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االجتمـــال الســـااال مـــا االجتما ـــا الـ ـ
تعقدها الدول مـةة كـ نـنيتل لظني ـة ن تني يـ
بةنامج العم املتعظق مبنيع االجتار غري املشـةول
باألنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة مـا ييـع
جوانبه ومكافحته والقضاء ظيه

نيويورك 10-6 ،حزيةان/يونيه 2016

تقةية االجتمال السااال ما االجتما ا الـ تعقـدها الـدول مـةة كـ
ننيتل لظني ـة ن تني يـ بةنـامج العمـ املتعظـق مبنيـع االجتـار غـري املشـةول
باألنـــظحة الصـــغرية واألنـــظحة اخل ي ـــة مـــا ييـــع جوانبـــه ومكافحتـــه
والقضاء ظيه
أوال  -مقدمة
 - 1رحَّبت اجلمعيـة العامـة ،ن اةارهـا  24/56تـاء ،با تمـاا بةنـامج العمـ املتعظـق مبنيـع
االجتــار غــري املشــةول باألنــظحة الصــغرية واألنــظحة اخل ي ــة مــا ييــع جوانبــه ومكافحتــه
والقضاء ظيه ،بتوافق اآلراء ،واةر أن تعقد ن مو د أاصاه ام  2006مـمترةا النـتعةا
التقدم احملةز ن تني ي بةنامج العم  ،ظى أن حتدِّا اجلمعية العامة ن اورهتـا الاامنيـة واخلمسـل
تاريخ ومكان انعقااه .واةَّر اجلمعية العامة أيضا أن تعقد اجتما ا لظدول مـةة كـ نـنيتل،
بدءا ما ام  ، 2003لظني ة ن املةحظـة الـ بظغ ـا تني يـ بةنـامج العمـ ظـى الصـعيد الـو
واإلاظيمي والعاملي.
 - 2و مالً بقـةارْ اجلمعيـة العامـة  72/57و ُ ،86/59قـد االجتما ـان األول والاـا
ما االجتما ا ال تُعقــد مةة كـ نـنيتل ن نيويـورك ،ن ال تـةة مـا  7إىل  11روز/يوليـه
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 2003وال تةة ما  11إىل  15روز/يوليه  .2005ووفقاً لقـةارْ اجلمعيـة العامـة 241/58
و ُ ،86/59قــد ن نيويــورك ،ن ال تــةة مــا  26حزيةان/يونيــه إىل  7روز/يوليــه ،2006
مــمترة األمــم املتحــدة النــتعةا التقــدم احملــةز ن تني ي ـ بةنــامج العم ـ املتعظــق مبنيــع االجتــار
غري املشةول باألنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة ما ييع جوانبه ومكافحته والقضـاء ظيـه.
و مال بالقةاريا  66/61و ُ ،47/62قد االجتمالُ الاالث ما االجتما ا ال تُعقـد مـةة
كـــ نـــنيتل ن ال تــــةة مــــا  14إىل  18روز/يوليــــه  ،2008و مــــال بــــالقةاريا 72/63
و ُ ،50/64قد االجتمـال الةابـع ن ال تـةة مـا  14إىل  18حزيةان/يونيـه  .2010و مـال
بـالقةاريا  64/65و ُ ،47/66قــد مــمترة األمــم املتحــدة الاــا النــتعةا التقــدم احملــةز ن
تني ي بةنامج العم املتعظق مبنيع االجتار غري املشةول باألنظحة الصغرية واألنـظحة اخل ي ـة مـا
ييع جوانبه ومكافحته والقضاء ظيـه (املـمترة االنتعةايـي الاـا ن نيويـورك مـا  27آب/
أغسطس إىل  7أيظول/نبتمرب .2012
 - 3واــةَّر اجلمعيــة العامــة ،ن اةارهــا  ،58/67وفقــا جلــدول االجتما ــا لظ تــةة مــا
ام  2012إىل ام  2018املت ق ظيه ن املمترة االنتعةايي الاـا أن تعقـد ،وفقـا ملـا يـني
ظيه بةنامج العم ن ه ا الصدا ،اجتما ا لظـدول مـةة كـ نـنيتل ملـدة أنـبول ن نيويـورك
ن ــــامي  2014و  ،2016واجتما ــــا م توحــــا لظوــــرباء اسكــــوميل ملــــدة أنــــبول ن
ام  2015لظني ة ن نب تني ي بةنامج العم ظى حنو تام وفعال.
 - 4و مال بقةار اجلمعية العامة  ،58/67قد االجتمـال اخلـامس مـا االجتما ـا الـ
تُعقد مةة ك ننيتل ن ال تةة مـا  16إىل  20حزيةان/يونيـه  .2014و مـال بقـةار اجلمعيـة
العامة  ،51/69قد االجتمال الاا لظورباء اسكـوميل امل تـوب بـاب العضـوية املعـ بتني يـ
بةنامج العم املتعظق مبنيع االجتار غري املشةول باألنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ـة مـا ييـع
جوانبه ومكافحته والقضاء ظيه ن نيويورك ن ال تةة ما  1إىل  5حزيةان/يونيه .2015

ثانيا  -مسائ تني يمية
ألف  -افتتاب االجتمال ومدته
ُ - 5قد االجتمال السااال ما االجتما ا ال تعقدها الدول مةة ك نـنيتل لظني ـة ن
تني ي بةنامج العم املتعظق مبنيع االجتار غري املشةول باألنظحة الصغرية واألنـظحة اخل ي ـة مـا
ييع جوانبه ومكافحته والقضاء ظيه ن مقة األمم املتحدة ن ال تةة مـا  6إىل  10حزيـةان/
يونيه  ،2016ومش مثا جظسا لظني ة ن تني ي بةنامج العم .
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 - 6واــدَّمت إاارة شــمتون اجلمعيــة العامــة واملــمترةا ســدما الســكةتارية لالجتمــال.
وادم مكتب شمتون نزل السالب الد م ن املسائ ال نيية.
 - 7وافتتح االجتمالَ السااال ما االجتما ا ال تُعقد مـةة كـ نـنيتل املماـ السـامي
لشمتون نزل السالب ال ْ أشةف أيضا ظى مظية انتواب رئيس االجتمال.

باء  -أ ضاء املكتب
 - 8انتُوـــب ن اجلظســـة األوىل ،املعقـــواة ن  6حزيةان/يونيـــه  ،2016أ ضـــاء املكتـــب
التالية أمساؤهم بالتزكية:
الرئيس:

كورت راتةاْ (جامايكا

نواب الرئيس:
إندونيســـيا ،واجلم وريـــة التشـــيكية ،وجيبـــوي ،ونـــظوفاكيا ،والســـويد ،ونويســـةا،
والعةاق ،واملكسيك ،ونيجرييا.

جيم  -إاةار جدول األ مال
-9
كاآلي:

16-09954

ن اجلظسة األوىل أيضا ،أاة جـدول األ مـال املمتاـت

(A/CONF.192/BMS/2016/L.1

-1

افتتاب املما السامي لشمتون نزل السالب االجتمال.

-2

انتواب الةئيس.

-3

بيان الةئيس.

-4

إاةار جدول األ مال ومسائ تني يمية أسةى.

-5

انتواب أ ضاء مكتب االجتمال اآلسةيا.

-6

الني ــة ن تني ي ـ بةنــامج العم ـ املتعظــق مبنيــع االجتــار غــري املشــةول باألنــظحة
الصغرية واألنظحة اخل ي ة ما ييع جوانبـه ومكافحتـه والقضـاء ظيـه ،ظـى
الصــعيد الــو  ،والصــعيد اإلاظيمــي  -مبــا ن كلــك مــا ســالل التةتيبــا
واملني مــا اإلاظيميــة واون اإلاظيميــة  -و ظــى الصــعيد العــاملي ،ون يــوء
سطة التنيمية املستدامة لعام .2030
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-7

الني ة ن تني ي الصك الدويل ال ْ يُمكِّا الـدول مـا التعـةف ظـى األنـظحة
الصـــغرية واألنـــظحة اخل ي ـــة غـــري املشـــةو ة وتعقبـ ـ ا ن الواـــت املنيانـــب
وبطةيقة يُعوَّل ظي ا ،مبا ن كلك التطورا األسـرية ن تكنيولوجيـا األنـظحة
الصغرية واألنظحة اخل ي ة واآلثار املتةتبة ظي ا ن الصك الدويل لظتعقب.

-8

الني ة ن التعاون واملسا دة الدوليل مـا أجـ تني يـ بةنـامج العمـ والصـك
الدويل لظتعقب تني ي ا كامال وفعاال ،مبا ن كلك مـا سـالل بنيـاء القـدرا ن
ما يظي:

-9

(أ

نب تعزيز تني ي بةنامج العمـ والصـك الـدويل لظتعقـب مـا سـالل
توفري التدريب واملعدا ونق التكنيولوجيا؛

(ب

نب يمان ك اية وفعالية وانتدامة املسا دة املقدمـة لتني يـ بةنـامج
العم والصك الدويل لظتعقب ،مبا ن كلك املسا دة املالية والتقنيية.

مسائ وموايـيع أسـةى كا ةـظة بالتني يـ ال عـال لربنـامج العمـ والصـك
الدويل لظتعقب.

 - 10الني ة ن مشةول الوثيقة اخلتامية.
 - 11الني ة ن تقةية االجتمال وا تمااه.
 - 10ون اجلظسة ن س ا ،أاة بةنامج العم املمتات ).(A/CONF.192/BMS/2016/L.2

اال  -الني ام الداسظي
 - 11ن اجلظســـة األوىل أيضـــا ،تقـــةر أن يُطبَّـ ـق الني ـــام الـــداسظي ملـــمترة األمـــم املتحـــدة
لعــام  2001املع ـ باالجتــار غــري املشــةول باألنــظحة الصــغرية واألنــظحة اخل ي ــة مــا ييــع
جوانبه ) ،(A/CONF.192/16مع مةا اة ما يقتضيه استالف اسال.
 - 12ون اجلظســة ن س ـ ا ،ار ـ اــةار بش ـ ن مشــاركة املني مــا غــري اسكوميــة ن أ مــال
االجتمال السااال ما االجتما ا ال تعُقد مةة ك ننيتل.

هاء  -الوثائق
 - 13تةا اائمة بوثائق االجتمال السـااال مـا االجتما ـا الـ تُعقـد مـةة كـ نـنيتل ن
الوثيقة .A/CONF.192/BMS/2016/INF/2
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 - 14وادَّمت الدول التالية أمساؤها البالغ داها  84اولة تقارية و نييـة ـا تني يـ بةنـامج
العم والصك الـدويل لظتعقـب إىل االجتمـال السـااال مـا االجتما ـا الـ تُعقـد مـةة كـ
نــنيتل بشــ ن تني يــ بةنـــامج العمــ  :االحتـــاا الةونـــي ،واألرجنيـــتل ،وإنـــبانيا ،وأنـــتةاليا،
وإكــوااور ،وأملانيــا ،وأنــدورا ،وأوروغــواْ ،وأوكةانيــا ،وإيــةان (ي وريــة  -اإلنــالمية ،
وأيةلنيــدا ،وإيطاليــا ،وبــاراغواْ ،وباكســتان ،والربازي ـ  ،والربتغــال ،وبظغاريــا ،وبظيــز ،وب ـنيا،
وبوتســوانا ،وبوركينيــا فانــو ،وبورونــدْ ،والبون ـنية واسةنــك ،وبولنيــدا ،وبــريو ،وتايظنيــد،
وتةكيــا ،وتةينييــداا وتوبــاغو ،وتوغــو ،وجامايكــا ،واجلب ـ األنــوا ،واجلزائــة ،واجلم وريــة
التشــيكية ،واجلم وريــة الدومينييكيــة ،وي وريــة الكونغــو الدطقةا يــة ،وي وريــة مقــدونيا
اليوغونــالفية الســابقة ،وجورجي ـا ،ورومانيــا ،وزامبيــا ،ونــاموا ،والســظ ااور ،ونــظوفاكيا،
ونظوفينييا ،وننيغافورة ،والسنيغال ،ونوازيظنيد ،والسـواان ،والسـويد ،ونويسـةا ،ونـرياليون،
وةــةبيا ،والصــومال ،والصــل ،وغانــا ،وغةينيــااا ،وغواتيمــاال ،وفةنســا ،وال ظــبل ،وفنيظنيــدا،
وكازاسســـتان ،وكةواتيـــا ،وكوبـــا ،وكـــو اي ـــوار ،وكونـــتاريكا ،وكولومبيـــا ،وكينييـــا،
والت يـــا ،ولبنيـــان ،وليتوانيـــا ،وليوتنيشـــتايا ،ومـــايل ،ومصـــة ،ومظـــديف ،واملمظكـــة العةبيـــة
الســـعواية ،واملمظكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا الع مـــى وأيةلنيـــدا الشـــمالية ،وموزامبيـــق ،وناميبيـــا،
ونيجرييا ،واسنيد ،وهنيغاريا ،وهولنيدا ،والواليا املتحدة األمةيكية ،واليابان ،واليونان.

ثالاا  -واائع االجتمال
ألف  -الني ــة ن تني يــ بةنــامج العمــ املتعظــق مبنيــع االجتــار غــري املشــةول باألنــظحة
الصــغرية واألنــظحة اخل ي ــة مــا ييــع جوانبــه ومكافحتــه والقضــاء ظيــه ،ظــى
ا لصـــعيد الـــو  ،والصـــعيد اإلاظيمـــي  -مبـــا ن كلـــك مـــا ســـالل التةتيبـــا
واملني ما اإلاظيمية واون اإلاظيمية  -و ظـى الصـعيد العـاملي ،ون يـوء سطـة
التنيمية املستدامة لعام 2030
 - 15جةى الني ة ن البنيد  6ما جدول األ مـال ن اجلظسـا األوىل إىل الاالاـة والساانـة
املعقـــواة ن  6و  7و  9حزيةان/يونيـــه  .2016ون اجلظســـة األوىل ،أاىل ماشـــاريا كامـــاو،
املما ـ الــدائم لكينييــا ،ببيــان بش ـ ن الصــظة بــل بةنــامج العم ـ وسطــة التنيميــة املســتدامة لعــام
 ،2030بص ته الةئيس املشارك لظ ةيق العامـ امل تـوب بـاب العضـوية املعـ ب هـداف التنيميـة
امليس ـة املشــارك لظمشــاورا وامل اويــا اسكوميــة الدوليــة بش ـ ن سطــة التنيميــة
املســتدامة و ِّ
ملا بعد ام .2015
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 - 16ون اجلظســة األوىل أيضــا ،أاىل ببيانــا اظــو كـ مــا الــيما (بانــم ةمو ــة الــدول
العةبيـــة  ،ونـــورينيام (بانـــم اجلما ـــة الكاريبيـــة واالحتـــاا األورو ،،وفةنســـا ،واملكســـيك،
وي وريـة فوويــال البولي اريــة ،والنيمســا ،والعـةاق ،واملمظكــة املتحــدة ،وإندونيســيا ،والصــل،
وكازاسســـتان ،ومصـــة ،وأوكةانيـــا ،وأنـــتةاليا ،وباكســـتان ،وجنيـــوب أفةيقيـــا ،واليابـــان،
واألرجنيتل ،وباراغواْ ،وكوبا ،وإنـبانيا ،وي وريـة الكونغـو الدطقةا يـة ،ومـايل ،واالحتـاا
الةوني ،واسنيد ،وغواتيماال ،وجامايكـا ،وزامبيـا (بانـم ةمو ـة الـدول األفةيقيـة وتةينييـداا
وتوباغو ،ونيجرييـا ،وكمبوايـا ،وكـ لك املةااـب ـا االحتـاا األفةيقـي .ون اجلظسـة الاانيـة،
أاىل ببيان ا إنةائي  .ون اجلظسة الاالاة ،أاىل ببيانا اظـو بـنيا ،وأوروغـواْ ،والواليـا
املتحدة ،وفنيظنيدا ،والربازي واملغةب ،واطة ،والصومال ،وكولومبيا ،وزامبيا ،وتايظنيد ،وبـريو،
والســويد ،وكنيــدا ،واملمظكــة العةبيــة الســعواية ،وتوغــو ،وناميبيــا ،والســنيغال .ون اجلظســة
الساانة ،أاىل ببيانا اظو ك ما اجلزائة وليسوتو وي ورية إيةان اإلنالمية ومايل.

باء  -الني ة ن تني يـ الصـك الـدويل الـ ْ يُم اكلـا الـدول مـا التعـةف ظـى األنـظحة
ا لصغرية واألنظحة اخل ي ة غـري املشـةو ة وتعقبـ ا ن الواـت املنيانـب وبطةيقـة
يُعــوَّل ظي ــا ،مبــا ن كلــك التطــورا األســرية ن تكنيولوجيــا األنــظحة الصــغرية
واألنظحة اخل ي ة واآلثار املتةتبة ظي ا ن الصك الدويل لظتعقب
 - 17جةى الني ة ن البنيد  7ما جدول األ مال ن اجلظستل الاالاـة والةابعـة املعقـواتل ن
 7حزيــةان/يونيــه  .2016ون اجلظســة الاالاــة ،أاىل ببيــانل اــ الظجنيــة األنــتةالية املعنييـــة
باجلةطة ،غارْ فظيتووا ،و ا املني مة الدولية لظشة ة اجلنيائية (اإلنتةبـول  ،إطانويـ رو .ون
اجلظســة الاالاــة أيضــا ،أاىل ببيانــا اظــو كــ مــا االحتــاا األورو ،،والواليــا املتحـــدة،
وجامايكــا (بانــم اجلما ــة الكاريبيــة  ،وباكســتان ،واليابــان ،وإندونيســيا ،وفةنســا ،واملمظكــة
املتحــدة ،ونويســةا ،واألرجنيــتل ،وكــو اي ــوار ،وإنــبانيا ،وتايظنيــد ،وأنــتةاليا ،والصــل،
وغواتيمــاال ،وإنــةائي  ،وكوبــا .ون اجلظســة الةابعــة أيضــا ،أاىل ببيانــا اظــو كـ مــا غانــا
(أيضا بانم دا ما الدول ( ، 1والسنيغال ،وجنيوب أفةيقيا.
__________
( 1األرجنيتل ،وإنبانيا ،وإكوااور ،وأملانيا ،وأوغنيدا ،وإيطاليا ،وباراغواْ ،والربتغال ،وبظغاريا ،وبوركينيـا فانـو،
وبورونــدْ ،وبــريو ،وتةكيــا ،وتةينييــداا وتوبــاغو ،وتوغــو ،وجامايكــا ،ورومانيــا ،ونــظوفاكيا ،ونــظوفينييا،
والســنيغال ،والســواان ،والســويد ،ونــرياليون ،وشــيظي ،وغانــا ،وغواتيمــاال ،وفنيظنيــدا ،واــرب  ،وكةواتيــا،
وكــو اي ــوار ،وكولومبيــا ،والت يــا ،وليربيــا ،وليتوانيــا ،ومــايل ،واملكســيك ،وناميبيــا ،والنييجــة ،ونيجرييــا،
وهولنيدا ،واليونان.
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جيم  -الني ــة ن التعــاون واملســا دة الــدوليل مــا أج ـ تني يـ بةنــامج العمـ والصــك
الـدويل لظتعقــب تني يـ ا كـامال وفعــاال ،مبــا ن كلــك مـا ســالل بنيــاء القــدرا ن
ما يظي:
 - 1نــب تعزيــز تني ي ـ بةنــامج العم ـ والصــك الــدويل لظتعقــب مــا ســالل تــوفري التــدريب
واملعدا ونق التكنيولوجيا
 - 2نــب يــمان ك ايــة وفعاليــة وانــتدامة املســا دة املقدمــة لتني يـ بةنــامج العمـ والصــك
الدويل لظتعقب ،مبا ن كلك املسا دة املالية والتقنيية
 - 18جةى الني ة ن البنيد  8ما جدول األ مال ن اجلظسـتل الةابعـة واخلامسـة املعقـواتل
ن  7و  8حزيةان/يونيه  .2016ون اجلظسة اخلامسة ،أاىل رئيس فةل األنظحة التقظيديـة ن
مكتب شمتون نزل السالب مبالح ا انت اللية بش ن التعاون واملسـا دة الـدوليل مـا أجـ
التني ي الكام وال عال لربنامج العم  .ون اجلظسة الةابعة ،أاىل ببيانا اظو ك ما اليابـان،
وإندونيسيا (بانم حةكة دم االحنيـاز  ،ونيجرييـا ،واجلزائـة ،والعـةاق ،والصـل ،ونويسـةا،
وي وريـــة الكونغـــو الدطقةا يـــة ،وكوبـــا ،وأنـــتةاليا ،وفةنســـا .ون اجلظســـة اخلامســـة ،أاىل
ببيانا اظو ك ما االحتاا األورو ،،وإندونيسيا ،وأنتةاليا (بانم اجل ا املاحنـة إىل مةفـق
ة ـنيدوق األمــم املتحــدة االنــتمما لــد م التعــاون ن ةــال تني ــيم األنــظحة  ،وباكســتان،
واملمظكــة املتحــدة ،ونيكــاراغوا ،وتةينييــداا وتوبــاغو (بانــم اجلما ــة الكاريبيــة  ،وجامايكــا،
وتايظنيد ،وميامنار ،وتةكيا ،وأملانيا ،وي ورية فوويال البولي ارية ،واطـة ،وكولومبيـا ،ومصـة،
والســويد ،وغانــا ،وبــريو ،والواليــا املتحــدة وتوغــو .ون اجلظســة اخلامســة أيضــا ،را رئــيس
فــةل األنــظحة التقظيديــة ظــى األنــمظة والتعظيقــا  ،و ــةب اظــو أنــتةاليا وكوبــا وباكســتان
وأملانيا وإكوااور واالحتـاا األورو ،أنـمظة وتعظيقـا إيـافية را ظي ـا رئـيس فـةل األنـظحة
التقظيدية بتقدمي مزيد ما اإليضاحا .

اال  -مســائ وموايــيع أســةى كا ةــظة بالتني ي ـ ال عــال لربنــامج العم ـ والصــك
الدويل لظتعقب
 - 19جـــةى الني ـــة ن البنيـــد  9مـــا جـــدول األ مـــال ن اجلظســـة الساانـــة املعقـــواة ن
 9حزيةان/يونيــه  .2016وأاىل ببيانــا اظــو كـ مــا آليــة األمــم املتحــدة لتنيســيق األ مــال
املتعظقة باألنـظحة الصـغرية واملةاابـون ـا االحتـاا األفةيقـي ،ويا ـة شـةق أفةيقيـا ،ومني مـة
األمــا والتعــاون ن أوروبــا ،واملةكــز اإلاظيمــي املعـ باألنــظحة الصــغرية ن منيطقــة الــبحريا
الكــربى ،والقــةن األفةيقــي والــدول ا ــاورة ،ومني مــة الــدول األمةيكيــة ،والظجنيــة الدوليــة
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لظصظيب األمحة ،واجلما ة االاتصـااية لـدول غـةب أفةيقيـا .وأاىل ببيانـا أيضـا اظـو شـبكة
العم الدويل املعنيية باألنظحة الصغرية ،وا ظس االنتشـارْ املعـ ب نـظحة الـدفال الصـغرية،
ومع د مُصنيع ي األنـظحة الةيايـية وكسائةهـا ،واملنيتـدى العـاملي املعـ ب نشـطة الةمايـة .وبعـد
تعظيق اجلظسة ل تةة اصرية ،أاىل اظو فةنسا ،واالحتاا الةوني ،وأملانيا ،وبظغاريـا ،وكولومبيـا،
وبريو ،وغواتيماال ،واملكسيك ببيانا أسةى.

رابعا  -ا تماا مشةول الوثيقة اخلتامية
 - 20جةى الني ة ن البنيد  10ما جدول األ مال ن اجلظستل السابعة والاامنيـة املعقـواتل
ن  10حزيةان/يونيــه  .2016ف ــي اجلظســة الســابعة ،أاىل ببيانــا اظــو ك ـ مــا أنــتةاليا
(بانم دا ما الدول ( ، 2وي ورية إيةان اإلنالمية .ون اجلظسة الاامنية ،أاىل ببيانـا اظـو
كــ مــا ي ور يــة إيــةان اإلنــالمية ونيجرييــا (بانــم ةمو ــة الــدول األفةيقيــة  ،ومصــة،
وأنـــتةاليا ،وبـــاراغواْ ،واملمظكـــة املتحــــدة ،واالحتـــاا األورو ،،وغيانـــا (بانـــم اجلما ــــة
الكاريبيــة  ،واليابــان ،والســويد ،واملغــةب ،وغواتيمــاال ،واملكســيك ،واألرجنيــتل ،والصــل،
وتايظنيد ،وإنـةائي  ،والواليـا املتحـدة .ون اجلظسـة ن سـ ا ،تقـةر أن تُـدره ن هـ ا التقةيـة
النيتائج ال مت التوة إلي ا ن االجتمـال السـااال مـا االجتما ـا الـ تعقـدها الـدول كـ
ننيتل بش ن بنيوا جدول األ مال  6إىل ( 9ان ة املةفق .
 - 21واد تنيص أحد الوفوا ما ال قةة  9ما الوثيقة اخلتامية.

سامسا  -ا تماا التقةية
 - 22ن اجلظســـة الاامنيــــة ،املعقـــواة ن  10حزيةان/يونيــــه  ،2016ن ـــة املشــــاركون ن
مشــةول تقةيــة االجتمــال الســااال مــا االجتما ــا ال ـ تعقــدها الــدول مــةة ك ـ ن ـنيتل
( A/CONF.192/BMS/2016/L.3وا تمــدوه ،بصــيغته املعدَّلــة ش ـ ويوا ،وأكنــوا لظــةئيس بويــع
الصيغة الني ائية لظتقةية.
__________
( 2األرجنيتل ،وإنـبانيا ،وأنـتةاليا ،وإنـتونيا ،وإنـةائي  ،وأملانيـا ،وأوروغـواْ ،وأيةلنيـدا ،وإيطاليـا ،وبـاراغواْ،
والربازي ـ  ،وبةبــااوال ،والربتغــال ،وبظجيكــا ،وبظغاريــا ،وب ـنيا ،وبولنيــدا ،وبــريو ،وتايظنيــد ،وتةكيــا ،وتةينييــداا
وتوبــاغو ،وتوغــو ،وجامايكــا ،واجلبـ األنــوا ،واجلم وريــة التشــيكية ،وي وريــة كوريــا ،وجنيــوب أفةيقيــا،
ورومانيـــا ،وزامبيـــا ،ونـــظوفاكيا ،ونـــظوفينييا ،والســنيغال ،والســـويد ،ونويســـةا ،وشـــيظي ،وةـــةبيا ،وغانـــا،
وغواتيمــاال ،وغيانــا ،وفةنســا ،وفنيظنيــدا ،واــرب  ،وكةواتيــا ،وكنيــدا ،وكــو اي ــوار ،وكولومبيــا ،والت يــا،
وليربيــا ،وليبيــا ،وليتوانيــا ،ومالطــة ،ومــايل ،واملكســيك ،واملمظكــة املتحــدة ،وناميبيــا ،والنيمســا ،ونيجرييــا،
ونيوزيظنيدا ،وهنيغاريا ،وهولنيدا ،والواليا املتحدة ،واليابان ،واليونان.
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املةفق

نتائج االجتمال السااال ما االجتما ا الـ تعقـدها الـدول مـةة كـ
ننيتل لظني ـة ن تني يـ بةنـامج العمـ املتعظـق مبنيـع االجتـار غـري املشـةول
باألنـــظحة الصـــغرية واألنـــظحة اخل ي ـــة مــا ييـــع جوانبـــه ومكافحتـــه
والقضاء ظيه
 - 1ن نياق االجتمال السااال ما االجتما ا ال تعقدها الدول ك نـنيتل لظني ـة ن
تني ي بةنامج العم املتعظق مبنيع االجتار غري املشةول باألنظحة الصغرية واألنـظحة اخل ي ـة مـا
ييع جوانبه ومكافحته والقضاء ظيه ،ن ة الدول ن تني يـ بةنـامج العمـ والصـك الـدويل
لتمكل الدول ما الكشف ا األنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة غري املشـةو ة وتعقبـ ا ن
الوات املنيانب وبطةيقة يعول ظي ا.
 - 2وأكد الدول ما جديد اظق ا البالغ إزاء ةنيع األنظحة الصـغرية واألنـظحة اخل ي ـة
ونقظ ا وتداوسا ظى حنو غري مشةول وتةاكم ا امل ةط وانتشـارها بـال يـاب ن أحنـاء كـارية
ما العامل ،ا يتةتب ظيه وااب كارية ظى الصعيد اإلنسا واالجتما ي واالاتصـااْ ،مـا
ابي ةاظة إيصال املسا دة اإلنسانية إىل يحايا النيـزال املسظح ،و ا يشك سطةا كبريا ظـى
الســالم واملصــاسة والســالمة واألمــا واالنــتقةار والتنيميــة املســتدامة ظــى ك ـ مــا املســتوى
ال ةاْ واحملظي والو واون اإلاظيمي واإلاظيمي والدويل.
 - 3وأكد الدول ةداا احتةام ا اللتزاماهتا املعظنيـة مبوجـب القـانون الـدويل ،ولظمقاةـد
واملباائ املكةنة ن مياـاق األمـم املتحـدة ،فضـال ـا تظـك الـواراة ن بةنـامج العمـ  ،مبـا ن
كلك ال قةا  8إىل  11ما ايباجته ،وتع دها بالوفاء هبا.
 - 4وأكــد الــدول ةــداا أن اسكومــا تتحمــ املســمتولية األوليــة ــا منيــع االجتــار
غري املشةول باألنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة ما ييع جوانبه ومكافحته والقضـاء ظيـه،
وفقا لسيااة الدول والتزاماهتا الدولية كا الصظة.
 - 5ورحبت الـدول بالتقـدم احملـةز ن تني يـ بةنـامج العمـ والصـك الـدويل لظتعقـب منيـ
ا تماامها ،مبا ن كلك التقدم احملةز ن ويع وتعزيـز وإن ـاك اـوانل وأن مـة وإجـةاءا إااريـة
و نييــة ملنيــع االجتــار باألنــظحة الصــغرية واألنــظحة اخل ي ــة وتص ـنييع ا بصــورة غــري مشــةو ة،
وويع سط م و نيية ،وإنشاء ج ا اتصـال و نييـة ،وتقـدمي تقـارية و نييـة ظـى أنـاال
ــو ي ،وتعزيــز التعــاون اون اإلاظيمــي واإلاظيمــي .ورحبــت أيضــا بالتقــدم احملــةز ن تني ي ـ
التدابري املتعظقة بإاارة خمزونـا األنـظحة ويـمان أمنيـ ا ،ويـع األنـظحة الصـغرية واألنـظحة
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اخل ي ــة غــري املشــةو ة وتــدمريها ،وتونــيم األنــظحة الصــغرية واألنــظحة اخل ي ــة ،والتــدريب
التق وتباال املعظوما .
 - 6وأشــار الــدول ،وايــعة ن اال تبــار اســتالف أويــال الــدول واملنيــا ق اإلاظيميــة
وادراهتا وأولوياهتا ،إىل التحديا املستمةة أمام تني ي بةنامج العم والصك الـدويل لظتعقـب،
مبا ن كلك يةورة تعزيز التعاون واملسا دة ظـى الصـعيد الـدويل ،إيـافةً إىل آثـار التطـورا
اجلديدة ن تصنييع األنظحة الصغرية واألنـظحة اخل ي ـة وتكنيولوجيتـ ا وتصـميم ا ظـى تني يـ
بةنامج العم والصك الدويل لظتعقب.
 - 7وانتنيااا إىل الـوثيقتل اخلتـاميتل املت ـق ظي مـا لكـ مـا مـمترة األمـم املتحـدة الاـا
النتعةا التقدم احملـةز ن تني يـ بةنـامج العمـ املتعظـق مبنيـع االجتـار غـري املشـةول باألنـظحة
الصغرية واألنـظحة اخل ي ـة مـا ييـع جوانبـه ومكافحتـه والقضـاء ظيـه (املـمترة االنتعةايـي
الاا واالجتمال اخلامس ال ْ تعقده الدول ك ننيتل لظني ة ن تني ي بةنامج العم املتعظـق
مبنيع االجتار غري املشـةول باألنـظحة الصـغرية واألنـظحة اخل ي ـة مـا ييـع جوانبـه ومكافحتـه
والقضاء ظيه ،وأيضا مع مةا اة منيااشا اجتمـال اخلـرباء اسكـوميل امل تـوب بـاب العضـوية
الاــا املع ـ بتني ي ـ بةنــامج العم ـ  ،مبــا ن كلــك مــوجز الــةئيس ،ور يــدا لعقــد مــمترة ثالــث
مويو ي وتطظّعي لألمم املتحدة النتعةا التقدم احملةز ن تني يـ بةنـامج العمـ املتعظـق مبنيـع
االجتــار غــري املشــةول باألنــظحة الصــغرية واألنــظحة اخل ي ــة مــا ييــع جوانبــه ومكافحتــه
والقضـاء ظيـه ،شــدا الـدول ظــى انـتمةار ةـحة بةنــامج العمـ والصـك الـدويل لظتعقــب
وأمهيت ما اسيوية وأكد ما جديد التزام ا بالتني ي الكام وال عال لربنـامج العمـ والصـك
الدويل لظتعقب ظى مـدى ال تـةة مـا ـام  2012إىل ـام  ،2018وفقـا لتـدابري التني يـ الـ
ا تمدها ممترة األمم املتحدة الاا النتعةا التقدم احملةز ن تني ي بةنامج العم املتعظـق مبنيـع
االجتــار غــري املشــةول باألنــظحة الصــغرية واألنــظحة اخل ي ــة مــا ييــع جوانبــه ومكافحتــه
والقضاء ظيه ( ،A/CONF.192/2012/RC/4املةفقان األول والاـا والـ أاةهتـا اجلمعيـة العامـة
ن اةارها .58/67
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أوال  -الني ــة ن تني يــ بةنــامج العمــ ملنيــع االجتــار غــري املشــةول باألنــظحة
الصغرية واألنظحة اخل ي ة مـا ييـع جوانبـه ومكافحتـه والقضـاء ظيـه،
ظــى الصــعيد الــو  ،والصــعيد اإلاظيمــي  -مبــا ن كلــك مــا ســالل
التةتيبا واملني ما اإلاظيمية واون اإلاظيمية  -و ظى الصعيد العـاملي،
ون يوء سطة التنيمية املستدامة لعام 2030
 - 8أكد الدول ةداا أمهية القـوانل والظـوائح التني يميـة واإلجـةاءا اإلااريـة الو نييـة،
والتنيسيق املشتةك بل الوكـاال  ،وسطـ العمـ الو نييـة الةاميـة إىل التني يـ الكامـ وال عـال
لربنامج العم  ،حياما وجد .
 - 9وأشار الـدول إىل أن بعـا الـدول تطبـق األحكـام كا الصـظة مـا بةنـامج العمـ
ظــى مــواا إيــافية إىل جانــب تظــك امل ـ كورة ن تعةيــف الصــك الــدويل لتعقــب لألنــظحة
الصغرية واألنظحة اخل ي ة ،مع التسظيم ب ن اوال أسةى تةى أن ه ه املواا تقـع سـاره نطـاق
بةنامج العم .
 - 10وأشار الدول إىل زيااة االجتار غري املشةول باألنـظحة الصـغرية واألنـظحة اخل ي ـة
ا ةيق اإلنتةنت.
 - 11كما شدا الدول ظى األمهية املتزايدة ألنشطة السمسةة ن النيق الـدويل لألنـظحة
الصــغرية واألنــظحة اخل ي ــة ،وأشــار إىل يــةورة ويــع تــدابري راابــة و نييــة منيانــبة ملنيــع
السمسةة غري املشةو ة.
 - 12وشــدا الــدول ظــى أمهيــة إةــدار ش ـ ااة املســتودم الني ـ ائي ن إجــةاءا إةــدار
تةاسي تصدية األنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة.
 - 13واــد نــظلمت الـــدول بــ ن استيـــار املعــايري واإلجـــةاءا الــ تضـــع ا الـــدول إلاارة
خمزونا األنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة ويمان أمني ا ،رشيا مع أحكـام بةنـامج العمـ ،
هو استصا و .
 - 14وأشار الدول إىل أمهية اإلاارة املنيانبة لظموزونـا الو نييـة مـا األنـظحة الصـغرية
واألنـظحة اخل ي ـة ،مبـا ن كلـك إاارهتـا بطةيقــة مسـتدامة ظـى مـدى اورة حياهتـا ،مـا أجـ
التقظي ـ إىل أاح حــد مــا خمــا ة حتوي ـ مســار األنــظحة الصــغرية واألنــظحة اخل ي ــة ،بســب
تشــم نــةات ا ويــيا ا وإ ــااة تصــديةها ظــى حنــو غــري مــ كون بــه ،إىل األنــواق غــري
املشةو ة ،واجلما ا املسظحة غري املشةو ة ،واإلرهـابيل وغريهـم مـا اجل ـا غـري املـ كون
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سا بتظقي ا ،وما أج الوااية ما االن جارا العةيية ،ومحاية البيمة ،وحتسل مةاابة األنـظحة
الصغرية واألنظحة اخل ي ة ورزيني ا وح ظ السجال املتعظقة هبا.
 - 15وشدا الدول ظـى أمهيـة إاارة املوزونـا ويـمان أمنيـ ا ،لـيس لتوـزيا األنـظحة
الصغرية واألنظحة اخل ي ـة فحسـب ،بـ أيضـا فيمـا يتصـ بنيقظـ ا وحةكتـ ا وحتويظـ ا ،ظـى
الصعيد الو .
 - 16وأشـــار الـــدول إىل أن القصـــور ن إاارة خمزونـــا األنـــظحة الصـــغرية واألنـــظحة
اخل ي ـــة مـــا زال يشـــك مصـــدرا لظقظـــق ،وكلـــك ن ـــةا الحتمـــال حتويظـــ ا إىل األنـــواق
غري املشةو ة.
 - 17وأاــة الــدول ب مهيــة منيــع االنــتودام غــري املشــةول لألنــظحة الصــغرية واألنــظحة
اخل ي ة ألغةا اإلرهاب واجلةطة املني مة رب الو نيية ومكافحته والقضاء ظيه.
 - 18وأشــار الــدول إىل ال ــة الــ طكــا أن تتيح ــا التكنيولوجيــا اجلديــدة ،نيــد
توافةها ،ما أج تعزيز إاارة خمزونـا األنـظحة الصـغرية واألنـظحة اخل ي ـة ويـمان أمنيـ ا،
بســب منيــ ا حتســل مظــي الونــم وح ــظ الســجال  ،وتــدمري فــائا األنــظحة الصــغرية
واألنظحة اخل ي ة ال اةر تدمريها.
 - 19وأشار الدول إىل أن التقارية الو نيية الطو ية بشـ ن تني يـ بةنـامج العمـ طكـا أن
تمتاْ ،ن يظة أمور ،إىل تـوفري اا ـدة أنانـية لقيـاال التقـدم احملـةز ن تني يـ بةنـامج العمـ ،
وبنيــاء الاقــة وتعزيــز الش ـ افية ،وتــوفري أنــاال لتبــاال املعظومــا وارــاك اإلجــةاءا  ،وحتديــد
االحتياجـــا وال ـــة ن ةـــال املســـا دة والتعـــاون الـــدوليل ،مبـــا ن كلـــك املواءمـــة بـــل
االحتياجا ما ناحية واملوارا واخلربا املتاحة ما ناحية أسةى.
 - 20وأكــد الــدول ظــى جـــدوى تبــاال املعظومــا بشــ ن املعــايري واملمارنــا الــ
تستودم ا ملكافحة االجتار غري املشةول باألنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة.
 - 21وأشــار الــدول إىل اآلثــار املتعظقــة بالسيانــا  ،الـ اظ ــا إنتــاه األنــظحة بــالطبع
الاالثي األبعاا ظى تني ي بةنامج العم  ،مبا ن كلـك مشـكظة تصـنييع تظـك األنـظحة ظـى حنـو
غري مشةول.
 - 22وأشــــار الــــدول إىل الصــــال القائمــــة بــــل تني يـــ بةنــــامج العمـــ والصــــكوك
اون اإلاظيمية واإلاظيمية والعاملية األسةى كا الصظة ال تشارك في ا.
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 - 23ورحبت الدول با تماا سطة التنيمية املستدامة لعـام  ،2030مبـا ن كلـك اسـدف 16
ما أهداف التنيمية املستدامة.
 - 24وأاة الدول ،رشيا مع سطـة التنيميـة املسـتدامة لعـام  ،2030بـ ن التنيميـة املسـتدامة
ال طكـــا أن تتحقـــق اون نـــالم وأمـــا ،وأن الســـالم واألمـــا نـــيكونان معةيـــل لظوطـــة
اون تنيمية مستدامة.
 - 25وأشــار الــدول إىل أن االجتــار غــري املشــةول باألنــظحة الصــغرية واألنــظحة اخل ي ــة
يمتثة ظـى حتقيـق ـدا مـا أهـداف التنيميـة املسـتدامة ،مبـا ن كلـك األهـداف املتعظقـة بالسـالم
والعدالة واملمتنسا القويـة ،واسـد مـا ال قـة ،والنيمـو االاتصـااْ ،والصـحة ،واملسـاواة بـل
اجلنيسل ،واملدن وا تمعا اآلمنية.
 - 26وأكد الدول أمهية التني ي الكام وال عال لربنـامج العمـ والصـك الـدويل لظتعقـب
ما أج حتقيق اسدف  16والغاية  4-16ما أهداف التنيمية املستدامة.
 - 27وشجعت الدول ظـى القيـام ،نيـد االاتضـاء ،بويـع ممتشـةا ظـى الصـعيد الـو
انتنيااا إىل بةنامج العم والصك الدويل لظتعقب ،طكـا انـتودام ما لقيـاال التقـدم احملـةز ن
تني ي الغاية .4-16
 - 28ونــظمت الــدول ب مهيــة معاجلــة األنــباب اجل ريــة لظــوال املســظح والعنيــف املســظح
واإلرهاب واجلةطة املني مة ـرب الو نييـة ن مكافحـة االجتـار غـري املشـةول باألنـظحة الصـغرية
واألنظحة اخل ي ة ما ييع جوانبه.
 - 29وأكد الدول ما جديد أمهية تعزيز اسوار وثقافة السالم ا ةيق بـةامج التاقيـف
والتو ية العامة مبشاك االجتار غري املشةول باألنـظحة الصـغرية واألنـظحة اخل ي ـة مـا ييـع
جوانبه ،بإشةاك ييع اطا ا ا تمع.
 - 30وأشار الدول إىل أن التني ي الكام وال عال لربنامج العم يسا د ظى منيـع حيـازة
اإلرهابيل لألنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة ،وبالتايل تقظي األثة احملتم سجماهتم.
نب املضي ادما
مع مةا اة استالف أويال وادرا وأولويا الدول واملنيـا ق اإلاظيميـة ،ونـعيًا إىل
منيع االجتار غري املشـةول باألنـظحة الصـغرية واألنـظحة اخل ي ـة مـا ييـع جوانبـه ومكافحتـه
والقضاء ظيه ،تتع د الدول مبا يظي:
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 - 31يمان جع األنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة ال يتم تدمريها وتعطيظ ا غـري اابظـة
لظتشغي إىل األبد حبيث تصبح إ ـااة انـتودام ا بشـك غـري مشـةول أمـةا مسـتحيال ماايـا،
وإاراك ايمة ا تماا أفض املمارنا كا الصظة ن ه ا الصدا.
 - 32التشـــجيع ظـــى انـــتودام املمارنـــا اجليـــدة والـــدروال املســـت ااة ،مبـــا ن كلـــك
االنــتودام الطــو ي لظمبــاائ التوجي يــة املوحــدة لظتني ي ـ مــا أج ـ التني ي ـ الكام ـ وال عــال
لربنامج العم .
 - 33تعزيز مةاابة اسدوا الو نيية ،نيد االاتضاء ،ا ةيق ويع وإن اك القوانل والظـوائح
التني يميــة واإلجــةاءا اإلااريــة ال عالــة ال ـ تكــافح ظــى حنــو فعــال االجتــار غــري املشــةول
باألنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة رب اسدوا.
 - 34تعزيــز التعــاون ــرب اســدوا ،حســب االاتضــاء ،ظـى كـ مــا الصــعيد الــو واون
اإلاظيمي واإلاظيمي ،ن التصـدْ ملشـكظة االجتـار غـري املشـةول باألنـظحة الصـغرية واألنـظحة
اخل ي ــة مــا ييــع جوانبــه بوة ـ ا مشــكظة مشــتةكة مــع االحتــةام التــام لســيااة ك ـ اولــة
ظى حدواها.
 - 35القيــام ،حســب االاتضــاء ،بتنيســيق تني ي ـ بةنــامج العم ـ ظــى الصــعيد الــو مــع
الصــكوك اون اإلاظيميــة واإلاظيميــة والدوليــة كا الصــظة ،وتبعــا لظمســائ والعمظيــا كا
الصظة ،مبا ن كلك تظـك املتعظقـة بـول السـالب والتسـةيح وإ ـااة اإلامـاه؛ ومةاابـة اسـدوا؛
واجلةطــة املني مــة؛ واإلرهــاب؛ واجلةطــة ن املنيــا ق اسضــةية؛ واــةارا األمــم املتحــدة كا
الصظة؛ ومباارا بنياء القدرا كا الصظة.
 - 36مةا اة أوجه التكام بل بةنامج العم والصكوك اون اإلاظيميـة واإلاظيميـة والعامليـة
كا الصظة ال تشارك في ا الدول األ ضاء ،وما بيني ا تظـك املظزمـة اانونـا ،وكلـك مـا أجـ
تعزيز التنيسيق ظى الصعيد الو  ،حسب االاتضاء ،بش ن تني ي بةنامج العم .
 - 37تبـــاال أفضـ ـ املمارنـــا ن إاارة املوزونـــا املاايـــة ويـــمان أمنيـ ـ ا وكـ ـ لك ن
تعطيـ األنـظحة بشـك اائـم مـا أجـ منيـع حتويـ األنـظحة الصـغرية واألنـظحة اخل ي ــة إىل
األنواق غري املشةو ة ،واجلما ـا املسـظحة غـري املشـةو ة ،واإلرهـابيل واجل ـا األسـةى
غري امل كون سا بتظقي ا ،مبا ن كلك ن حاال الوال وما بعد انت اء الوال.
 - 38إجــةاء تقيــيم مســتمة لظموزونــا الو نييــة لتحديــد ال ــوائا والــتوظ ظــى حنــو
مســمتول مــا األنــظحة الصــغرية واألنــظحة اخل ي ــة الـ مل تعــد تظــل االحتياجــا التشــغيظية،
وي ض أن يكون كلك ا ةيق تدمريها.
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 - 39تقــدمي تقــارية و نييــة و يــة ــا تني يـ بةنــامج العمـ لظمــمترة االنتعةايــي الاالــث،
ال ْ نيعقد ن ام  ،2018ن الوات املنيانب.
 - 40االنـت ااة ،حسـب االاتضــاء ،مـا اإلبــالر ن إ ـار بةنـامج العمـ ن تقـدمي التقــارية
مبوجب الصكوك األسةى ،مبا ن كلك سطـة التنيميـة املسـتدامة لعـام  ،2030والصـكوك اون
اإلاظيمية واإلاظيمية بغية التقظي إىل أاح حد ما أ باء اإلبالر اإلاارْ.
 - 41تشجيع الدول ،نيد اإلبـالر ـا تني يـ ها لربنـامج العمـ  ،ظـى تسـظي الضـوء ظـى
التقدم احملةز ن تني ي األهداف والغايا كا الصظة ما سطة التنيمية املستدامة لعام .2030
 - 42أن تطظـب إىل األمانــة العامــة ،أن تـدرال ،ن حــدوا املــوارا املتاحـة ،اجتاهــا التني يـ
والتحديا وال ة املتعظقـة بربنـامج العمـ والصـك الـدويل لظتعقـب ،انـتنيااا إىل املعظومـا
املتاحة ،مبا ن كلـك املعظومـا الـ تقـدم ا و/أو توفةهـا الـدول األ ضـاء ،لعةيـ ا ن املـمترة
االنتعةايي الاالث لظني ة في ا ومتابعت ا حنـو مالئـم .وابـ ـة النيتـائج والتوةـيا ن
املــمترة االنتعةايــي الاالــث ،نــيتم إ ــالل الــدول األ ضــاء ظي ــا ن اجتمــال أو أكاــة مــا
االجتما ا غري الةمسية .
 - 43القيــام ،حســب االاتضــاء ،بإنشــاء أو تعزيــز آليــا اون إاظيميــة وإاظيميــة وأااليميــة
لظتعــاون والتنيســيق وتبــاال املعظومــا  ،مبــا ن كلــك تبــاال أفضـ املمارنــا  ،مــا أجـ ا ــم
تني ي بةنامج العم .
 - 44االنت ااة ،حسب االاتضاء ،ما اجل وا اون اإلاظيمية واإلاظيمية ،مبا ن كلـك ج ـوا
املةاكز اإلاظيمية لظسـالم ونـزل السـالب ،بغيـة تطـوية وتبـاال أفضـ املمارنـا واملعـايري مـا
أج مكافحة االجتار غري املشةول باألنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة.
 - 45تشــجيع املني مــا اون اإلاظيميــة واإلاظيميــة ،نيــد االاتضــاء ،ظــى مواءمــة توايــت
اجتما اهتا مع الدورة العاملية لالجتما ـا  ،حبيـث يُك ـ  ،حسـب االاتضـاء ،أاصـى اـدر مـا
التآزر بل اإلجـةاءا املتوـ ة ظـى الصـعيد الـو واون اإلاظيمـي واإلاظيمـي والعـاملي ،مـا
ابي حتسل الك اءة وتعزيز تباال املعظوما واملمارنا اجليدة.
 - 46التشــجيع ظــى التعــاون والتنيســيق وتبــاال املعظومــا بــل املني مــا اون اإلاظيميــة
واإلاظيمية والدولية ،حتديدا بغية جتنيب ازاواجية اجل وا ن تني ي بةنامج العم .
 - 47تشجيع املني ما اإلاظيمية واون اإلاظيمية ظى حتديد ا اال كا امليـزة النيسـبية ن
مسا دة الدول ظى التصدْ لالجتار غري املشةول باألنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة.
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 - 48تعزيز اور املةاكز اإلاظيمية لظسالم ونزل السالب ن ا م تني ي بةنامج العم .
 - 49ويع مقتةحا  ،حسب االاتضاء ،بالتنيسـيق مـع املني مـا اون اإلاظيميـة واإلاظيميـة
كا الصـــــظة ،لظمســـــا دة ن مكافحـــــة االجتـــــار غـــــري املشـــــةول باألنـــــظحة الصـــــغرية
واألنظحة اخل ي ة.
 - 50التشــجيع ظــى قــد اجتما ــا جل ــا االتصــال الو نييــة مــا أج ـ تعزيــز التنيســيق
وتبــاال املعظومــا وأفض ـ املمارنــا فيمــا بــل الــدول ،مبــا ن كلــك ظــى الصــعيديا اون
اإلاظيمي واإلاظيمي.
 - 51حتديـــد ال ـــة
لربنامج العم .

املتاحـــة مـــا أجـ ـ تعزيـــز ايـــاال التقـــدم احملـــةز ن التني يـ ـ الـــو

 - 52أن تشــجع ،حســب االاتضــاء ،مســامهة ا تمــع املــد والقطــال الص ـنيا ي ن تني ي ـ
بةنامج العمـ  ،وأن تشـجع ،ن يـوء سطـة ـام  ،2030إاامـة وتعزيـز التعـاون والشـةاكا
ظى ييع املستويا .
 - 53االنت ااة ما التقارية الو نييـة مبوجـب بةنـامج العمـ  ،مـا أجـ ا ـم يـع البيانـا
اخلاةة باملمتشةا كا الصظة املتعظقة ب هداف التنيمية املستدامة.
 - 54تشــجيع الــدول ومني مــة اجلمــارك العامليــة ،وكـ لك املني مــا األســةى كا الصــظة،
ظــى تعزيــز تعاوعــا مــع املني مــة الدوليــة لظشــة ة اجلنيائيــة (اإلنتةبــول ن حتديــد اجلما ــا
واألفةاا الضالعل ن االجتـار غـري املشـةول باألنـظحة الصـغرية واألنـظحة اخل ي ـة و،اربتـ م،
مبا ن كلك اجلما ا املسظحة غـري املشـةو ة واإلرهـابيون وغريهـم مـا اجل ـا غـري املـ كون
سا بتظقي ا.
 - 55تشجيع ةظـس األمـا ظـى الني ـة ،ظـى أنـاال كـ حالـة ظـى حـدة ،ن تعزيـز اور
بعاــا األمــم املتحــدة س ــظ الســالم ،مبــا يتمشــى مــع مباائ ــا التوجي يــة ووالياهتــا واــدراهتا،
ومبوافقـــــة الـــــدول املضـــــي ة ،ن مكافحـــــة االجتـــــار غـــــري املشـــــةول باألنـــــظحة الصـــــغرية
واألنظحة اخل ي ة.
 - 56ن بةامج إ ااة اإل مـار بعـد انتـ اء الوا ـا  ،مةا ـاة املشـاك واآلثـار املتةتبـة ظـى
االجتار غري املشةول باألنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة ما ييـع جوانبـه ،حسـب االاتضـاء
ومبوافقـــة الدولـــة املعنييـــة ،مبـــا ن كلـــك مـــا ســـالل بنيـــاء الســـالم ونـــزل الســـالب والتســـةيح
وإ ااة اإلاماه.
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 - 57ن حــاال مــا بعــد انتـ اء الــوال ،مةا ــاة احتياجــا الــدول املتضــةرة لظمســا دة ن
تني ي بةنامج العم .
 - 58مةا اة اآلثار املتباينية الـ اظ ـا االجتـار غـري املشـةول باألنـظحة الصـغرية واألنـظحة
اخل ي ة ظى النيسـاء والةجـال وال تيـا وال تيـان ن السيانـا والـربامج املويـو ة مـا أجـ
مكافحة االجتار غري املشةول بتظك األنظحة.
 - 59تعزيز املشاركة ا دية لظمةأة ورايظ ا ن مظيا ةنيع السيانا والتوطي والتني يـ
املتصــظة بربنــامج العم ـ  ،مبــا ن كلــك مشــاركت ا ن الظجــان الو نييــة لألنــظحة الصــغرية ون
الربامج املتعظقة بسـالمة ا تمعـا احملظيـة ومنيـع نشـوب الوا ـا وتسـويت ا ،مـع مةا ـاة اـةار
اجلمعيــة العامــة  69/65املتعظــق بــاملةأة ونــزل الســالب ومنيــع االنتشــار وحتديــد األنــظحة،
والقـــةارا الالحقـــة بشـ ـ ن تظـــك املسـ ـ لة ،وكـ ـ لك اـــةار ةظـــس األمـــا 2000( 1325
واةارا املتابعة الالحقة له.
 - 60تشـــجيع يـــع البيانـــا املصـــني ة املتعظقـــة بنيـــول اجلـــنيس واالجتـــار غـــري املشـــةول
باألنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة ،وال نيما لغة حتسل السيانا الو نييـة كا الصـظة
وبةامج املسا دة.
 - 61الني ة جبدية ن زيـاا ة التمويـ املوصـ لظسيانـا والـربامج الـ ت سـ ن اال تبـار
اســتالف اآلثــار الــ رظ ــا األنــظحة الصــغرية واألنــظحة اخل ي ــة ظــى النيســاء والةجــال
وال تيا وال تيان.
 - 62تعزيز التعاون الدويل ن مكافحة االجتـار غـري املشـةول باألنـظحة الصـغرية واألنـظحة
اخل ي ة املةتب باال جتار باملودرا واجلةطة املني مـة ـرب الو نييـة واإلرهـاب ،مبـا ن كلـك مـا
ســالل مكتــب األمــم املتحــدة املعــ باملوــدرا واجلةطــة وآليــا األمــم املتحــدة ملكافحــة
اإلرهاب ،وفقا لوالية ك مني ا.
 - 63الني ــة ،ن املــمترة االنتعةايــي الاالــث ن ــام  ،2018ن اآلثــار الـ نــتتةتب ظـى
بةنــامج العم ـ مــا جــةاء التطــورا األســرية ن ةــال تص ـنييع األنــظحة الصــغرية واألنــظحة
اخل ي ة وتكنيولوجياهتا وتصميم ا.
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ثانيا  -الني ــة ن تني ي ـ الصــك الــدويل ال ـ ْ يُمكالــا الــدول مــا التعــةف ظــى
األنظحة الصـغرية واألنـظحة اخل ي ـة غـري املشـةو ة وتعقبـ ا ن الواـت
املنيانـــب وبطةيقـــة يُعـــوَّل ظي ـــا ،مبـــا ن كلـــك التطـــورا األســـرية ن
تكنيولوجيا األنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة واآلثـار املتةتبـة ظي ـا ن
الصك الدويل لظتعقب
 - 64أشــار الــدول إىل أن تعقــب األنــظحة الصــغرية واألنــظحة اخل ي ــة ظــى حنــو فعــال
طكا أن يسا د ظى تعزيز تدابري مكافحة االجتار غري املشةول هب ه األنظحة.
 - 65ونظمت الـدول ب مهيـة ويـع أو إنشـاء أ ـة تني يميـة و نييـة ةـارمة لونـم وتسـجي
وتعقب األنظحة الصغرية واألنـظحة اخل ي ـة ،رشـيا مـع الصـك الـدويل لظتعقـب ،مبـا ن كلـك
ألغةا تعزيز الةاابة ظى األنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة.
 - 66ونــظمت الــدول أيضــا ب مهيــة الونــم وح ــظ الســجال ن إاارة خمزونــا األنــظحة
الصغرية وأمني ا ظى الصعيد الو  ،مبا ن كلك إاارة اوائم املوزون ومةاابة اسسابا .
 - 67وأشــار الــدول إىل الصــال القائمــة بــل تني يـ الصــك الــدويل لظتعقــب وبةتوكــول
مكافحة ةنيع األنظحة النيارية وأجزائ ا ومكوناهتا وال سرية واالجتار هبا بصورة غـري مشـةو ة
املكم الت ااية األمم املتحدة ملكافحة اجلةطـة املني مـة ـرب الو نييـة ،بالنيسـبة لظـدول األ ـةاف
ن كلك الربوتوكول.
 - 68وأشار الـدول إىل الـدور التكميظـي الـ ْ طكـا أن يمتايـه تبـاال املعظومـا املتعظقـة
باملق وفا وانتودام اوا ـد بيانـا املقـ وفا  ،مبـا ن كلـك تقـدمي املسـا دة التقنييـة واملاليـة
ألغــةا تعزيــز القــدرا الو نييــة ،ن مكافحــة االجتــار غــري املشــةول باألنــظحة الصــغرية
واألنظحة اخل ي ة.
 - 69ونـــظمت الـــدول بضـــةورة تني يـ ـ االلتزامـــا املتعظقـــة بالونـــم وح ـــظ الســـجال
والتعقب الواراة ن الصك الدويل لظتعقـب بصـةف الني ـة ـا املـواا أو األنـاليب املسـتودمة
ن ةـنيع األنــظحة الصــغرية واألنــظحة اخل ي ــة ،مبــا ن كلــك األ ة/املســتقبال املصـنيو ة مــا
البوليمة وتقنييا التصنييع اجلمعي.
 - 70ونظمت الدول بضةورة أن حتدَّا ،ن القوانل والظوائح الو نيية ،مبـا ن كلـك القـوانل
واألن مة ال تتعظق باألنظحة املكونـة مـا وحـدا جتميعيـة ،املكونـا األنانـية أو اسيكظيـة
ال يتعل ومس ا بعالمة فةيدة رشيا مع ال قةة  10ما الصك الدويل لظتعقب.
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 - 71وأشار الدول إىل اآلثـار السيانـاتية إلنتـاه األنـظحة بـالطبع الاالثـي األبعـاا ،ظـى
تني ي ةك التعقب الدويل ،مبا ن كلك مشكظة تصنييع تظك األنظحة ظى حنو غري مشةول.
 - 72وأشار الدول أيضا إىل اآلثـار السيانـاتية املتةتبـة ظـى تني يـ الصـك الـدويل لظتعظـق
ما جةاء التحوي غري املشةول لألنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة املقظدة إىل أنظحة ةـغرية
وأنظحة س ي ة ةاسة لالنتودام.
 - 73ونــظمت الــدول ب مهيــة األالــة املةجعيــة البســيطة الالزمــة لتحديــد األنــظحة الصــغرية
واألنظحة اخل ي ة.
 - 74وأشار الدول إىل أن تعقب األنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ـة ن حـاال الـوال
وما بعد انت اء الوال طكا أن يد م نيانا وبةامج منيـع نشـوب الوا ـا وإاارة األزمـا
وبنياء السالم األونع نطااا ال تشارك في ا ييع األ ةاف املعنيية.
 - 75وشــدا الــدول ظــى أمهيــة تبــاال املعظومــا املتعظقــة باألنــظحة الصــغرية واألنــظحة
اخل ي ة ،مبا ن كلـك املعظومـا اخلاةـة بالتعقـب ،ن حـاال الـوال ومـا بعـد انتـ اء الـوال،
وكـ لك املعظومــا ــا السمســةة غــري املشــةو ة ،ملكافحــة االجتــار غــري املشــةول باألنــظحة
الصغرية واألنظحة اخل ي ة.
نب املضي ادما
مع مةا اة استالف أويال وادرا وأولويا الدول واملنيـا ق اإلاظيميـة ،ونـعيًا إىل
منيع االجتار غري املشـةول باألنـظحة الصـغرية واألنـظحة اخل ي ـة مـا ييـع جوانبـه ومكافحتـه
والقضاء ظيه ،تتع د الدول مبا يظي:
 - 76االنت ااة ما التقارية الو نييـة مبوجـب الصـك الـدويل لظتعقـب ،مـا أجـ ا ـم يـع
البيانا ا املمتشةا كا الصظة املتعظقة ب هداف التنيمية املستدامة.
 - 77مواةظة ونم األنظحة الصغرية واألنـظحة اخل ي ـة وتسـجيظ ا وتعقبـ ا وفقـا ألحكـام
الصك الدويل لظتعقب.
 - 78تشجيع الدول واملني ما الدوليـة واإلاظيميـة ،إكا كانـت ن ويـع ط ّكنيـ ا مـا كلـك،
ظى تقدمي املسا دة التقنيية ن ويع ن م الونم وح ظ السجال والتعقـب الـ تـد م تني يـ
الصك الدويل لظتعقب.
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 - 79تعزيــز اســوار مــع القطــال الص ـنيا ي ،ساةــة فيمــا يتعظــق بونــم األنــظحة الصــغرية
واألنظحة اخل ي ة ظى حنو فعال ،ن يـوء التطـورا الـ شـ دهتا ن اآلونـة األسـرية ةـنيا ة
تظك األنظحة وتكنيولوجيت ا وتصميم ا.
 - 80حث الدول ،إكا كانت ن ويع طكني ا ما كلك ،ظى أن تزيد املسـا دة املقدَّمـة إىل
البظــدان النياميــة مــا أج ـ نــد ال جــوة التكنيولوجيــة بــل الــدول ،إن وجــد  ،ن ن ــم ونــم
األنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة واالحت اظ بسجال سا وتعقب ا.
 - 81تطبيــق االلتزامــا الــواراة ن الصــك الــدويل لظتعقــب ظــى ييــع األنــظحة الصــغرية
واألنظحة اخل ي ة ،بصةف الني ة ا أناليب التصنييع ،مبا ن كلك الطبا ة الاالثية األبعاا.
 - 82تقدمي املسـا دة ،حسـب الضـةورة و نيـد الطظـب ،إىل الـدول وهيمـا األمـم املتحـدة
وأج زهتا وبعااهتـا امل عنييـة ،وكـ لك إىل املني مـا اإلاظيميـة واون اإلاظيميـة كا الصـظة ،لبنيـاء
القدرة ظى يع وتباال املعظوما بش ن األنـظحة الصـغرية واألنـظحة اخل ي ـة غـري املشـةو ة
ن حاال الوال وما بعد انت اء الوال ،مبا ن كلك املعظوما املتعظقة بالتعقب.
 - 83وفقــاً ألحكــام الصــك الــدويل لظتعقــب ،تعزيــز مظيــا تعقــب األنــظحة الصــغرية
واألنظحة اخل ي ة ن حاال الوال وما بعد انت اء الوال بسب مني ا تقدمي املسا دة ظى بنيـاء
القدرا ألغةا كشف واحتواء تدفقا األنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة غري املشـةو ة
إىل تظك املنيا ق ،وتوفري ونائ اإلن ار املبكة ب ْ تدفقا أنظحة ما هـ ا القبيـ تتسـبب ن
دم االنتقةار ،ومنيع نشوب الوا ا  ،بسب مني ا االنتودام الطو ي ألاوا ماـ مني ومـة
اإلنتةبول إلاارة نجال األنظحة احمل ورة واات اء أثةها.
 - 84تشـــجيع الـــدول ،وفقـ ـًا لقوانينيـ ـ ا وإجةاءاهتـــا اإلااريـــة ،وكيانـــا األمـــم املتحـــدة
و املني ما اسكومية الدولية واملني ما اإلاظيميـة واون اإلاظيميـة املعنييـة ،إكا كانـت ن ويـع
طكني ا ما كلك ،وحياما كان كلك منيانباً ،ظى أن تتعـاون وتتبـاال املعظومـا املتعظقـة بنيقـ
األنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة بصورة غري مشةو ة مع الدول الـ اـد تتضـةر مـا كلـك
ومع الكيانا والبعاا املعنيية التابعة لألمم املتحدة.
 - 85تعزيـــز تبـــاال نتـــائج مظيـــا التعقـــب بـــل الســـظطا املوتصـــة بقـــًا ألحكـــام
الصك الدويل لظتعقب ،ما أج منيع حتوي األنظحة الصغرية واألنـظحة اخل ي ـة إىل األنـواق
غري املشةو ة.
 - 86االنــت ااة الكامظــة مــا املعظومــا املتعظقــة مبســارا االجتــار غــري املشــةول وأنــاليب
حتوي الوج ا ال تكشف ني ا مظيا التعقب ما أج تعزيز تني ي بةنامج العم .
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 - 87تعزيــز التعــاون مــع اإلنتةبــول ن ةــال كشــف وتعقــب األنــظحة الصــغرية واألنــظحة
اخل ي ة ال ُتحَوَّل وج اهتا.
 - 88وفقًا ألحكام الصـك الـدويل لظتعقـب ،تبـاال وحتظيـ املعظومـا املتعظقـة باالجتـار غـري
املشةول باألنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة ما أج حتديد اجتاهاته وأمنا ه.
 - 89تعزيــز تبــاال وانــتودام املعظومــا بش ـ ن االجتــار غــري املشــةول باألنــظحة الصــغرية
واألنظحة اخل ي ـة وبشـ ن حتوي ظـ ا إىل األنـواق غـري املشـةو ة ،بسـب منيـ ا انـتودام اوا ـد
البيانــا املتاحــة ظـــى اإلنتةنــت ،ماــ اوا ــد بيانـــا اإلنتةبــول (اا ـــدة بيانــا مني ومـــة
اإلنتةبول إلاارة نـجال األنـظحة احمل ـورة واات ـاء أثةهـا واا ـدة بيانـا شـبكة اإلنتةبـول
لظمعظوما الباليستية .
 - 90الني ــة ،ســالل املــمترة االنتعةايــي الاالــث ال ـ ْ ن ـيُعقد ن ــام  ،2018ن اآلثــار
املتةتبة ظى الصك الـدويل لظتعقـب مـا جـةاء التطـورا األسـرية ظـى ةـعيد ةـنيع األنـظحة
الصغرية واألنظحة اخل ي ة وتكنيولوجيت ا وتصميم ا.

ثالااً  -الني ــــة ن التعــــاون واملســــا دة الــــدوليل مــــا أجــ ـ تني يــ ـ بةنــــامج
العمـ والصــك الــدويل لظتعقــب تني يـ اً كــامالً وفعــاالً ،مبــا ن كلــك مــا
سالل بنياء القدرا
ألف  -نــب تعزيــز تني ي ـ بةنــامج العم ـ والصــك الــدويل لظتعقــب مــا ســالل تــوفري
التدريب واملعدا ونق التكنيولوجيا
 - 91بينيــت الــدول أمهيــة النيتــائج واآلثــار املســتدامة نيــد ويــع بــةامج التعــاون واملســا دة
وتني ي ها ،وحتقيقًا لـ لك الغـة  ،ك الـة املظكيـة الو نييـة لتظـك الـربامج ،وتقـدمي التـدريب إىل
السظطا الو نيية املعنيية ،وا م إاامة هياك وظي ية حتافظ ظى املعارف وامل ارا ن الـدول
املست يدة وتد م ا وتعززها.
 - 92والح ت الدول أمهية تدريب املوظ ل ،وتوفري اسياك األنانـية واملعـدا الكافيـة،
والقدرة ظى الصـيانة ،وإاارة املوزونـا  ،وح ـظ السـجال املتعظقـة بـإاارة وأمـا خمزونـا
األنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة.
 - 93وشدا الدول ظى أمهية نق التكنيولوجيا واملعدا ومـا يةافق ـا مـا تـدابري الزمـة،
ما بنياء القدرا  ،هبدف ةيانة املعدا املنيقولة.
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باء  -نــب يــمان ك ايــة وفعاليــة وانــتدامة املســا دة املقدمــة لتني ي ـ بةنــامج العم ـ
والصك الدويل لظتعقب ،مبا ن كلك املسا دة املالية والتقنيية
 - 94شدا الدول ظـى أن التعـاون واملسـا دة الـدوليل ال يـزاالن نيصـةيا أنانـيل ن
تني ي بةنامج العم والصك الدويل لظتعقب تني ي اً كامالً وفعاالً.
 - 95والح ت الدول أمهية مواةظة االنت ااة ما اخلربة املتاحة ن البظدان النيامية ن تقـدمي
التعـــاون واملســـا دة الـــدوليل مـــا أجــ التني يــ الكامــ وال عـــال لربنـــامج العمــ والصـــك
الدويل لظتعقب.
 - 96والح ت الدول أيضاً أنـه طكـا انـتودام التقـارية الو نييـة لتحديـد االحتياجـا إىل
املسا دة ومواءمت ا مع املوارا واخلربا املتاحة.
 - 97وأكد الدول أن اجل ا املاحنة ينيبغـي أن هتـدف ،بالتشـاور مـع البظـد املسـت يد ،إىل
بنياء ادرا مستدامة بونائ مني ا حتديد العقبا احملتمظة ال حتـول اون حتقيـق االنـتدامة ن
مةحظة التصميم ،إىل جانب فة إ داا بةامج تكميظية طكا أن ت ل تظك العقبا .
 - 98والح ت الدول أمهية التةتيبا الـ تسـا د ظـى مطابقـة االحتياجـا واملـوارا مـا
أج تني ي بةنامج العم والصك الدويل لظتعقب.
 - 99والح ـت الـدول أيضـًا فةةـة إوــاا أوجـه تـآزر بــل املشـاريع املصــممة لـد م تني يـ
بةنامج العم والصك الدويل لظتعقب واملشاريع املتعظقة ب هداف التنيمية املستدامة.
- 100والح ـت الــدول كـ لك اساجـة إىل حتــديث سطـ العمـ الو نييــة ،نيــد االاتضــاء،
لتتضما جوانب مني ا التقدم احملةز ن تني ي بةنامج العم والصك الدويل لظتعقب.
 - 101وا تةفت الدول باساجـة إىل مسـا دة ماليـة وتقنييـة مسـتمةة ومسـتدامة لـد م تني يـ
بةنامج العم والصك الدويل لظتعقب ،أيضا ن يوء االلتزاما كا الصـظة الـ تع ـد هبـا
ن سطة التنيمية املستدامة لعام .2030
نب املضي ادماً
مع مةا اة استالف أويال الدول واملنيـا ق اإلاظيميـة واـدراهتا وأولوياهتـا ،ونـعيًا إىل
منيــع االجتــار غــري املشــةول باألنــظحة الصــغرية واألنــظحة اخل ي ــة جبميــع جوانبــه ومكافحتــه
والقضاء ظيه ،تتع د الدول مبا يظي:
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 - 102انتكشــاف اخليــارا املتاحــة لبنيــاء القــدرا املســتدامة إلاارة اورة حيــاة خمزونــا
األنــظحة الصــغرية واألنــظحة اخل ي ــة (األ ــة املعياريــة ،واسياك ـ واإلجــةاءا  ،والتــدريب،
وإاارة املوظ ل ،والتموي  ،واسياك األنانية .
 - 103نيد ويـع بـةامج املسـا دة ن ةـال األنـظحة الصـغرية ،أسـ الـربامج األسـةى كا
الصظة ن اال تبار ما أج ت ااْ االزاواجية ،والتوة إىل أكرب ادر ما التنيسـيق والتكامـ ،
وزيااة فعالية بةامج املسا دة.
 - 104حثّ الدول ،إكا كانـت ن ويـع طكّنيـ ا مـا كلـك ،ظـى أن تـب اـدرا مسـتدامة
بالتعاون مع الدول ال تطظب كلك ،بسب منيـ ا تـوفري املعـدا كا الصـظة ،مـا أجـ تعزيـز
تباال املعظوما والتعاون لغة مكافحة االجتار غري املشةول رب اسدوا باألنـظحة الصـغرية
واألنظحة اخل ي ة.
 - 105حثّ الدول ،إكا كانـت ن ويـع طكّنيـ ا مـا كلـك ،ظـى أن تـب اـدرا مسـتدامة
بالتعــاون مــع الــدول الـ تطظــب كلــك مــا أجـ كشــف وتعقــب ومةاابــة األنــظحة الصــغرية
واألنظحة اخل ي ة ن حاال الوال وما بعد انت اء الوال ،مبا يتسق مع أحكام بةنـامج العمـ
والصك الدويل لظتعقب ،بسب مني ا التدريب ظى ةعيد إن اك القانون.
 - 106حتديــد أوجــه التــآزر بــل املســا دة الةاميــة إىل تقــدمي الــد م ن ةــال ونــم األنــظحة
الصغرية واالحت اظ بسجال سـا وتعقبـ ا واملسـا دة الةاميـة إىل تعزيـز إاارة وأمـا خمزونـا
األنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة.
 - 107تعزيز القدرة الو نيية ظى مةا اة خما ة حتوي وج ا األنـظحة الصـغرية واألنـظحة
اخل ي ة نيد تقييم ظبا اإلكن بتصديةها ،وويع اـوانل واوا ـد تني يميـة وإجـةاءا إااريـة
مالئمة ،إن مل توجـد ،مبـا يتطـابق مـع مسـمتوليا الـدول مبوجـب القـانون الـدويل املعـ  ،مـا
أجـ ـ يـــمان ال عاليـــة ن مةاابـــة تصـــدية األنـــظحة الصـــغرية واألنـــظحة اخل ي ـــة و بورهـــا
وانــتريااها ،مبــا ن كلــك انــتودام ش ـ ااة االنــتودام الني ـ ائي وويــع تــدابري اانونيــة فعالــة
وتدابري لإلن اك.
 - 108تشجيع الدول ،إكا كانت ن ويع طكني ا ما كلك ،ظـى أن تـب اـدرا مسـتدامة
بالتعاون مع الدول ال تطظب كلك ما أج اإلبالر ا األنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ـة
ال جةى يبط ا وتسجيظ ا وتعقب ا.
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 - 109حت الدول ،إكا كانـت ن ويـع طكنيـ ا مـا كلـك ،ظـى أن تـب اـدرا مسـتدامة
بالتعــاون مــع الــدول الـ تطظــب كلــك مــا أجـ تني يـ إاارة مســتدامة لــدورة حيــاة األنــظحة
الصغرية واألنظحة اخل ي ة ،مبا يشم االحتياجا إىل املعدا والصيانة املةتبطة هبا.
 - 110الت كد ما مالءمة التكنيولوجيا واملعدا املوصصة لظنيق وانتدامت ا.
 - 111تشجيع الدول ،إكا كانت ن ويع طكني ا مـا كلـك ،ظـى أن تـزوا البظـدان النياميـة،
بنيــا عء ظــى ظباهتــا ،بالتكنيولوجيــا واملعــدا وســدما التــدريب وبنيــاء القــدرة ظــى الصــيانة
الالزمة لتني ي بةنامج العم والصك الدويل لظتعقب تني ي ًا فعاالً.
 - 112حتســل تنيســيق الــربامج واملســا دة فيمــا بــل اجل ــا املاحنــة ،وبــل اجل ــا املاحنــة
واجل ا املست يدة ،وفيما بل السظطا الو نيية كا الصظة.
 - 113ك الـــــة املظكيـــــة الو نييـــــة ملشـــــاريع املســـــا دة الدوليـــــة بونـــــائ منيــــ ا إشــــةاك
الســظطا الو نييــة ن اورة التوطــي لظمشــاريع وتني ي ـ ها وتكييــف املســا دة مــع اسياكــ
واإلجةاءا احملظية.
 - 114تعزيز انتدامة املسا دة الدولية ما سالل ايام البظد املست يد بتوصي املـوارا املاليـة
واإلاارية وغريها مع مةا اة االستالف ن حاال الدول واملنيا ق وادراهتا وأولوياهتا.
 - 115حتديد االحتياجا إىل املسا دة وتةتيب أولوياهتـا واإلبـالر هبـا ،وةـياغة ااتةاحـا
ملشاريع ،داة حتقيقاً لتظك الغاية.
 - 116حتســــل فعاليــــة أ ــــة تقــــدمي املســــا دة بونــــائ منيــ ـ ا تعزيــــز اابظيتــ ـ ا لظقيــــاال
والتقييم والتنيسيق.
 - 117التشــجيع ظــى تبــاال املعظومــا بش ـ ن مشــاريع املســا دة ،مبــا ن كلــك الــدروال
املستوظصة وأفض املمارنا .
 - 118حـثّ الــدول واملني مــا اإلاظيميــة واون اإلاظيميــة ،إكا كانــت ن ويــع طكّنيـ ا مــا
كلك ،ظى أن تزيد مسامهاهتا املالية إىل:
الصــنياايق االنــتممانية اخلاةــة باملنيــا ق والتابعــة لظمةاكــز اإلاظيميــة املعنييــة
(أ
بالسالم ونزل السالب؛
(ب تةتيبــا الص ـنياايق االنــتممانية األســةى ن مني ومــة األمــم املتحــدة املكةنــة
لد م التني ي الكام وال عال لربنامج العم والصك الدويل لظتعقب.

24/25

16-09954

A/CONF.192/BMS/2016/2

 - 119أن تطظب إىل األمانة العامة ،يما حدوا املوارا املتوفةة ،القيام مبا يظي:
حتــديث الدرانــة الشــامظة املتعظقــة بك ايــة املســا دة املاليــة والتقنييــة وفعاليت ـ ا
(أ
وانتدامت ا ،مبا في ا نق التكنيولوجيا واملعدا  ،إىل البظدان النيامية حتديـداً ،منيـ ـام ،2001
مـــا أجــ تني يــ بةنـــامج العمــ تني يــ اً كـــامالً وفعـــاالً ،وتقـــدمي تظـــك الدرانـــة إىل املـــمترة
االنتعةايي الاالث لظني ة في ا ومتابعت ا ظى النيحو املنيانب؛
(ب إ ــداا تقةيــة ،ــد بشـ ن اخليــارا املتاحــة لزيــااة روي ـ األنشــطة املتعظقــة
بتني ي بةنامج العم والصك الدويل لظتعقـب ،مبـا ن كلـك معظومـا بشـ ن تةتيبـا التمويـ
القائمة وإنشاء بةامج لتدريب املسمتولل املعنييل ال يا تعيني م حكوماهتم ،وتقدمي هـ ا التقةيـة
إىل املمترة االنتعةايي الاالث لظني ة فيه؛
(ه مواةظة التعـاون مـع ممتنسـا البحـث والتـدريب كا الصـظة ،ال نـيما ن
البظدان النيامية ،فيما يتعظق ب نشطة التصدْ لالجتار غري املشةول باألنظحة الصغرية واألنـظحة
اخل ي ـــة ،مبـــا ن كلـــك تبـــاال اـــوائم اخلـــرباء املـــمتهظل ومنيـ ـ م ســـرباء مـــا البظـــدان النياميـــة
حسب االاتضاء؛
إاراه املعظومـــا امل يـــدة املتصـــظة بتني يـ ـ بةنـــامج العمـ ـ والصـــك الـــدويل
(ا
لظتعقب ،كالدرانا واملنيشورا وغريها ما املوارا ،يما املـوارا الـ تتيح ـا ظـى شـبكة
اإلنتةنت ظى الصعيد العاملي.
 - 120الني ــة ســالل املــمترة االنتعةايــي الاالــث ن ــام  ،2018ن الســب الك يظــة بتعزيــز
تني ي ـ بةنــامج العم ـ والصــك الــدويل لظتعقــب مــا ســالل تــوفري التــدريب واملعــدا ونق ـ
التكنيولوجيا ،وك لك السب ال تضما ك اية وفعالية وانتدامة املسا دة ظـى تني يـ بةنـامج
العم والصك الدويل لظتعقب ،مبا ن كلك املسا دة املالية والتقنيية.

رابعاً  -مســائ وموايــيع أســةى كا ةــظة بالتني يــ ال عــال لربنــامج العمــ
والصك الدويل لظتعقب
 - 121أ ةب بعا الدول سالل منيااشـة البنيـد  9مـا جـدول األ مـال ،ومـا اون املسـاال
باآلراء ال أبدهتا اول أسةى ،ا رأْ م ـااه أن بعـا املسـائ م ـم لتني يـ بةنـامج العمـ .
وأ ةبت وفوا أسةى ا رأْ خمتظف بش ن تظك املسائ  .وتشم ه ه املسائ ما يظي:
تزايــد املوــا ة املتعظقــة بالتحوي ـ إىل األنــواق غــري املشــةو ة ن حالــة نق ـ
(أ
األنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة إىل ج ا فا ظة ما غري الدول؛
(ب
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ةنيع األنظحة الصغرية واألنظحة اخل ي ة ما اون تةسي .
25/25

