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اللجنـة التحضرييـة ملؤمتـر األمـــم املتحــدة املعــين 
باالجتـــار غـــري املشـــروع باألســــلحة الصغــــرية 

واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه 
الدورة الثالثة 

   ١٩ - ٣٠ آذار/مارس ٢٠٠١ 
رسالة مؤرخة ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠١ موجهة إىل أمانة اللجنـة التحضرييـة مـن 
ــل  رئيـس وفـد كنـدا، حييـل ـا مقترحـات متعلقـة بصياغـة مشـروع برنـامج العم

 (A/CONF.192/PC/L.4/Rev.1) املنقح  
يشرفين أن أرفق طيه نص املقترحات الكندية اليت قدمـت خـالل الـدورة الثالثـة للجنـة 
التحضرييـة ملؤمتـر األمـم املتحـدة املعـين باالجتـار غـري املشـروع باألســـلحة الصغــرية واألســلحة 

اخلفيفة من مجيع جوانبه (انظر املرفق). 
وسيكون من دواعي تقديري البالغ أن تعمم املقترحات الكندية بوصفها وثيقة رمسيـة 

من وثائق اللجنة التحضريية. 
(توقيع) بول ماير 
رئيس وفد كندا 
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مرفق 
 املقترحات الكندية بشأن مشروع برنامج العمل 

 الديباجة 
الفقرة ٢: 

�وإذ يسـاورنا بـالغ القلـق إزاء التصنيـع غـري املشـروع لألسـلحة الصغـــرية واألســلحة اخلفيفــة 
ونقلها وتداوهلا، وتراكمها املفرط يف العديد مـن منـاطق العـامل، ممـا تـترتب عليـه آثـار إنسـانية 

واجتماعية واقتصادية ضارة واسعة النطاق على االستقرار والتنمية العامليني، 
 

الفقرة ٣: 
�وإذ نعترف بأن االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة مـن مجيـع جوانبـه 
يذكي نار الصراعات، ويفـاقم العنـف، وينمـي ثقافـات العنـف، ويفضـي إىل تشـريد السـكان 
ـــدويل، ويشــجع اجلرميــة  األبريـاء، ويسـهم بصـورة مباشـرة يف انتـهاكات القـانون اإلنسـاين ال
واإلرهـاب، ويشـحذ تصميمنـا علـى وضـع ايـة للمعانـاة اإلنسانيـة وقتـل املدنيـني األبريـــاء 

بسبب األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة،� 
 

الفقرة ٤ مكررا: 
�وإذ نعترف أيضا بسمات الضعف اخلاصة للنساء يف حاالت الصراع املسلح واآلثار السـلبية 
الــيت خيلفــها انتشــار األســلحة الصغــرية علــى النســاء، مبــا يف ذلــك زيــادة خمــاطر تعرضـــهن 

لالستغالل، والرق، والعنف اجلنسي،� 
 

الفقرة ٥: 
�وإذ يساورنا القلق أيضا إزاء الصلة الوثيقة بني اإلرهاب واجلرمية املنظمة وجتـارة املخـدرات، 
من جهة، وانتشـار األسـلحة الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـة بصـورة ال ميكـن التحكـم فيـها، مـن 
جهة أخرى، وإذ نؤكد أمهيـة اجلـهود الدوليـة الراميـة إىل مكافحتـها يف آن واحـد مـن جـانيب 

كل من العرض والطلب،� 
 

الفقرة ٥ مكررا: 
�وإذ نالحـظ أن تقـارير عديـدة مـن تقـارير األمـم املتحـدة يف السـنوات املاضيـة أوردت أدلـــة 
موثقة على أن اآلثار السلبية اليت ختلفها األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة على التنميـة تضـر 

أكثر ما تضر بأشد البلدان فقرا،� 
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الفقرات ٦ و ٧ و ٨ و ٩: تدمج الفقرات األربع احلالية معا ويضاف إليها ما يلي: 
�وإذ نؤكد جمددا احترامنا للمعايري األساسية للقانون اإلنساين الـدويل وللمبـادئ املكرسـة 
يف صكوك تشمل، فيما تشـمل، اتفاقيـات جنيـف، وميثـاق األمـم املتحـدة، واتفاقيـة األمـم 
املتحدة حلقــوق الطفـل، وقـرارات جملـس األمـن الـدويل ذات الصلـة باألطفـال والنسـاء يف 

الصراعات املسلحة، والتزامنا بتلك املعايري واملبادئ،� 
 

الفقرة ١٢: 
�وإذ نعترف بضرورة التعاون واملسـاعدة الدوليـني لتنـاول مسـائل الطلـب والعـرض فضـال 
عن دعم وتيسري اجلـهود الراميـة إىل منـع االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الصغـرية واألسـلحة 

اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، 
 

الفقرة ١٣ مكررا: 
�وإذ نعتـرب أن تعزيـز الوضـوح والشـفافية وحتسـني تبـادل املعلومـات بشـأن األسـلحة الصغــرية 
واألسلحة اخلفيفة من شأما اإلسهام بقدر كبري يف بناء الثقة واألمن فيمـا بـني الـدول، مبـا يف 

ذلك  إجياد تفهم أفضل لالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة،� 
 

الفقرة ١٦: 
�وإذ نرحـب باجلـهود الـيت تبـذل علـى الصعـــد العامليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة والوطنيــة 
واحمللية من أجل مكافحة االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة مـن مجيـع 
جوانبه، وإذ نرغب يف االستفادة من هذه اجلهود، مـع أخـذ خصـائص هـذه املشـكلة ونطاقـها 

ومدى استفحاهلا يف كل املنطقة يف االعتبار،� 
 

الفقرة ١٨: 
�وإذ نرحـب باعتمـاد اجلمعيـة العامـة لـربوتوكول األمـــم املتحــدة ملكافحــة التصنيــع غــري 
املشروع لألسلحة النارية وأجزائها ومكوناا وذخائرها واالجتار غري املشروع ـا، امللحـق 
باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ملكافحة اجلرمية املنظمـة، الـذي يكمـل ويعـزز اجلـهود الراميـة 
ـــه،  إىل منــع االجتــار غــري املشــروع باألســلحة الصغــرية واألســلحة اخلفيفــة مــن مجيــع جوانب

ومكافحته والقضاء عليه،� 
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الفقرة ٢٠: 
�نقرر لذلك وضع حـد للمعانـاة اإلنسـانية الـيت تسـببها األسـلحة الصغـرية واخلفيفـة ومنـع 
ـــرية واألســلحة اخلفيفــة مــن مجيــع جوانبــه ومكافحتــه  االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الصغ

والقضاء عليه عن طريق:� 
 

 الفرع الثاين 
الفقرة ٥: 

�ألغراض التحكم الفعال يف جتارة األسـلحة الصـغرية وألغـراض حتديـد مصادرهـا، كفالـة 
قيام صانعي األسلحة بوضع العالمات الالزمة واملوثوقة علـى كـل قطعـة سـالح مـن األسـلحة 
الصغرية واألسلحة اخلفيفة بوصف ذلك جزءا ال يتجزأ من عمليـة اإلنتـاج. وينبغـي أن تكـون 
عملية وضع العالمة فريدة وحتدد بلد الصنع واسم الصانع ورقم التسـلسل.� (ميكـن حـذف 

بقية نص الفقرة.) 
 

الفقرة ٥ مكررا: 
�تعزيـز حتديـد مصـــادر األســلحة الصغــرية واألســلحة اخلفيفــة بطريقــة فعالــة بكفالــة وضــع 
العالمات املالئمة على األسلحة النارية عند االسترياد، ممـا يتيـح حتديـد البلـد املسـتورد ووضـع 

رقم تسلسل على قطع األسلحة النارية إذا كانت ال حتملها.� 
 

الفقرة ٦: 
�كفالة التعجيل بتدمري مجيع األسلحة اليت جمعت أو صـودرت أو حجـزت، مبجـرد اكتمـال 

اإلجراءات القانونية الواجبة.� 
 

الفقرة ٧: 
�كفالـة احتفـاظ الـدول بسـجالت شـاملة ودقيقـة أطـول مـدة ممكنـة، ولفـترة عشـر ســنوات 
على األقل، بشأن صناعة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وحيازا ونقلها ضمـن واليتـها 
ـــة تكفــل قيــام الســلطات الوطنيــة  القضائيـة. وينبغـي تنظيـم هـذه السـجالت وصيانتـها بطريق

املختصة باسترجاع ومقارنة املعلومات الدقيقة على وجه السرعة.� 
 

الفقرة ٩: 
�تقييـم طلبـات احلصـول علـى أذون التصديـر وفقـا ملعايـــري وطنيــة صارمــة (وملعايــري إقليميــة 
وعاملية حسب االقتضاء) تشمل كافة أنواع األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، دف منـع 

التجارة غري املشروعة ذه األسلحة، أو حتويلها إىل متلقني غري مأذونني.� 



01-322155

A/CONF.192/PC/41

الفقرة ٩ مكررا: 
�تقييم طلبات احلصول على أذون التصدير بعد أخذ العوامل التالية يف االعتبار: 

احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف البلد املتلقي؛  (أ)
احلالــة الداخليــة يف البلــد املتلقــي وموقعــه اإلقليمــي، يف ضــوء التوتـــرات أو  (ب)

الصراعات املسلحة القائمة؛ 
ـــال البلــد املتلقــي فيمــا يتعلــق بالواجبــات وااللتزامــات الدوليــة،  سـجل امتث (ج)
ال سـيما الواجبـات وااللتزامـات املتعلقـة بعـدم اسـتخدام القـوة، وعـدم االنتشـــار، واحلــد مــن 

التسلح ونزع السالح، واملتعلقة بالقانون الدويل الذي حيكم إدارة الصراع املسلح؛ 
طابع وكلفة األسلحة اليت ستنقل مقارنة بظـروف البلـد املتلقـي، مبـا يف ذلـك  (د)
احتياجاته األمنية والدفاعية املشروعة، وباهلدف املتمثـل يف التقليـل إىل احلـد األدىن مـن حتويـل 

املوارد البشرية واالقتصادية إىل التسلح؛ 
احتياجات البلد املتلقي يف جمال ممارسته حلقه يف الدفاع الفـردي أو اجلمـاعي  (هـ)

عن النفس وفقا للمادة ٥١ من ميثاق األمم املتحدة؛ 
مسألة مدى إسهام عمليات النقل يف قيـام البلـد املتلقـي بـرد فعـل مالئـم إزاء  (و)

عوامل التهديد العسكري واألمين اليت تواجهها ومتناسب معها؛ 
احلاجات األمنية احمللية املشروعة للبلد املتلقي؛  (ز)

احتياجات البلد املتلقي لتمكينه من املشـاركة يف حفـظ السـالم أو غـري ذلـك  (ح)
من التدابري وفقا لقرارات األمم املتحدة.� 

 
الفقرة ١٣: 

�إمداد احلكومات فقط باألسلحة الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـة، أو مـن تـأذن لـه بشـراء تلـك 
ـــأذن هلــا احلكومــات  األسـلحة، وذلـك إمـا بصـورة مباشـرة أو عـن طريـق الكيانـات الـيت ت

باحلصول على ذلك اإلمداد.� 
 

الفقرة ٢٩ مكررا: 
ـــهاء  �دعـم الـربامج الوطنيـة لنــزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج يف حـاالت مـا بعـد انت
الصراع اليت تشمل دوال إقليمية أخرى، مع اإلشارة بوجه خـاص إىل التدابـري املتفـق عليـها يف 

الفقرات من ٢٦ إىل ٢٩ من هذا الفرع.� 
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الفقرة ٣١ مكررا: 
�إنشاء مركز اتصال داخل األمم املتحدة وداخل املنظمـات الدوليـة األخـرى لتوفـري االتصـال 

بشأن املسائل املتصلة بتنفيذ برنامج العمل.� 
 

الفقرة ٣٢ مكررا: 
�إنشــاء آليــات دوليــة، حســب االقتضــاء، تتعلــق خاصــة بالتعــاون اجلمركــي عــرب احلـــدود 
وشــبكات تبــادل املعلومــات فيمــا بــني اجلــهات القائمــة علــى تنظيــم التصديــر واالســــترياد 
والسمسـرة، ووكـاالت إنفـاذ القـانون والرقابـــة احلدوديــة والرقابــة اجلمركيــة ــدف احتــواء 

االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة عرب احلدود واحلد منه.� 
 

الفقرة ٣٤: 
�دعم نزع سالح احملاربني القدامى وتسـرحيهم وإعـادة إدماجـهم يف وقـت الحـق يف اتمـع 
املــدين، وكذلــك، ويف نفــس الســياق، مجــع وتدمــري األســلحة الصغــرية واألســلحة اخلفيفـــة 
ـــري الكميــات الفائضــة مــن األســلحة، وإدراج  اململوكـة بصـورة غـري مشـروعة، وكذلـك تدم
أحكـام حمـددة يف اتفاقـات السـالم، عنـد االقتضـاء، تنـص علـى وضـع برامـــج شــاملة لنـــزع 
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج. وينبغي النص على هـذه األحكـام بدورهـا يف واليـات 

عمليات حفظ السالم وميزانياا.� 
 

الفقرة ٣٤ مكررا: 
�استقصاء ووضع أساليب إلعادة بناء ودعم مجيـع مؤسسـات اتمـع األساسـية الـيت تدمرهـا 
الصراعـات، ـدف تيسـري إعـادة إدمـاج احملـاربني السـابقني، وتعزيـز آفـــاق الســالم الداخلــي، 
ـــة دون أي عمــل يــهدف إىل اســتئناف  وختفيـض احتمـاالت ازديـاد حـدة التوتـرات، واحليلول

االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة.� 
 

الفقرة ٣٤ مكررا ثالثا: 
�التعاون لكفالة التنفيـذ الفعـال لقـرارات جملـس األمـن الـيت تؤكـد أمهيـة تدابـري نـزع السـالح 

والتسريح وإعادة اإلدماج.� 
 

الفقرة ٣٥: 
�وضع ترتيبات دولية وصك ملزم قانونا لتمكني السلطات املختصة من تتبع خطـوط اإلمـداد 

باألسلحة يف الوقت املناسب وبطريقة موثوقة، خاصة دف منع حتويل األسلحة.� 
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الفقرة ٣٥ مكررا: 
�تشجيع العمل العاملي بشأن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ـدف تعزيـز اسـتحداث أو 
تعزيز القوانني واللوائـح واإلجـراءات اإلداريـة الوطنيـة ذات الصلـة، مبـا يف ذلـك العمـل بشـأن 

وضع مبادئ توجيهية متفق عليها ملعايري التصدير املطبقة على الصعيد الوطين.� 
 

الفقرة ٣٦: 
�تشـجيع الـدول ومنظمـة اجلمـارك العامليـة، وكذلـك املنظمـات األخـــرى ذات الصلــة، علــى 
النظر يف تعزيز التعاون مع املنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة (انـتربول) لتتبـع مصـادر األسـلحة 
الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـة والتعـرف علـــى اجلماعــات واألفــراد الضــالعني يف االجتــار غــري 

املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة.� 
 

الفقرة ٣٧: 
�التوصــل إىل فــهم مشــترك للمســائل األساســية ونطــاق املشــاكل املتعلقــة بالسمســرة غـــري 
املشـــروعة باألســـلحة، ســـعيا إىل التنظيـــم الفعـــال ألنشـــطة العـــاملني يف جمـــال السمســــرة 

باألسلحة.� 
 

الفقرة ٣٧ مكرر: 
�بالنظر إىل األثر بالغ الضرر لالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة علـى 
األطفـال، بصفتـهم ضحايـا للعنـف ومسـتخدمني لألسـلحة علـى حـد ســـواء، تشــارك منظمــة 
ـــال يف حــاالت الصــراع  األمـم املتحـدة للطفولـة واملمثـل اخلـاص لألمـني اخلـاص املعـين باألطف
املسلح، بصفة خاصة، يف تلبية احلاجات اخلاصـة لألطفـال يف حـاالت مـا بعـد انتـهاء الصـراع 

املسلح فضال عن اإلعالن عن اآلثار السلبية هلذه األسلحة.� 
 

 الفرع الثالث 
الفقرة ١: 

ـــة باالجتــار غــري  �حنـن الـدول املشـاركة يف املؤمتـر نعـترف بـأن مسـؤولية حـل املشـاكل املتعلق
املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه تقع علـى عـاتق الـدول، بغـض 
النظر عن دورها يف املشكلة. ونعترف أيضا بأن الدول ال تســتطيع وحدهـا منـع هـذه التجـارة 
غري املشروعة أو احلد منـها، ومـن مث نشـجع علـى قيـام الشـراكات بـني الـدول وفيمـا بينـها 

وكذلك بني احلكومات واتمع املدين.� 
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الفقرة ٤: 
ـــري منــع  �تسـاعد الـدول واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة واتمـع املـدين يف وضـع وتعزيـز تداب
نشوب الصراعات والسـعي كلمـا أمكـن إىل تسـويتها عـن طريـق التفـاوض، مبـا يف ذلـك، يف 
مجلة أمور، دعم التثقيف العام باألسلحة الصغـرية، واملصاحلـة، وبنـاء السـالم ـدف تعزيـز 
احلل السلمي للنـزاعات، فضال عـن دعـم اآلليـات اتمعيـة والوطنيـة، مبـا فيـها األسـاليب 
التقليدية اليت تسهم يف ختفيف أي من األســباب اجلذريـة للصراعـات وتيسـري إدارة التغيـري 

بدون اللجوء إىل العنف.� 
 

الفقرة ٥ مكررا: 
�تشجع الدول اليت مل توقع وتصدق بعد على بروتوكول األمم املتحدة ملكافحة التصنيـع غـري 
املشروع لألسلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا وذخائرهـا واالجتـار غـري املشـروع ـا، امللحـق 
باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة، علـى أن تفعـل ذلـك يف أقـرب وقـت 

ممكن.� 
 

الفقرة ٩: 
�تشجع الدول على أن تستخدم مرافق املنظمة الدولية للشـرطة اجلنائيـة (انـتربول)، خصوصـا 
عن طريق تزويد قاعدة بيانات النظام الـدويل للبحـث عـن األسـلحة واملتفجـرات التـابع هلـا أو 
أية قاعدة بيانات أخرى يتـم إنشـاؤها باملعلومـات الكاملـة ويف الوقـت املناسـب (مبـا يف ذلـك 

املعلومات املتعلقة مبمارسات وضع العالمات على األسلحة). 
 

الفقرة ١١: 
�تتعهد الدول بالتعاون فيما بينها مبا يف ذلك على أساس الصكـوك العامليـة واإلقليميـة امللزمـة 
القائمة وكذلك التعاون مع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة واحلكوميـة الدوليـة املعنيـة، يف جمـال 
مصدر األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة غـري املشـروعة، خاصـة عـن طريـق تعزيـز اآلليـات 

القائمة على تبادل املعلومات.� 
 

الفقرة ١٦ مكررا: 
�دعم برامج ما بعد انتهاء الصراع املتصلة بنـزع سالح احملاربني السـابقني وتسـرحيهم وإعـادة 
إدماجهم جيب أن يراعـي االختالفـات بـني اجلنسـني وسـط احملـاربني ويقـر باحلاجـات اخلاصـة 

للمحاربني األطفال.� 
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الفقرة ١٦ مكررا ثالثا: 
�دعم  برامج ما بعد انتهاء الصراع املتصلة بنـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج جيـب أن 
يقر أيضا بأن التصدي للتحدي املتمثل يف إعـادة اإلدمـاج ال يعتمـد علـى حتقيـق النمـو وتوفـري 

فرص العمل وحسب، بل وعلى حتقيق املصاحلة أيضا.� 
 

الفقرة ١٧: 
�وإلقرارنا بأن األمن ميثل عنصرا أساسيا من عناصر احلكم السليم، وأن التدابـري املباشـرة 
للمساعدة على حتسـني احلكـم واملسـاءلة يف القطـاع األمـين متثـل أولويـة عليـا بالنسـبة ملنـع 
الصراعات وحتقيق التنمية املستدامة، ينبغي بذل املزيـد مـن اجلـهود علـى األصعـدة اإلقليميـة 

ودون اإلقليمية والوطنية ملعاجلة اجلوانب األمنية للتنمية.� 
 

الفقرة ١٧ مكررا: 
�أخـذ املؤشـرات التاليـة يف االعتبـار عنـد حتديـد مـا إذا كـان خمــزون دولــة مــا مــن األســلحة 

الصغرية واألسلحة اخلفيفة ميثل فائضا أم ال: 
حجم القوات العسكرية واألمنية وتشكيلها ومفهوم عملياا؛  (أ)

السياق اجلغرايف – السياسي واجلغـرايف – االسـتراتيجي، مبـا يف ذلـك مسـاحة  (ب)
اإلقليم وعدد السكان؛ 

احلالة األمنية الداخلية واخلارجية؛  (ج)
ـــة بالعمليــات الدوليــة حلفــظ  االلتزامـات الدوليـة، مبـا فيـها االلتزامـات املتعلق (د)

السالم؛ 
عدد األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة اليت مل تعد مسـتخدمة يف األغـراض  (هـ)

العسكرية وفقا للوائح واملمارسات الوطنية.� 
 

الفقرة ٢١: 
�وضـع وتنفيـذ برامـج فعالـة لـرتع الســـالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، مبــا يف ذلــك مجــع 
األسلحة الصغرية واخلفيفة وتدمريها، يف حاالت ما بعد الصراع،  يف البلـدان الـيت ال توجـد 

فيها هذه الربامج.� 
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الفقرة ٢٧: 
�إنشاء آليات دون إقليمية أو إقليمية، حسب االقتضـاء، ال سـيما يف جمـال التعـاون اجلمركـي 
عـرب احلـدود، وشـبكات لتبـادل املعلومـات فيمـا بـني اجلـهات القائمـة علـى تنظيـــم التصديــر 
واالسـترياد والسمسـرة، ووكـاالت إنفـاذ القوانـني ومراقبـة احلـدود واجلمـارك وذلـك ــدف 

احتواء االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة عرب احلدود واحلد منه.� 
 

الفقرة ٢٨: 
�تشجيع العمل اإلقليمي ودون اإلقليمـي بشـأن األسـلحة الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـة ـدف 
تعزيـز اســـتحداث القوانــني واألنظمــة واإلجــراءات اإلداريــة الوطنيــة ذات الصلــة، أو تعزيــز 
املوجـود منـها، مبـا يف ذلـك العمـل بشـأن وضـع مبـادئ توجيهيـة متفـق عليـها ملعايـري التصديــر 

املطبقة على الصعيد الوطين.� 
 

 الفرع الرابع 
الفقرة ١: 

ــلحة  �حنـن الـدول املشـاركة يف املؤمتـر املعـين باالجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الصغـرية واألس
اخلفيفة من مجيع جوانبه، نعلن التزامنا بالتنفيذ العاجل جلميع تدابري العمل الوطنيـة الـواردة 
يف برنـامج العمـل هـــذا، وبتعزيــز تنفيــذ تدابــري العمــل اإلقليميــة والعامليــة الــيت يتضمنــها 
وبالتعاون النشط يف ذلك. ويف هذا الصـدد، نوصـي اجلمعيـة العامـة باختـاذ اخلطـوات التاليـة 

املتفق عليها من أجل متابعة املؤمتر بفعالية:� 
 

الفقرة ١ (أ): 
�عقد مؤمتر استعراضي يف موعـد ال يتجـاوز عـام ٢٠٠٦ السـتعراض التقـدم املنجـز يف تنفيـذ 
برنامج العمل وتعديـل الربنـامج حسـب الضـرورة لإلعـراب عـن الظـروف املتغـرية وحتقيـق 

 املبادرات املقترحة يف الصيغة األصلية.� 
الفقرة ١ (أ) مكررا: 

�إنشـاء شـبكة اتصـال مؤلفـة مـن مجيـع مراكـز االتصـال الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة املنشـــأة 
مبوجب برنامج العمل هذا، باإلضافة إىل مراكز االتصال اليت تنشئها املنظمـات غـري احلكوميـة 
املعتمدة لدى مؤمتر األمم املتحدة املعـين باالجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الصغـرية واألسـلحة 
اخلفيفة من مجيع جوانبه أو مؤمترات اسـتعراضه أو الـيت تشـارك يف االجتماعـات السـنوية الـيت 
تعقد مبوجب هـذا الفـرع؛ وإنشـاء وسـيلة لالتصـال الروتيـين السـريع فيمـا بـني أعضـاء شـبكة 
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االتصـال ـدف تعزيـز تبـــادل املعلومــات عــن مجيــع جوانــب تنفيــذ برنــامج العمــل وبشــأن 
املبادرات ذات الصلة على الصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية.� 

 
الفقرة ١ (ب): 

�عقـد اجتمـاع سـنوي جلميـع اهليئـات املمثلـــة يف شــبكة االتصــال، باإلضافــة إىل اهليئــات 
ــة  األخـرى الـيت يوافـق عليـها االجتمـاع السـنوي، لتبـادل املعلومـات بشـأن األنشـطة احلالي
ـــة بتنفيــذ برنــامج العمــل، ــدف تعزيــز املســاعدة والتعــاون بشــأن هــذه  واملقـررة املتعلق

املبادرات.� 
 

الفقرة ١ (ب) مكررا: 
�تعيني منسق لتعزيز وتيســري أنشـطة املتابعـة، مـع اإلشـارة بصفـة خاصـة إىل تبـادل املعلومـات 
(مبـا يف ذلـك شـبكة االتصـال) وعقـد االجتماعـــات الســنوية الــيت تدعــو هلــا الفقــرة الفرعيــة 

السابقة.� 
 


