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    ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٨قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/58/462( رير اللجنة األوىلبناء على تق[
  

التــشريعات الوطنيــة املتعلقــة بنقــل األســلحة واملعــدات العــسكرية    - ٥٨/٤٢
  والسلع والتكنولوجيات ذات االستخدام املزدوج

  
  ،إن اجلمعية العامة  
حتديد األسلحة وعدم انتشار األسلحة أمور أساسية لـصون         بأن نزع السالح و    إذ تقر   

  السالم واألمن الدوليني،
أن من الوسائل اهلامة لتحقيق تلك األهداف فـرض مراقبـة وطنيـة فعالـة                إىل   وإذ تشري   

علــى نقــل األســلحة واملعــدات العــسكرية والــسلع والتكنولوجيــات ذات االســتخدام املــزدوج، 
  يت ميكن أن تساهم يف أنشطة االنتشار،يف ذلك عمليات النقل ال مبا

إىل أن الدول األطـراف يف املعاهـدات الدوليـة املتعلقـة بنــزع الـسالح           أيضا وإذ تشري   
وعدم االنتشار قـد تعهـدت يتيـسري أقـصى قـدر ممكـن مـن تبـادل املـواد واملعـدات واملعلومـات                        

  التكنولوجية من أجل األغراض السلمية وفقا ألحكام تلك املعاهدات،
أن تبادل التشريعات واألنظمة واإلجـراءات الوطنيـة املتعلقـة بنقـل األسـلحة              وإذ ترى     

واملعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيـات ذات االسـتخدام املـزدوج يـسهم يف إجيـاد تفـاهم           
  وثقة متبادلة فيما بني الدول األعضاء،

عـضاء الـيت هـي بـصدد     بأن مثل هذا التبادل يعود بالنفع علـى الـدول األ           واقتناعا منها   
  وضع تشريعات من هذا القبيل،

احلق الطبيعـي يف الـدفاع الفـردي أو اجلمـاعي عـن الـنفس وفقـا         وإذ تؤكد من جديد     
   من ميثاق األمم املتحدة،٥١للمادة 
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الدول األعضاء الـيت ميكنـها سـن تـشريعات وأنظمـة وإجـراءات وطنيـة                تدعو    - ١  
حتسني مـا هـو قـائم منـها ملمارسـة الرقابـة الفعالـة علـى نقـل األسـلحة واملعـدات العـسكرية                          أو

والسلع والتكنولوجيات ذات االستخدام املزدوج، إىل أن تفعل ذلك، مـع كفالـة اتـساق هـذه                 
  التشريعات واألنظمة واإلجراءات مع التزامات الدول األطراف مبوجب املعاهدات الدولية؛

 األعضاء على أن تقوم، على أسـاس طـوعي، بتقـدمي معلومـات            الدولتشجع    - ٢  
إىل األمني العام عـن تـشريعاهتا وأنظمتـها وإجراءاهتـا الوطنيـة املتعلقـة بنقـل األسـلحة واملعـدات           
ــسلع والتكنولوجيــات ذات االســتخدام املــزدوج وكــذلك مــا يطــرأ عليهــا مــن       العــسكرية وال

  هذه املعلومات متاحة للدول األعضاء؛تغيريات، وتطلب إىل األمني العام أن جيعل 
نـد  البأن تدرج يف جدول األعمـال املؤقـت لـدورهتا التاسـعة واخلمـسني               تقرر    - ٣  

ــعامل ــسلع     ”ون نــ ــسكرية والــ ــدات العــ ــلحة واملعــ ــل األســ ــة بنقــ ــة املتعلقــ ــشريعات الوطنيــ التــ
  .“والتكنولوجيات ذات االستخدام املزدوج

  ٧١اجللسة العامة 
  ٢٠٠٣ ديسمرب/ كانون األول٨


