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 األحكام العةار
  األسلحة الصغرية   

مذ أيخ  يف ا  تعار أل الوعل غ  املرةيفع لاسدحة الصغ ة يفاخلفيفة يفتكديسها  صورة مل ل ة لالستعةار يفمساءة  (2013) 2117العةار 
تثتل مجيتع األقتةاف يف استددامها ذي أمور تؤج  الوتتلاع يفتتؤثة يف محايتة املتدنيني، فإنت  ي يتد لكيتد م العتت  ال مت

الوتلا ات املسدحة امتثا  صارما لاللتلامات املو ععة  ديها مبوجب العانول اإلنسام الديفيل يفنانول حعوق اإلنسال 
يفنانول الالجئني، يفيردد  دى ضةيفرة نيام األقةاف امل وية ابختاذ مجيع التدا   الالزمة لتجوب سعو  ضحااي متل 

 (13املدنيني يفمحايتهم )الفعةة املدنيني يف حرتام السكال 
يتتد و األقتتةاف يف الوتتتلا ات املستتدحة، يف ذتت ا الصتتدد، مىل ا متثتتال  لتلاماهتتتا مبوجتتب العتتانول اإلنستتام التتديفيل  

ابحرتام يفمحايتة متوظفي املستا دة اإلنستانية يفاملةافتق يفشتحوات اإلغاثتة املت دعتة ابملستا دة اإلنستانية، يفاختتاذ التتدا   
مىل العناء  دى االاثر السدعية اليت ت ال اجلهتات ال امدتة يف جمتال املستا دة اإلنستانية متل جتةاء الوعتل غت  الةامية 

املرتتةيفع لاستتدحة الصتتغ ة يفاألستتدحة اخلفيفتتة يفتكديستتها املل تتلع لالستتتعةار يفمستتاءة استتتددامها، يفأل تتدتت  مجيتتع 
 (14ثة يفامل دات يفاملوظفني ديفاا أي  ةانيل )الفعةة اخل وات الالزمة لتيس  املةيفر االمل يفالسةيع لرحوات اإلغا

   

 األسلحة الصغرية - 30
 عرض عام 
،  عتتتتد جمدتتتتس األمتتتتل جدستتتتة 2013أيدول/ستتتتعتمرب  26يف  

رفي ة املستوى يفاخت  أيفل نةار ل   رال األسدحة الصغ ة. يفاخت  العةار 
يفامتوتاع  نتو يفاحتد  تل التصتويت صوات معا ل   شتيء  14اغدعية 

 )ا حتاد الةيفسي(.
 

 تقد  إحاطة واختاذ قرار بش ن األسلحة الصغرية 
 تتة  األمتتني ال تتام ختتالل اجلدستتة تعةيتتةه التت ي يصتتدر كتتل  

يفشتتتدد  دتتتى أل ان تتتدام العوا تتتد  ،(96٨)ستتتوتني  تتتل األستتتدحة الصتتتغ ة
التوظيمية يفسهولة احلصول  دى األسدحة يفاألرابح الكعت ة التيت يتدرذا 
ا جتتتار غتت  املرتتةيفع ابألستتدحة الصتتغ ة يفاألستتدحة اخلفيفتتة أمتتة يليتتد 
مل ان دام األمل يفيتؤج  الولا تات، اتا يتؤدي مىل جممو تة يفاست ة متل 

س أينتتتا مىل محاقتتتتة يفاستتتتمع اجملدتتت .(969)انتهاكتتتات حعتتتوق اإلنستتتال
ندمتها  ئعتة رئتيس الدجوتة الديفليتة لدصتديب األمحتة، يفذكتةت فيهتا أل 
الدجوتتتتتة شتتتتتاذد معاشتتتتتة  دتتتتتى التكتتتتتاليف املتتتتتدمةة التتتتتيت يتستتتتتعب فيهتتتتتا 

__________ 

(96٨) S/2013/503 ىل األمني ال تام أل يعتدم ، قدب اجملدس م2007. يف  ام
مليتتت ، متتتةة كتتتل ستتتوتني، تعةيتتتةاً  تتتل مستتتالة األستتتدحة الصتتتغ ة ا تعتتتارا متتتل 

 (. S/PRST/2007/24) 200٨  ام

(969) S/PV.7036 4يف  3، الصفحتال . 

لدمتتتدنيني ُيستتتة احلصتتتول  دتتتى األستتتدحة الصتتتغ ة يفاألستتتدحة اخلفيفتتتة 
  .(970)يفمساءة استددامها

اثل ا حتاد الةيفسي نعل التصويت فةأى أل مرةيفع  يفحتد  
العتتتةار يفتعتتتة مىل حكتتتم ذتتتام  رتتتال ممتتتداد اجلهتتتات الفا دتتتة متتتل غتتت  

ة الصتتتتتغ ة يفاألستتتتتدحة اخلفيفتتتتتة. يفأكتتتتتد أل الستتتتتتعب التتتتتديفل ابألستتتتتدح
اجل ري ملرتكدة األستدحة الصتغ ة يفاألستدحة اخلفيفتة ذتو ا جتتار غت  
املرتتةيفع هبتتا، يفذكتتة أل مستتالة فتتة  حظتتة  تتاملي  دتتى نعتتل األستتدحة 
الصغ ة يفاألسدحة اخلفيفة مىل اجلهات الفا دة مل غ  الديفل يفالديفل 

ة ديفل مذل تكتستتتي أ يتتتة خاصتتتة. املتدعيتتتة يفاملستتتت مدة لتدتتتك األستتتدح
يفنال مل مل األمثدة العتارزة  دتى ذلتك األحتدا  التيت يفن تت يف متايل 
متتتؤخةا، حيتتتث استتتُتددمت األستتتدحة التتتيت كانتتتت نتتتد نعدتتتت يف ابدمل 
األمتتة مىل اجلما تتات الديعيتتة ألستتعاب منستتانية أديفاٍت  نتهتتاك حعتتوق 

  .(971)اإلنسال األساسية، يفمصدراً مل ا ة السكال املدنيني
يفيف العةار، شجع اجملدس  دى العيام   دة أمتور موهتا منرتاء  

آليتات لدت تتايفل يفالتوستتيق يفتعتتادل امل دومتات  دتتى الصتت يديل اإلنديمتتي 
يفديفل اإلنديمتتتي، أيف ت ليتتتل ذتتت ه االليتتتات، حستتتب ا نتنتتتاء، هبتتتدف 
موتتتتتتع الوعتتتتتتتل غتتتتتت  املرتتتتتتتةيفع لاستتتتتتدحة الصتتتتتتتغ ة يفاألستتتتتتدحة اخلفيفتتتتتتتة 

__________ 

 . 4املةجع نفس ، الصفحة  (970)

 . 6يف  5املةجع نفس ، الصفحتال  (971)

https://undocs.org/ar/S/RES/2117(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/503
https://undocs.org/ar/S/PRST/2007/24
https://undocs.org/ar/S/PV.7036
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ا ستعةار يفمساءة استددامها يفمكافحة ذ ه يفتكديسها  صورة تل لع 
يفشتتتتتجع اجملدتتتتتس أينتتتتتا  دتتتتتى تعتتتتتادل  .(972)األنرتتتت ة يفالعنتتتتتاء  ديهتتتتتا

امل دومتات  تتني أفةنتتة اخلتترباء يف  ثتتات حفتتظ الستتالم يف مقتتار التتو ايت 
املووقتتتتتتة هبتتتتتتتا يفغ ذتتتتتتتا متتتتتتل كيتتتتتتتا ت األمتتتتتتتم املتحتتتتتتدة امل ويتتتتتتتة،  رتتتتتتتال 

إلضافة مىل ذلك، حث ا نتهاكات احملتمدة حلظة توريد األسدحة. يفاب
 (973)اجملدتتتتس التتتتتديفل  دتتتتتى الوظتتتتتة يف تونيتتتتتع م اذتتتتتدة جتتتتتتارة األستتتتتدحة

يفالتصتتتديق  ديهتتتا يف أنتتتةب يفنتتتت اكتتتل، يفشتتتجع التتتديفل يفاملوظمتتتات 
احلكوميتتتتتتة الديفليتتتتتتة يفاإلنديميتتتتتتة يفديفل اإلنديميتتتتتتة العتتتتتتادرة  دتتتتتتى تعتتتتتتدمي 
املستا دة يف جمتتال  وتتاء العتتدرات  دتى أل تعتتوم  تت لك لتمكتتني التتديفل 

 قةاف مل الوفاء اب لتلامات الواردة يف امل اذدة يفتوفي ذا.األ
، (2013) 2117يفخالل املوانرة اليت أ ععت اختاذ العةار  

رحتتتب املتكدمتتتول ابلعتتتةار يفابلتوصتتتيات التتتيت انرتحهتتتا األمتتتني ال تتتام يف 
دى السعل املعرتحة لت ليل الت ايفل الديفيل تعةيةه، يفأ ة وا  ل موافعتهم  

مل أجل م اجلة املسالة  دى لو أفنتل متل ختالل االليتات العائمتة. 
يفأ ة تتت  تتدة يففتتود أينتتا  تتل لييتتدذا مل اذتتدة جتتتارة األستتدحة، التتيت 
ا تمتتتدت متتتؤخةا يفالتتتيت تتتتوظم أليفل متتتةة التجتتتارة الديفليتتتة يف األستتتدحة 

ردخاهلتتتتتا حيتتتتتل الوفتتتتتاذ  التعديديتتتتتة، يفت هتتتتتدت ابل متتتتتل  دتتتتتى اإلستتتتتةاع
 يفم ماهلا.

__________ 

 . (2013) 2117العةار  (972)

نيستتتتتتتتال/أ ةيل  2ابء، املتتتتتتتتؤر   67/234انظتتتتتتتتة نتتتتتتتتةار اجلم يتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتة  (973)
2013  . 

يفشتتتتدد املتكدمتتتتول  دتتتتى أثتتتتة األستتتتدحة الصتتتتغ ة يفاألستتتتدحة  
اخلفيفتتة غتت  املرتتةيف ة  دتتى الستتدم يفاألمتتل التتديفليني، مرتت يل مىل أهنتتا 
تفتتتتتتتتتتانم الوتتتتتتتتتتتلاع يفترتتتتتتتتتتكل هتديتتتتتتتتتتتدا لدمتتتتتتتتتتدنيني، يف  ستتتتتتتتتتتيما الوستتتتتتتتتتتاء 

يفيف ذ ا الصدد، شدد  دة متكدمني  دى أ يتة ديفر  .(974)اليفاألقف
اجملدتتس فيمتتا يت دتتق مبستتالة األستتدحة الصتتغ ة يفاألستتدحة اخلفيفتتة غتت  

يفأ تتتةز اثتتتل  .(975)املرتتتةيف ة يف حتتتا ت الوتتتلاع يفمتتتا   تتتد انتهتتتاء الوتتتلاع
مجهوريتتة كتتوراي أل ديفر اجملدتتس ميكتتل ت ليتتله متتل ختتالل مجدتتة أمتتور متتل 

ديفل األ ناء يفد مها يف توفي   مديات حظة توريد  يوها مسا دة ال
األستتتتدحة يفمستتتتواد يف ايت ف التتتتة يفتتتتتوف  متتتتوارد كافيتتتتة لع ثتتتتات حفتتتتظ 
الستتتالم يف وتتتاء الستتتالم فنتتتال  تتتل الع ثتتتات السياستتتية اخلاصتتتة يفت ليتتتل 
التوستتتتتيق يفتعتتتتتادل امل دومتتتتتات  دتتتتتى ن تتتتتاق موظومتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة. 

رتتتاء آليتتتة متا  تتتة لتعتتتارية يفابإلضتتتافة مىل ذلتتتك، انتتترتح  دتتتى اجملدتتتس من
األمني ال ام الصادرة مةة كل سوتني يفاحلفاظ  دى اللخم رجةاء تعيتيم 

 ( .(976)مستمة لد مدية
__________ 

(974) S/PV.7036 غواتيمتتتتتتتتتتتتتا (؛  9)أستتتتتتتتتتتتترتاليا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة  7، الصتتتتتتتتتتتتتفحة(
)املغتتتتتتتتتتتتتتةب(؛  16يف  15)لكستتتتتتتتتتتتتتمربغ(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحتال  10 يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة
 25)توغتتو(؛ يفالصتتفحة  24يف  23)ريفانتتدا(؛ يفالصتتفحتال  17 يفالصتتفحة

 )األرجوتني(. 

)غواتيمتتتتتتتتتا (؛  9اليا(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة )أستتتتتتتتترت  ٨املةجتتتتتتتتتع نفستتتتتتتتت ، الصتتتتتتتتتفحة  (975)
)املمدكتتة املتحتتتدة(؛   12يف  11)لكستتمربغ(؛ يفالصتتتفحتال  10 يفالصتتفحة

)أذر يجتتتتتتتتتتتتتتال(؛  19)مجهوريتتتتتتتتتتتتتتة كتتتتتتتتتتتتتتوراي(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة  14يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة 
)توغتتتتتتو(؛  24يف  23)التتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتفحتال  21 يفالصتتتتتتفحة
 )األرجوتني(.  25يفالصفحة 

 . 14املةجع نفس ، الصفحة  (976)
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2117(2013)
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https://undocs.org/ar/S/PV.7036
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 األسلحة الصغريةاجللسات: 
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.7036  

 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 26
 2013سعتمرب 

االاثر التتتيت خيدفهتتتا الوعتتتل غتتت  
املرتتتتتتةيفع لاستتتتتتدحة الصتتتتتتتغ ة 
يفاألسدحة اخلفيفة يفتكديستها 
املل تتتتتتتتلع لالستتتتتتتتتعةار يفمستتتتتتتتاءة 

ا يف الستتتالم يفاألمتتتتل استتتت ماهل
 الديفليني

تعةيتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام  تتتتتتتتتتل 
األستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدحة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغ ة 

(S/2013/503) 
 أيدتتتتتتتتتتتول/ 6رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 

موجهتتتتتتتة مىل  2013ستتتتتتتعتمرب 
األمني ال ام مل املمثل التدائم 
ألستترتاليا لتتدى األمتتم املتحتتدة 

(S/2013/536) 

مرتتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتةار 
ديفلتتتتتة  26ندمتتتتتت  

 )أ( نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا
( S/2013/570 )  

 ئعتتتتتتتة رئتتتتتتتيس الدجوتتتتتتتة  )ب(ديفلة  نوا 15
الديفليتتتتتتتتتتتتتتتة لدصتتتتتتتتتتتتتتتديب 

 األمحة

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتاء 

، ) (اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
ئعتتتتتتتتتتتتتتة رئتتتتتتتتتتتتتتيس يف 

الدجوتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتة 
 لدصديب األمحة

 (2013) 2117العةار 

 )د(14-0-1

 
يفريفانتدا، يفستدوفيويا، يفسويستةا، ليريت، يفمجهوريتة كتوراي،  -األرجوتني، يفمسعانيا، يفأسرتاليا، يفأملانيا، يفاب وا غيويا اجلديدة، يفتةيويداد يفتوابغو، يفتوغو، يفتيمور  )أ( 

ظمى يفأيةلودا الرتمالية، يفس اليول، يفغواتيما ، يففةنسا، يفكوت ديفوار، يفكوستاريكا، يفلكسمربغ، يفليرباي، يفليتوانيا، يفاملغةب، يفاملمدكة املتحدة لربي انيا ال 
 يفالوةيفي ، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة األمةيكية، يفالياابل.

ليرتتتيت، يفستتتدوفيويا، يفسويستتتةا، يفستتت اليول، يفكتتتوت ديفتتتوار، يفكوستتتتاريكا، يفليتتترباي،  -انيتتتا، يفاب تتتوا غيويتتتا اجلديتتتدة، يفتةيويتتتداد يفتوابغتتتو، يفتيمتتتور مستتتعانيا، يفأمل )ب( 
 يفليتوانيا، يفالوةيفي ، يفنيوزيدودا، يفالياابل.

ثَّل كال مل أذر يجتال يفأسترتاليا يفمجهوريتة كتوراي يففةنستا يفزراء خارجيتهتا؛ مثَّل غواتيما  رئيسها؛ يفمثَّل لكسمربغ يفاملمدكة املتحدة  ئعا رئيسي يفزرائهما؛ يفم ) ( 
؛ يفمثَّتل التو ايت يفمثَّل كال متل املغتةب يفريفانتدا يفزيتةه لدرتؤيفل اخلارجيتة يفالت تايفل؛ يفمثَّتل ابكستتال مسترتار رئتيس يفزرائهتا لامتل العتومي يفالرتؤيفل اخلارجيتة

 املتحدة اثدتها الدائمة يف نو مدارة الةئيس.
املمدكتتة : أذر يجتتال، يفاألرجوتتتني، يفأستترتاليا، يفابكستتتال، يفتوغتتو، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفريفانتتدا، يفالصتتني، يفغواتيمتتا ، يففةنستتا، يفلكستتمربغ، يفاملغتتةب، يف املؤيتتديفل )د( 

 املتحدة لربي انيا ال ظمى يفأيةلودا الرمالية، يفالو ايت املتحدة األمةيكية؛
 .: ا حتاد الةيفسياملمتو ول  ل التصويت  

  
 املرأة والسالم واألمن - 31

 
 عرض عام 
 عتتتتتد جمدتتتتتس األمتتتتتل ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةا  ستتتتتعع  

جدستتات، موهتتتا يفاحتتتدة رفي تتة املستتتتوى، يفاختتتت  نتتةاريل يفا تمتتتد  يتتتانني 
 رائسيني فيما يت دق ابملةأة يفالسالم يفاألمل.

يفركتتتتل اجملدتتتتس يف مدايف تتتتت  أساستتتتا  دتتتتى ال وتتتتف اجلوستتتتي يف  
الولا تتات املستتدحة يف دتتى ستتعل ت ليتتل مستتاءلة متتةتكيب اجلتتةائم، حيتتث 
نظتتتتة يف التعةيتتتتةيل األيفل يفالثتتتتام لامتتتتني ال تتتتام  رتتتتال ذتتتت ه املستتتتالة. 
يفابإلضتتتافة مىل ذلتتتتك،  نتتتتش أ نتتتتاء اجملدتتتس التعتتتتدم احملتتتتةز يف توفيتتتت  

، متتع الرتكيتتل  وجتت  ختتاص  دتتى ستتعل ت ليتتل (2000) 1325ةار العتت

مرتتاركة املتتةأة يف موتتع نرتتوب الولا تتات يفحدهتتا يف وتتاء الستتالم يفحتستتني 
 سعل الوصول مىل ال دالة يفجرب ضةر النحااي. 

مدرا  أحكتتتتام  2013يف  2012يفيفاصتتتل اجملدتتتتس يف  تتتاَمي  
تت دق ابملتةأة يفالستالم يفاألمتل يف نةاراتت  اخلاصتة  عدتدال م يوتة يفنتةارات 

 .(977)تت دق مبسائل مواضي ية أخةى
__________ 

لالقتتالع  دتتى م دومتتات  تتل املستتائل الرتتامدة األختتةى امل ةيفضتتة  دتتى  (977)
، “األقفتتتتال يفالوتتتلاع املستتتتدح”، 2٨اجملدتتتس، انظتتتة اجلتتتتلء األيفل، العستتتم 

 “. محاية املدنيني يف الولاع املسدح”، 29يفالعسم 
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