلقة مبسائل األ ـلحة ال ـ رية واأل ـلحة     

 .A/CONF.192/BMS/2016/1اخلفيفة يف الوثيقة 
 
 

http://undocs.org/ar/A/CONF.192/BMS/2016/1


A/71/151 
 

 

16-12129 3/6 

 

 مقدمة -كوا  
ب أن توطيد السالم من خالل تـدابري عمليـة لـ ع السـالح،      69/60مبوبب قصارها  - 1

طلبت اجلمعية العامـة إىل األمـني العـام كن يقـدم إليهـا يف دوراـا احلاديـة والسـبعني تقصيـص ا عـن           
 تنفيذ التدابري العملية ل ع السالح، آخًذا يف ااعتبار كن طة هموعة الدول املهتمة.

ب ــأن تقــدس املســاعدة إىل الــدول مــن كبــل جتــبغ ااملــار   70/29ومبوبــب قصارهــا  - 2
امل صوع باأل لحة ال  رية واأل لحة اخلفيفة ومجعها، دعت اجلمعية العامـة األمـني العـام     بري

 ـصوع  والدول واملنفما  الن بو عها تقدس املساعدة إىل الدول من كبل جتبغ ااملار بـري امل 
باأل ـلحة ال ـ رية واأل ـلحة اخلفيفــة ومجعهـا إىل مواصـلة تقــدس تلـ  املسـاعدة. ويف القــصار        
نفسه، طلبت اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام كن يواصـل النفـص يف املسـألة وكن يقـدم إليهـا يف          

 دوراا احلادية والسبعني تقصيص ا عن تنفيذ هذا القصار.
علـى طلبيـا اجلمعيـة العامـة الـواردين يف القـصارين امل ـار إليهمـا          ُيقّدم هذا التقصيص بناًء - 3

مع ـا توخيـا لنـهج متسـق إتاء تلـ        70/29 و 69/60كعاله. ويتنـاول هـذا التقصيـص القـصارين     
 واملتصابطة. املسائل املتداخلة

  
توطيد السالم من خالل تدابري عمليـة لـ ع السـالحت وتقـدس املسـاعدة       -ثانيا  

ــلحة ال ــ رية         ــري امل ــصوع باأل  ــبغ ااملــار ب ــن كبــل جت ــدول م إىل ال
 واأل لحة اخلفيفة ومجعها

 
 ال  رية واأل لحة اخلفيفة باأل لحة امل صوع بري اإلملار عن العام األمني تقصيص  

 للنفـص   ـنتني  جتـل  مـصة  الـدول  تعقدها الن اابتماعا  من السادس اابتماع خالل - 4
 اخلفيفـة  واأل ـلحة  ال ـ رية  باأل ـلحة  امل صوع بري ااملار مبنع املتعلق العمل بصنامج تنفيذ يف
 ب ـأن  العـام  األمـني  عليـه، بـصا النفـص يف تقصيـص قّدمـه      والقضـاء  ومكافحتـه  بوانبـه  مجيـع  من
ــة ) واأل ــلحة ال ــ رية باأل ــلحة امل ــصوع بــري ملــاراا . A/CONF.192/BMS/2016/1)اخلفيف

 مــن الســالم وُتعــّد ااعتبــارا  والتوصــيا  الــن يتضــمنها التقصيــص املــذجتور اا  كييــة لتوطيــد
 الـدول  إىل املسـاعدة  لالعتبـارا  املصتبطـة بتقـدس   وجتـذل    السـالح،  لـ ع  عمليـة  تدابري خالل
 ومجعها. اخلفيفة واأل لحة ال  رية باأل لحة امل صوع بري ااملار جتبغ كبل من

 ( ااملـار 1وتضّمن التقصيص املذجتور املواضيع التالية اا  األيية بالنسبة تذا التقصيصا ) - 5
ــري ــصوع بـ ــلحة امل ـ ــ رية باأل ـ ــلحة ال ـ ــة،  واأل ـ ــام اخلفيفـ ــذ العـ ــامج والتنفيـ ــلت  لربنـ العمـ
ــورا  (2) و ــتجدة التطـ ــال يف املسـ ــلحة تكنولوبيـــا هـ ــ رية األ ـ ــلحة ال ـ  اخلفيفـــة واأل ـ

http://undocs.org/ar/A/RES/69/60
http://undocs.org/ar/A/RES/70/29
http://undocs.org/ar/A/RES/69/60
http://undocs.org/ar/A/RES/70/29
http://undocs.org/ar/A/CONF.192/BMS/2016/1
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ــة عليهــا يف  وصــنعها وت ــميمها ــار املتصتب ــدوي ال ــ  والث ــة 3) للتعقــبت و ال  ( مــدا جتفاي
 واملعـدا ت واخليـارا   املساعدة املالية والتقنية، مبا يف ال  نقـل التكنولوبيـا    وا تدامة وفعالية
 الـ   يف مبا للتعقب، الدوي وال   العمل بصنامج بتنفيذ املتعلقة األن طة متويل لتعزيز املتاحة
 املعنيني. املسؤولني لتدريب بصامج ال ناديق اا تئمانيةت واخليارا  املتاحة لوضع تصتيبا 

 
 هموعة الدول املهتمة باختاا تدابري عملية ل ع السالح  

 وفًقـا  1998السـالح عـام    لـ ع  عمليـة  تـدابري  باختـاا  املهتمـة  الـدول  ت هموعـة ئُكن  - 6
 خـالل  مـن  السـالم  العامـة، ب يـة تسـهيل عمليـة توطيـد      اجلمعيـة  قبـل  مـن  املسـندة إليهـا   للواية
وظهـص مفهـوم التـدابري العمليـة لـ ع السـالح كول مـا ظهـص يف          .(1)السـالح  لـ ع  عمليـة  تدابري

وت ـكل امموعـة    .(2)“طة للسالمخلملحق ”ويف  “بصنامج للسلم” العام املعنونتقصيص األمني 
ــة           ــا  الدولي ــه للمنفم ــتغ كبواب ــه ويف ــصا ل ــوريف مق ــن نيوي ــدول يتةــذ م ــري رلــا لل ــدا  ب منت

 واإلقليمية واملنفما  بري احلكومية.

بوبـه    ال ـ رية، مـع التصجتيـز    لأل لحة املتحدة األمم وواصلت امموعة دعمها لعملية - 7
ــذ     ــة يف تنفي ــى تيســري املســاعدة الدولي ــامج خــاع عل ــل بصن ــق العم ال ــ رية.  باأل ــلحة املتعل

وكتاحت ابتماعا  امموعة فصص ـا لتبـادل الـدروس املسـتفادة مـن امل ـاريع الـن ُنفاـذ  علـى          
ــز الــدعم املــاي ملصفــق      املتحــدة األمــم ال ــعيد اإلقليمــا، مبــا يف الــ  منطقــة الســاحلت ولتعزي

األ لحةت ولتوطيد حلقة الوصل بـني مصاقبـة األ ـلحة     تنفيم هال يف التعاون لدعم اا تئماين
ــة ال ــ رية وخطــة  ــدان       التنمي ــني اجلهــا  املا ــة والبل ــها مواصــلة احلــوار ب ــة، بســبل من  العاملي

 املسـتدامة  التنميـة  مـن خطـة   4-16 املستفيدة و ائص املؤ سا  ب أن مسائل من قبيـل ال ايـة  
 امل صوعة. بري األ لحة ، املتعلقة باحلد من تدفقا 2030 لعام
 
 األ لحة تنفيم هال يف التعاون لدعم اا تئماين املتحدة األمم مصفق  

ــؤمِّ - 8 ــقي ــم ن مصف ــتئماين املتحــدة األم ــدعم اا  ــاون ل ــيم هــال يف التع  (3)األ ــلحة تنف

ا ـتجابًة للـدعوة املوبهـة خـالل      املساعدة املالية لدعم تنفيذ بصنامج العمل. وقد ُكن ـ  املصفـق  
، مــن كبــل  ســني 2012الــذي ُعقــد عــام  العمــل بربنــامج املعــي الثــاين اا تعصاضــا املــؤمتص

__________ 

 .4تاي، الفقصة  52/38القصار  (1) 
 (2) A/47/277-S/24111 و ت A/50/60-S/1995/1. 
 (3) https://www.un.org/disarmament/unscar/. 

http://undocs.org/ar/A/47/277
http://undocs.org/ar/A/50/60-S/1995/1
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 فعاليـة  يف  سـني  صفـق امل اا تئمانية حصص ا على ا تدامة املساعدة. ويساهم ال ناديق تصتيبا 
 ملساعدة واملوارد املتاحة.التنسيق والتطابق بني ااحتيابا  من ا  سني خالل من املساعدة

م ـصوع ا مبيزانيـة إمجاليهـا  ـو      39مـا عـدده    2013منذ إن ائه عام  وقد مول املصفق - 9
ــني 6 ــا  دوارا  مــن دوار مالي ــاطق العــا    الواي ــع من ــصة وخــالل .(4)املتحــدة يف مجي  الفت

 دوارا  مـن  دوارمليـون   1.7م صوع ا مبيزانية إمجاليهـا   11بالتقصيص، بصا متويل  امل مولة
 املتحدة. الوايا 

ومشلت كن طة امل اريع بناء القدرا ، واملسـاية يف العمليـا  اجلاريـة، الوطنيـة منـها       - 10
العملـا،   التوبـه  والتوبيها  املتعلقة بالتنفيـذ، واألاـاذ اا    واملتعددة األطصاف، واألدوا 

املواضـيعية الـن بـص      ين. كما املسائلاإللكتصو ومن ا  املعلوما ، وقواعد البيانا ، والتعلم
ــة    ــها فتضــمنت الت ــصيعا ، ومصاقب ــا  اات ــال     معاجلت ــهائا، وبه اا تعمال/املســتعم ل الن

الوطنيــة، وتقــدس التقــاريص، وتــدمري األ ــلحة، وإدارة املةزونــا ، ومصاقبــة احلــدود، واملســائل   
 اجلنوب. بلدان بني فيما اجلنسانية واألطفال، والوعا العام، والتعاون

 
 ال  رية باأل لحة املتعلقة األعمال لتنسيق املتحدة األمم آلية  

 بـري  ااملـار  ت اريف األمم املتحدة بن اط يف دعم الـدول األعضـاء مـن كبـل مكافحـة      - 11
وهـاا    القـوة  مـواطن  اخلفيفة، وال  باا ـتفادة مـن   واأل لحة ال  رية باأل لحة امل صوع
، 23عـددها   وبصاههـا وصـناديقها املعنيـة البـال      ووجتاااـا  إدارااـا  خمتلـ   الن تنفصد هبا اخلربة

 ال  رية. باأل لحة املتعلقة األعمال تنسيق واملنضوية مجيعها  ت لواء آلية

 الدوليـة  بوضـع وتنفيـذ املعـايري الطوعيـة     املتحـدة مـن خـالل هـذه الليـة      األمـم  وقامت - 12
ــة ــدّ   األ ــلحة ملصاقب ــن تق ــب     ال ــ رية، ال ــة وبــاملة ب ــأن اجلوان ــا  واضــحة وعملي م توبيه

هبـذه املعـايري    الليـة  بـصجتاء  يسـتعني و .(5)األ ا ية ملصاقبة األ لحة ال  رية واأل ـلحة اخلفيفـة  
ــة   للــدول والــدعم امل ــورة خــدما  كبــود تقــدس يف املتحــدة األمــم ا ــتمصار مــن كبــل جتفال

والقطـاع العـام. ويـصي ا ـتةدام هـذه التـدابري       األعضاء واملنفمـا  اإلقليميـة وامتمـع املـدين     
بلــدا. و ــة كداة بصاهيــة حا ــوبية اــدف إىل تســهيل تطبيــق املعــايري  90ودعمهـا يف كجتثــص مــن  

 الوطي وتصاعا اختالف مستويا  التنفيذ فيما بني الدول. النطاق على

__________ 

 .www.un.org/disarmament/unscarميكن ااطالع على قائمة مف لة بامل اريع املمولة يف الصابط التايا  (4) 
 (5) www.smallarmsstandards.org. 

http://www.un.org/disarmament/unscar
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 ائل منـها تعزيــز  النطـاق للـدول األعضـاء، بو ـ     وا ع دعم ا وقّدم امل ارجتون يف اللية - 13
لأل لحة والذخائص، وتنفيذ اخلفارة امتمعيـة، وتـأمني    المنة املؤ سية، ودعم اإلدارة القدرا 

املنفمـة واإلرهـاب، وبنـاء القـدرا  اا  ال ـلة       اجلصميـة  بيئا  معي ية كجتثـص كمان ـا، ومكافحـة   
 هبا. املتعلقة السجال  وحفظ األ لحة ال  رية واأل لحة اخلفيفة بو م

 


