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مؤمتر األمم املتحدة الستعراض التقدم احملرز يف       
ملتعلــق مبنــع االجتــار غــري  تنفيــذ برنــامج العمــل ا 

باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة       املشروع
 من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه

   ٢٠٠٦يوليه / متوز٧ -يونيه / حزيران٢٦نيويورك، 
 ورقة عمل مقدمة من الرئيس  

 
واألسـلحة   املتعلـق مبنـع االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية              عملالبرنامج    

  استراتيجية ملواصلة التنفيذ:اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه
  

 الديباجة - أوال 
مؤمتر األمم املتحدة الستعراض التقدم احملـرز يف تنفيـذ برنـامج       حنن الدول املشاركة يف      - ١

واألسلحة اخلفيفـة مـن مجيـع جوانبـه      نع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية    العمل املتعلق مب  
ــه   ــضاء علي ــه والق ــن   ومكافحت ــورك م ــا يف نيوي ــد اجتمعن ــران٢٦، وق ــه / حزي ــوز٧ إىليوني   / مت

 ،٢٠٠٦يوليه 
برنـامج العمـل    نعيد تأكيد التزامنا الراسخ بأن ننفذ وندعم بالكامل املبادئ الواردة يف             - ٢

ــه      املتعلــق  مبنــع االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة مــن مجيــع جوانب
األمم املتحدة املعـين   يف مؤمتر ٢٠٠١يوليه / متوز ٢٠ الذي اعتمد يوم     ومكافحته والقضاء عليه  

ونعقـد العـزم    ،  )١(باالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة مـن مجيـع جوانبـه           
 ذ التدابري املبينة يف الفروع الثاين إىل الرابع أدناه من أجل تعزيز تنفيذه يف املستقبل،على اختا

__________ 
فيفـة مـن مجيـع    املعين باالجتار غري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخل     املتحدة األممتقرير مؤمتر   انظر   )١( 

 .٢٤، الفصل الرابع، الفقرة )A/CONF.192/15 (٢٠٠١يوليه /متوز ٢٠‐٩جوانبه، نيويورك، 
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الـدول مـن    لـتمكني   دويل  الـ ك  نرحب باعتماد اجلمعيـة العامـة يف دورـا الـستني للـص             - ٣
التعرف على األسلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة غـري املـشروعة وتعقبـها يف الوقـت املناسـب                  

 ٢٠٠١ لعـام    األمـم املتحـدة   ، بوصف ذلك خطـوة هامـة يف متابعـة مـؤمتر             ل عليها وبطريقة يعو 
 ،ة اخلفيفـــة من مجيع جوانبهلحة الصغرية واألسلحسباألار غري املشروع ين باالجتعامل
مكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناــا    بروتوكــول نفــاذنرحــب ببــدء  - ٤

ل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة           شروعة املكمـ  مـ   وذخائرها واالجتار ـا بـصورة غـري       
ــة   ــرب الوطني ــة ع ــوز٣يف  املنظم ــه / مت ــايري      ٢٠٠٥يولي ــى مع ــنص عل ــأن الربوتوكــول ي ــر ب ، ونق

 منــع االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية  تكمــل وتــدعم اجلهــود الراميــة إىل  توإجــراءا
 ،لقضاء عليهواألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته وا

 نـا فاعترمـع ا الصعيد الوطين واإلقليمي والعـاملي، ولكـن   كل من نقر بإحراز تقدم على    - ٥
 جتار غري املـشروع باألسـلحة الـصغرية    من العمل للتصدي لالالكثريحاجة إىل   استمرار وجود   ب

 .من مجيع جوانبه ولتنفيذ برنامج العمل بالكاملواألسلحة اخلفيفة 
 

 اإلقليمي والعامليالصعيد الوطين وكل من لموسة لتعزيز التنفيذ على امل تدابريال - ثانيا 
 نعقـد العـزم علـى اختـاذ التـدابري امللموسـة التاليـة لتعزيـز                 ؤمترحنن الدول املشاركة يف امل     - ١

 :الصعيد الوطين واإلقليمي والعامليكل من التنفيذ على 
 

 على الصعيد الوطين  
ممارســة  وأنظمــة وإجــراءات إداريــة مالئمــة مــن أجــل   تكثيــف اجلهــود لوضــع قــوانني  - ٢

لة على إنتاج األسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة داخـل املنـاطق اخلاضـعة للواليـة                 االرقابة الفع 
 وذلـك يف حالـة      ،الوطنية وعلى تصدير هذه األسلحة واستريادها ومرورها العابر وإعادة نقلـها          

ءات؛ واحلـث، يف حالـة وجودهـا، علـى إنفاذهـا            تلـك القـوانني واألنظمـة واإلجـرا       عدم وجود   
نــع التصنيــع غري القانوين واالجتار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة                 بدقة مل 

 .اهل غري مأذونجهات إىل لتصل  مسارها ليوحتأو 
خطـوات فوريـة مـن أجـل اعتمـاد           اختــــاذ    ، علـى  بعـد ذلـك    اليت مل تفعل     ،الدولحث   - ٣

ــشريعات ال وتنفي ـــذ الت ــدابري الزمــة وغريهــا مــن  ــ ــة جــرم لتالت ــها الداخلي ــصنيع  مبوجــب قوانين ت
الجتــار ــا بــصورة غــري مــشروعة  ألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة وحيازــا وختزينــها وا ا

لقـوانني   مبوجـب ا   يف هذه األنشطة  كفل حماكمة الضالعني    داخل نطاق واليتها القضائية، حىت ت     
ــة الو ــة اجلنائي ــصلةطني ــدول أن تــ   .ذات ال ــاب بال ــرض، يه ــذا الغ ــها   وهل درج يف أحكــام قوانين

وأنظمتها الوطنية أحكاما متكِّن مـن التحقيـق واحملاكمـة واملعاقبـة يف حالـة انتـهاك الرقابـة علـى                     
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 أشـكال احلظـر علـى األسـلحة الـيت فرضـها جملـس        ت والـواردات، مبـا يف ذلـك انتـهاك         الصادرا
 .شهادات املستعمل النهائياملشروع لاألمن واالستخدام غري 

اعتمـاد قـوانني وأنظمـة وإجـراءات إداريـة            علـى  بعـد ذلك  الدول اليت مل تفعل     تشجيع   - ٤
 .مالئمة لتنظيم حيازة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة

القيام، حيثمـا دعـت احلاجـة، بتحـسني القـدرة العمليـة علـى إنفـاذ القـوانني واألنظمـة                - ٥
ت اإلداريــة، مبــا يف ذلــك يف جمــاالت االســترياد والتــصدير ومــنح التــراخيص ومراقبــة واإلجــراءا

النقــل العــابر وإعــادة الــشحن، وإدارة وأمــن املخزونــات، ومجــع األســلحة وتــدمريها، والوســم  
 .اقبة احلدود واملراقبة اجلمركيةوحفظ السجالت ومر

 التعــرف علــى األســلحة الــدول مــنلــتمكني دويل الــك التنفيــذ الفــوري والكامــل للــص - ٦
، الصغرية واألسلحة اخلفيفة غـري املـشروعة وتعقبـها يف الوقـت املناسـب وبطريقـة يعـول عليهـا                    

 :وال سيما عن طريق ما يلي
وضع القوانني واألنظمة واإلجراءات اإلدارية الالزمـة، إن مل تكـن موجـودة،              )أ( 

 ؛ تنفيذا فعاال الصك ذلكمن أجل تنفيذ
 حلقـة  أو أكثـر لتبـادل املعلومـات ولتكـون    واحـدة  ال وطنيـة  تعـيني جهـة اتـص    )ب( 
 اخلاصـة   الدسـتورية  تاعمليـ ل بالنـسبة جلميـع املـسائل املتـصلة بتنفيـذ هـذا الـصك وفقـا ل                 اتصال

 ؛بكل دولة منا
التعــاون علــى أســاس ثنــائي، وحــسب االقتــضاء، علــى أســاس إقليمــي ودويل   )ج( 

 لدعم التنفيذ الفعلي للصك؛
 .ها للصك كل دولة منير إىل األمني العام عن تنفيذتقدمي تقار )د( 

ــام، مــع م  - ٧ ــاالحظالقي ــا يف  ٥٣ أن تن ــة أصــبحت أطراف مكافحــة صــنع   بروتوكــول دول
ل مــشروعة، املكمــ األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناــا وذخائرهــا واالجتــار ــا بــصورة غــري

 الـدول أن تـصدق علـى        ةناشـد مب،  وطنيـة التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب ال            
 .فعلت ذلك بعدقد  وتنفذه بالكامل، إن مل تكن لالربوتوكو

الــدول مــن أجــل تعزيــز القــدرة علــى تقيــيم الــيت تبــذهلا هــود اجل تنــاالحظالقيــام، مــع م - ٨
األسـلحة الـصغرية    مجيـع   طلبات أذون التصدير وفقا لألنظمة واإلجراءات الوطنيـة الـيت تـشمل             

 أو تطبــق ضع الــدول أن تواصــل جهودهــا يف هــذا الــصدد وأن تــ ةناشــدمبة اخلفيفــة، واألســلح
 تـدابري للمـرور   إىل جانـب  إلصـدار تـراخيص أو أذون التـصدير واالسـترياد،        ال فعـا  ا وطني انظام



A/CONF.192/2006/RC/WP.4
 

4 06-41285 
 

، فيمـا يتـصل بنقـل كافـة األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة                وإعـادة الـشحن،      الدويل العابر
 .األسلحة ذهار غري املشروع  مكافحة االجتوذلك دف

املـــسؤولية عنـــد اســـترياد األســـلحة الـــصغرية  اإلحـــساس ب أعلـــى درجـــة مـــن رســـةامم - ٩
ا  ـ دتهـ عتواألسلحة اخلفيفة وتصديرها ونقلها وإعادة نقلـها، وفقـا لاللتزامـات القائمـة الـيت           

ت املـستعمل  شـهادا الدول مبوجب القانون الدويل ذي الصلة، فضال عن تنفيذ عمليـة إلصـدار             
، والنظــر يف تطبيــق مبــادئ توجيهيــة شــاملة فيمــا يتــصل بالــضوابط الوطنيــة الــيت تــنظم  النــهائي

 .عمليات نقل األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة
ــ - ١٠ ــة       يسلالت ــضمن جوانــب تقني ــة جيــب أن تت ــضوابط الوطني ــة لل ــادئ التوجيهي ــأن املب م ب

وضــوعية وشــفافة وغــري متييزيــة، ومعتمــدة علــى  بأــا ينبغــي أن تكــون ممــع إقرارنــاومعياريــة، 
جيب أن تتـضمن     كما. ار السمات اخلاصة لكل منطقة    صعيد متعدد األطراف وتأخذ يف االعتب     

هذه املبادئ التوجيهية حظرا صرحيا لنقل األسلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة، يفهـم منـه أنـه        
 مل تأذن ـا صـراحة الـسلطات املختـصة           يشمل عمليات التصدير واالسترياد واملرور العابر اليت      

 .العابر  املستورد أو بلد املروريف البلد املصدر أو
 دولــة قــد أنــشأت آليــات تنــسيق وطنيــة، ٨٠ أن مــا يزيــد علــى تنــاالحظالقيــام، مــع م - ١١
أيـضا  ث  ، واحلـ  تلك اآلليات عمل  ع الدول على اختاذ التدابري الالزمة لكفالة حسن سري          يشجبت

ري، حيثما كان ذلك مالئما، إنشاء آليات من هـذا القبيـل يف الـدول الـيت مل تفعـل                    على أن جي  
ذلك بعد. 

، شــهادات املــستعمل النــهائيتعزيــز قــدرة الــدول علــى تنفيــذ عمليــات فعالــة إلصــدار  - ١٢
تشمل التأكد من صـحة هـذه الـشهادات وكفالـة حـصول الـسلطات ذات الـصلة علـى القـدر                      

 .ارد للتحقق من االستعمال النهائيالكايف من التدريب واملو
 دولـــة قـــد وضـــعت أو تـــضع حاليـــا  ٣٠ أن مـــا يزيـــد علـــى تنـــاالحظاحلـــث، مـــع م - ١٣

، مبـا   واألسـلحة اخلفيفـة    نع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية     استراتيجيات وطنية حمددة مل   
نـها إجـراء    يف ذلك خطط عمل وطنية، علـى دعـم اسـتمرار هـذه املبـادرات الوطنيـة بوسـائل م                   

وطنيـة لتنفيـذ   وضع خطط عمل  أمكن، مبواصلة تقييمات لالحتياجات واملوارد والقيام، حيثما 
 .برنامج العمل

، ٢٠٠١نت جهات اتصال وطنية منذ عـام         دولة قد عي   ١٣٧تنا أن   الحظالقيام، مع م   - ١٤
 .كنمم اخلطوات الالزمة يف أقرب وقت اختـــاذ  علىبعدذلك الدول اليت مل تفعل ث حب
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، بــسن أو حتــسني التــشريعات واألنظمــة ٦٠/٧٧القيــام، عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة  - ١٥
ــة إىل مــستعملني ــائيني مــن غــري        ــدفاع اجلــوي احملمول واإلجــراءات حلظــر نقــل منظومــات ال

ــات أو ا     ــك األســلحة إال إىل احلكوم ــصدر تل ــة أال ت ــدول، وكفال ــن    ال ــم م ــأذون هل ــوكالء امل ل
 .حكومة ما

مواصلة اختاذ التدابري املالئمة، مبا يف ذلك استخدام كافة الوسائل القانونيـة أو اإلداريـة،                - ١٦
 .ضد أي نشاط ينتهك حظرا فرضه جملس األمن على األسلحة وفقا مليثاق األمم املتحدة

تـنظم أنـشطة    مالئمـة   تشريعات وطنية أو إجراءات إداريـة       وإنفاذ  وضع  تكثيف اجلهود ل   - ١٧
 تشمل، حسب االقتضاء، تدابري     لسمسرة يف جمال األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة      العاملني با 

ض العقوبـات   رفـ ومن قبيل تسجيل السماسرة، وإخضاع معامالت السمسرة لتـرخيص أو إذن،            
الوطنيـة أحكامـا   ، ينبغـي للـدول أن تـدرج يف قوانينـها وأنظمتـها          كـذلك . املناسبة على املخالفني  

يف األسلحة  ميع أنشطة السمسرة    جب  فيما يتعلق   واحملاكمة وفرض العقوبات   قيتكفل فعالية التحق  
اارسمغري املشروعة اليت تداخل واليتها القضائية وحتت سيطر . 

 من عمليات تدمري األسـلحة الـصغرية واألسـلحة          كبري عدد   تنا تنفيذ الحظالقيام، مع م   - ١٨
علما باملبادرات الرامية إىل وضـع مبـادئ         تناطاحإ معو،  ٢٠٠١اخلفيفة غري املشروعة منذ عام      

ــة للمــساعدة    ــشأن اإلجــراءات الوطني ــة ب ــىتوجيهي ــداول مــن األســلحة  عــددض اليفــخت  عل  املت
ث على تكثيف اجلهـود لتـدمري فـائض األسـلحة           باحلالصغرية واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة،      

جيـب تـدمريه، ومواصـلة      فـائض   أنـه    الـسلطات الوطنيـة      ددالصغرية واألسلحة اخلفيفة الـذي حتـ      
 .اجلهود لتطبيق أفضل ممارسات وطرائق التدمري

قيـام  لكـل دولـة،     الدسـتوري والقـانوين     لنظـامني   رهنـا با  تكثيف اجلهـود لكـي يكفَـل،         - ١٩
القوات املسلحة أو الـشرطة أو أي هيئـة أخـرى مـرخص هلـا حبيـازة أسـلحة صـغرية أو أسـلحة                 

إدارة وأمـن خمزوناـا مـن هـذه         فعاليـة   لة تتعلـق ب   فـص وضع معايري وإجراءات مالئمة وم    ب خفيفة
، مبــا يف ذلــك االحتفــاظ بقــوائم كاملــة باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة الــيت     األســلحة

 .حتوزها تلك اهليئات
ادة الـشحن    احلـدود وإعـ    ضـوابط لتحسني كفاءة وفعاليـة     أكرب  احلث على بذل جهود      - ٢٠

 . اجلمركيةوالضوابط
 يف االعتبار أن عددا من برامج نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج                 اخذالقيام، أ  - ٢١
 وتنفيذ برامج فعالة لـرتع الـسالح والتـسريح          وضع ث على مواصلة  باحلحقق نتائج إجيابية،    قد  

 .، حيثما تدعو احلاجة إىل ذلكوإعادة اإلدماج
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ــة إىل تلبيــة   - ٢٢ ــلألطفــال خلاصــة االحتياجــات اتعزيــز اجلهــود الرامي ــأثرين بال  اتاعصراملت
مشلـهم مـع أسـرهم،    مـع  وال سـيما فيمـا يتعلـق جب    قسرا، امبن فيهم من أصبحوا جنود   ،  ةاملسلح

 .وإعادة إدماجهم يف اتمع املدين وإعادة تأهيلهم على النحو املناسب
 تقــارير وطنيــة قُــدمت إىل إدارة شــؤون نــزع الــسالح ١٠٣ أن تنــاالحظالقيــام، مــع م - ٢٣

 تقاريرهـا   سنيع الدول علـى حتـ     يشجبت،   أيضا ٢٠٠٥يف   و ٢٠٠٣مم املتحدة يف عام     التابعة لأل 
 :الوطنية عن طريق ما يلي

 استكمال املعلومات السابقة؛ )أ( 
تقدمي معلومات أكثر تفصيال عـن تنفيـذها لربنـامج العمـل، وتعميـق مـضمون             )ب( 

 التقارير وتوسيع نطاقها؛
 .تصل بتنفيذها لربنامج العملمعاجلة الثغرات والتحديات فيما ي )ج( 

 
 على الصعيد اإلقليمي  

ــدف إبــرام الــصكوك ذات الــصلة   تــشجيع املفاوضــات، حــسب االقتــضاء، ةواصــلم - ٢٤
 إىل منع االجتار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن            والرامية امللزمة قانونا 

لى تلك الـصكوك، إن وجـدت، وتنفيـذها         مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، والتصديق ع      
 الالئحــة النموذجيــة ملراقبــة احلركــة   مــن قبيــل باعتمــاد صــكوكنــابيرحت بالكامــل، وذلــك مــع 

جلنـة البلـدان األمريكيـة      الـيت وضـعتها       وأجزائهـا ومكوناـا وذخائرهـا      الدولية لألسلحة الناريـة   
مريكية، واتفاقية البلـدان األمريكيـة   التابعة ملنظمة البلدان األ ملكافحة إساءة استعمال املخدرات

واملواد األخرى ذات الصلة واالجتار ـا        ملكافحة تصنيع األسلحة النارية والذخرية واملتفجرات     
وبروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنـوب األفريقـي بـشأن مراقبـة األسـلحة             بطريقة غري مشروعة،    

وكـول نـريويب ملنـع االجتـار غـري املـشروع       وبروت، املواد ذات الصلةغريها من   و النارية والذخائر 
منطقـة الـبحريات الكـربى والقـرن األفريقـي ومراقبتـه             باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة يف     

ــه  ــصغرية      ، وواحلــد من ــة باألســلحة ال ــا املتعلق ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة االقت ــة اجلماع  اتفاقي
 .ى ذات الصلةواألسلحة اخلفيفة وذخائرها واملواد األخر

اختــاذ كافــة التــدابري الالزمــة لكفالــة التنفيــذ التــام لالتفاقــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة  - ٢٥
 .القائمة، مبا يف ذلك وضع مبادئ توجيهية ومعايري، حسب االقتضاء

تعزيــز قــدرات املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، ال ســيما يف املنــاطق األكثــر تــأثرا   - ٢٦
 واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة عرب احلدود، وتقدمي الـدعم للـدول     بتدفقات األسلحة الصغرية  

 .يف جهودها الرامية إىل تنفيذ برنامج العمل
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 إقليميـة ودون    ايريعـ ، بوضـع مبـادئ توجيهيـة وم       االقيـام، طوعـ   علـى   تشجيع  ال ةواصلم - ٢٧
بـادرات  اعتماد مـدونات والـشروع يف م  شأن ضوابط النقل، وذلك مع إحاطتنا علما ب  إقليمية ب 

 .بشأن ضوابط النقل
 بتعزيز التعاون على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي يف ااالت التاليـة            اطوع القيام - ٢٨

 :كن، على وضع اتفاقات هلذا الغرضوالعمل، حيثما أم
ــادل        )أ(  ــدريب وتب ــك الت ــا يف ذل ــة احلــدود، مب ــارك ومراقب ــشرطة واجلم ــر ال دوائ

ــراءات ا  ــدعم اإلجـ ــات لـ ــصغرية    املعلومـ ــلحة الـ ــار باألسـ ــصدي لالجتـ ــة إىل التـ ــشتركة الراميـ ملـ
 شروعة عرب احلدود وإعادة شحنها؛واألسلحة اخلفيفة غري امل

يف العمليات غـري املـشروعة لتـصنيع    لضالعني اعات واألفراد  امالتحري عن اجل   )ب( 
زينــها وختوالسمــسرة فيهــا  واالجتــار ــا  غــري املــشروعةاألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة 

  األفراد؛ئكلوأعات و، وحماكمة تلك اجلمامتويل اقتنائهاووإعادة شحنها ونقلها وحيازا 
 برامج مجع األسلحة وتدمريها ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛ )ج( 
تبادل املعلومات واخلربات بشأن القوانني واألنظمة واإلجـراءات اإلداريـة مـن      )د( 

ة على إنتاج األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واسـتريادها وتـصديرها   أجل ممارسة رقابة فعال  
 .ومرورها العابر وإعادة شحنها وإعادة نقلها

حتديد الدروس املستفادة وأفضل املمارسات على الصعيد الوطين بـشأن تنفيـذ برنـامج               - ٢٩
االجتـار غـري املـشروع      نـع   ستقبلية مل العمل واالستفادة من هذه الـدروس يف التـدابري اإلقليميـة املـ            

، والتـــشجيع علـــى نـــشر واألســـلحة اخلفيفـــة ومكافحتـــه والقـــضاء عليـــه  باألســـلحة الـــصغرية
 .املعلومات هذه

 
  العامليالصعيدعلى   

 ٢٠٠٥ علمــا باملــشاورات الواســعة النطــاق الــيت أجريــت يف عــام القيــام، مــع إحاطتنــا - ٣٠
ملنــع السمــسرة غــري املــشروعة يف األســلحة  بــشأن اختــاذ تــدابري إضــافية لتعزيــز التعــاون الــدويل  

 إىل قراري اجلمعية العامـة      ةراشاإل معالصغرية واألسلحة اخلفيفة ومكافحتها والقضاء عليها، و      
ــشرين     ب، ٦٠/٨١  و٥٩/٨٦ ــه يف ت تــشجيع فريــق اخلــرباء احلكــوميني الــذي سيــشرع يف عمل

يات عمليــة بــشأن  توصــلكــي يــضع علــى اتبــاع ــج عملــي يف نــشاطه  ٢٠٠٦نــوفمرب /الثــاين
 . اختاذها يف إطار األمم املتحدةالتدابري اإلضافية اليت يتعني
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ــة - ٣١ ــام لألمــم املتحــدة   مطالب ــأن األمــني الع ــضطلع ب   بدراســة ترمــي إىل األمــم املتحــدة  ت
ملــسائل واخليــارات الرئيــسية املتــصلة بوضــع معــايري      التوصــل إىل تفامهــات مــشتركة بــشأن ا   

 .املستعمل النهائيبشأن شهادة يعول عليها مشتركة ونظم 
ــارات    - ٣٢ ــادل اآلراء بـــشأن الـــسياسات واملمارســـات واالعتبـ ــلة تبـ  بنقـــل ةاملتـــصلمواصـ

املتلقيـة  األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة إىل عناصـر فاعلـة غـري مـأذون هلـا مـن قبـل الدولـة                      
 تباين الـسياق    اعاةتدابري مشتركة، مع مر   أو  وذلك دف التوصل إىل تفامهات       األسلحة،   هلذه

 . يف كل منهاةمن دولة إىل أخرى والنهج املتبع
 القـادرة علـى ذلـك بتجميـع الـدروس           ، مبساعدة من الدول    بأن يقوم  األمني العام مطالبة   - ٣٣

وضع مبادئ املستفادة وأفضل املمارسات بشأن إدارة خمزونات األسلحة وتدمريها وذلك دف           
 .هاإدارة وتأمني املخزونات من األسلحة وتدمريراءات وإجتوجيهية عملية، تشمل معايري 

تطبيــق أحكــام الــصك مــسألة إمكانيــة  يف ، للنظــر يف إطــار األمــم املتحــدةبــدء عمليــة، - ٣٤
الــدويل املتعلــق بــتمكني الــدول مــن التعــرف علــى األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة غــري     

 عمليـات األمـم املتحـدة       يف جمـال   عليهـا يعـول   املشروعة وتعقبـها يف الوقـت املناسـب وبطريقـة           
تقريـر الفريـق العامـل املفتـوح العـضوية املعـين بتعقـب         على النحو املوصى بـه يف        حلفظ السالم، 

 .األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة
بالدعم املقدم من اتمع املـدين واملنظمـات غـري احلكوميـة يف تنفيـذ               القيام، مع إقرارنا     - ٣٥
ث ودعـم   ووالبحـ ثقيـف   رنامج العمل من خالل مجلة أمور منـها أنـشطة الـدعوة والتوعيـة والت              ب

 حـسب   ،على املشاركة  كل هذه األطراف     تشجيعبأجهزة التنسيق الوطنية واملشاريع امليدانية،      
ــضاء ــع جوانــب  يف،االقت ــة إىل    مجي ــة الرامي ــة والوطني ــة واإلقليمي ــذ  مواصــلة اجلهــود الدولي  تنفي
 .ملبرنامج الع

 ، حــسب االقتــضاء، وثقافــة ســالم عــن طريــق القيــام  العمــل علــى إقامــة حــوار تعزيــز - ٣٦
ــرامج الت  ــةثقيــفبتــشجيع ب ــشأن  اجلمهــور وتوعي  مــشاكل االجتــار غــري املــشروع باألســلحة   ب

 . مجيع جوانبه، تشارك فيها كافة قطاعات اتمعمن الصغرية واألسلحة اخلفيفة 
 

 الدوليانالتعاون واملساعدة  - ثالثا 
 املـشاكل املتـصلة     حـل حنن، الدول املشاركة يف املؤمتر، نؤكد من جديـد أن مـسؤولية              - ١

قــع يف املقــام تمجيـع جوانبــه  مــن باالجتـار غــري املــشروع باألســلحة الـصغرية واألســلحة اخلفيفــة   
 التعـاون الــدويل مـن أجــل تعزيــز   ةدااألول علـى عــاتق مجيـع الــدول، ونـشدد علــى ضـرورة زيــ    

 .نع االجتار غري املشروع باألسلحة ومكافحته والقضاء عليهملاملبذولة حاليا اجلهود 
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 اجلهـود املبذولـة   يف التنسيق والتكامل والتآزر     سبل توطيدوبتتعهد الدول بتعزيز التعاون      - ٢
 كـل   مجيـع جوانبـه علـى     مـن   للتصدي لالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة         

ــصعيد   ــامــن ال ــاون وشــراكات     الع ــات تع ــة عالق ــوطين، وإقام ملي واإلقليمــي ودون اإلقليمــي وال
وتعزيزها على مجيع املستويات فيما بني املنظمات الدولية واملنظمات احلكوميـة الدوليـة واتمـع      

 .املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية وقطاع الصناعة واملؤسسات املالية الدولية
 بنــاء علــى طلــب مــن  ،رنظــ أن تقــادرةمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة الينبغــي للــدول ولل - ٣

يف تقدمي قدر أكرب من املساعدة، مبا يف ذلـك املـساعدة التقنيـة    نظرا حثيثا  ،السلطات ذات الصلة 
واملالية واملساعدة يف بناء القدرات، من أجل مواصلة دعم تنفيذ مجيع التدابري الـواردة يف برنـامج    

 :يف ااالت التالية، مبا يف ذلك يالستعراض للمؤمتر اوثيقة اخلتاميةالعمل ويف هذه ال
 وضع التشريعات واللوائح املناسبة وتنفيذها؛ )أ( 
 الضوابط املتعلقة باالسترياد والتصدير والعبور والشحن العابر؛ )ب( 
 ن؛و العملية يف جمال إنفاذ القانةالقدر )ج( 
 سلحة؛إدارة وتأمني املخزونات من األ )د( 
 الـسلطات    الذي حتدده  تدمري الفائض من األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة       )هـ( 
 ؛  من أجل تدمريهاملختصة
 ؛تنقل التكنولوجيا )و( 
نزع سالح املقاتلني السابقني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم، مبا يف ذلـك تقـدمي              )ز( 

 ؛نيسابقالاملساعدة للجنود األطفال 
 . تؤدي مهامها على حنو فعال  للتنسيق وطنيةيئات ه وكاالت أوإنشاء )ح( 

ينبغي للدول وللمنظمات الدولية واإلقليمية املعنية أن تنظـر يف تقـدمي املـساعدة التقنيـة                 - ٤
يف جمـال بنـاء      طـراف واملالية وغري ذلك من أشكال املساعدة على الصعيدين الثنائي واملتعدد األ          

 مـن أجـل دعـم      ،لحة وحفـظ الـسجالت عنـها وتعقبـها         األس  الوطنية يف جماالت وسم    قدراتال
ــالتعرف علــى األســلحة الــصغرية واألســلحة       التنفيــذ الفعــال ألحكــام الــصك الــدويل املتعلــق ب

  :يعول عليها، وذلكاخلفيفة غري املشروعة وتعقبها يف الوقت املناسب وبطريقة 
ــة   ب )أ(  ــدرات الوطنيـ ــاء القـ ــم بنـ ــاالت وسـ ــسجالت  يف جمـ ــظ الـ ــلحة وحفـ   األسـ

 ؛وتعقبها عنها
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دراســة التكنولوجيــات الــيت مــن شــأا أن حتــسن مــستوى تعقــب األســلحة    ب )ب( 
 .تكنولوجياتتلك ال، وتيسري نقل وكشفهاالصغرية واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة 

 التعـاون وتبـادل املعلومـات مـن أجـل منـع اسـتخدام وثـائق            ةداشجع الـدول علـى زيـ      ن - ٥
 يف  ،طلـب ال املـساعدة بنـاء علـى        مي تقد مبا يف ذلك  ،   على صحتها  دقاملستعمل النهائي غري املص   

املــستعمل النــهائي وتطويرهــا وتعزيــز فعاليتــها، ويف إجــراء    املتعلقــة بتــصديقالرصــد عمليــات 
التحقيقات واحملاكمـات املتعلقـة بانتـهاكات ضـوابط االسـترياد والتـصدير وفقـا للـنظم الوطنيـة                   

 . دولةاخلاصة بكلالدستورية والقانونية 
بنـاء علـى الطلـب،       أن تقدم،     القادرة ينبغي للدول واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية      - ٦

املساعدة التقنية واملالية وغريها من أشكال املساعدة من أجل متكني الدول األخرى مـن وضـع                
ــذ      ــة وتنفي ــصغرية واألســلحة اخلفيف ــة مالئمــة يف جمــال السمــسرة يف األســلحة ال  ضــوابط وطني

 .الضوابط لكت
طلـب، إىل الـدول الـيت تبـدي         ال على أن تقدم املساعدة، بناء علـى          القادرة شجع الدول ن - ٧

 .اهتماما بتعزيز قدرا على إنفاذ عمليات حظر توريد األسلحة املفروضة من قبل جملس األمن
شجع الـدول واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة علـى تبـادل املعلومـات واخلـربات، علـى                   ن - ٨

 الوطنيـة املتعلقـة بتـصدير       وممارسـاا  مجلـة أمـور منـها قوانينـها ولوائحهـا            بـشأن أساس طوعي،   
 .األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واستريادها وعبورها وشحنها العابر والسمسرة فيها

بنـاء القـدرات الالزمـة      تعلق ب املؤمتر، إذ يالحظ مسامهة برنامج األمم املتحدة امل       يشجع   - ٩
 . على مواصلة دعم الربنامج القادرةعمل، الدولال اإلبالغ املتعلقة بربنامج ألنشطة

شجع الــدول علــى تعزيــز قــدرات اآلليــات اإلقليميــة والدوليــة، مبــا يف ذلــك املنظمــة  نــ - ١٠
 قدرا على منع االجتـار غـري        توطيدالدولية للشرطة اجلنائية ومنظمة اجلمارك العاملية، من أجل         

 الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة ومكافحتـه والقـضاء عليـه، وتكثيـف التنــسيق        املـشروع باألسـلحة  
 .  الشحن والشحن العابرمراقبة  احلدود وربعاملراقبة فيما بينها يف جمال 

 اهلياكل القائمة التابعة لألمـم املتحـدة، وال سـيما           استخدام  تكثيف شجع الدول على  ن - ١١
األسلحة الصغرية التابعة هلـا مـن أجـل         ل املتعلقة ب  األعماإدارة شؤون نزع السالح وآلية تنسيق       

  القـادرة شجع الـدول نـ  ،ويف هـذا الـصدد  . تيسري مواصلة تنفيذ برنامج العمل من مجيع جوانبـه       
 . على تقدمي املساعدة الالزمة هلذه اهلياكل

األعمـال   قاعدة بيانات آلية تنـسيق  سنيتطلب الدول إىل إدارة شؤون نزع السالح حت       - ١٢
األسـلحة الـصغرية لتـشمل املعلومـات الـيت توفرهـا طوعـا الـدول األعـضاء واملنظمـات                    لقة ب املتع
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 وتتعلـق باحتياجـات البلـدان املتـضررة، مبـا فيهـا             املعنيـة الدولية واإلقليمية وغريها من املنظمات      
ــامج العمــل، وغــري ذلــك مــن        ــذ برن ــدروس املــستفادة مــن تنفي ــة، وال ــة واملالي احتياجاــا التقني

 املــوارد التوفيــق بــنيالتنــسيق وأن تــساعد علــى مــستوى مــات الــيت مــن شــأا أن حتــسن  املعلو
 .االحتياجاتو

تعزيـز الـصندوق االسـتئماين ألنـشطة نـزع الـسالح علـى              القـادرة علـى     شجع الـدول    ن - ١٣
ــاملي واإلقليمــي  ــصعيدين الع ــابع إلال ــسالح بــ   الت ــزع ال ألمم املتحــدة وصــندوق  ادارة شــؤون ن

 لربنــامج األمــم املتحــدة    التــابعماين لألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة   التربعــات االســتئ 
 للربامج واملشاريع اليت تستهدف تنفيـذ برنـامج   فعالا من تقدمي دعم     ملتمكينه وذلك   اإلمنائي،

شجع الـدول علـى     نـ و. الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمـي والعـاملي      كل من الصعيد    العمل على   
 .مماثلة على صعيد املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميةإنشاء صناديق استئمانية 

لتيــسري مــشاركة ممــثلني  بــودر بتنفيــذه إذ حنــيط علمــا بربنــامج الرعايــة التجــرييب الــذي - ١٤
هـذه  عـزز  علـى أن ت  القـادرة    تنسيق وطنية من بلدان ناميـة يف هـذا املـؤمتر، حنـث الـدول                 يئاتهل

كـني هـؤالء املمـثلني مـن املـشاركة يف االجتماعـات             رعاية دف مت   لل  تضع برامج   حبيث املبادرة
رعايـة مـشاركة اتمـع      القـادرة علـى     شجع الـدول    نـ كمـا   . املقبلة املتعلقة بتنفيذ برنامج العمل    

  .املدين يف هذه االجتماعات
، فضال عـن املكاتـب      املعنيةينبغي للدول واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية         - ١٥

 أن تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق من أجـل          ،لقطرية للمنظمات اإلمنائية الدولية   اإلقليمية وا 
 الربامج واملـشاريع وتنفيـذها      تصميم  جمال دعم تعميم أفضل املمارسات والدروس املستفادة يف      

 .يف إطار برنامج العمل
تعـاون والتنميـة يف      باملبادئ التوجيهية للجنة املـساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة ال            اريذكت - ١٦

اإلجراءات األخـرى الـيت اختـذها الـشركاء اإلمنـائيون الـيت تتـيح اسـتخدام                 بامليدان االقتصادي و  
 كافـة الـدول والوكـاالت      املؤمتر شجعياملساعدة اإلمنائية الرمسية من أجل تنفيذ برنامج العمل،         

دعو إىل مواصـلة    يـ واملؤسسات على أن تستفيد استفادة كاملة من هـذا الـشكل مـن التنميـة؛ و               
 لــدعم الرمسيــةاســتعراض هــذه املبــادئ التوجيهيــة مــن أجــل تعزيــز اســتخدام املــساعدة اإلمنائيــة 

 . تنفيذ برنامج العمل
يطلــب املــؤمتر إىل املؤســسات املاليــة املتعــددة األطــراف واإلقليميــة أن تــدرج يف إطــار   - ١٧

 : برنامج العمل، حيثما كان مناسبا، برامج تتعلق مبا يلي
 ؛ ات يف املناطق اخلارجة من صراعحصالجهود التعمري واإل )أ( 
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 ؛ةكموتعزيز احل )ب( 
 القــانون إنفــاذ  دى أجهــزة   التــشغيلية لــ  ةتعزيــز التــشريعات وحتــسني القــدر     )ج( 

 يتعلق باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة؛ مايف
 توعيـة  موضـوع ل االقتـصادية الـيت تتنـاو      -ربامج التنمية االجتماعيـة     ل ترويجال )د( 

 . اجلمهور يف جمال األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة
 اإلجـراءات الراميـة     رشيدطلب، جهود ت  ال، بناء على    تدعم الدول على أن      املؤمتر شجعي - ١٨

إىل القضاء على األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة، وأن تدرج برامج تتعلق مبنـع               
األمـن  يف جمـاالت    قتضاء، يف اخلطـط واالسـتراتيجيات الوطنيـة واحملليـة           العنف املسلح، حسب اال   

 .ات من الفقر ومنع اجلرمية والتعمري يف مرحلة ما بعد انتهاء الصراعدي والتنمية واحلموقال
الـوعي  ة زيـاد  املنحى الرامية إىل تيـسري     ةث العملي والدول على دعم البح   املؤمتر  شجع  ي - ١٩

 وفهمهـا   ،الطلب على األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ومن عرضها       بالعوامل اليت تزيد من     
 .أفضلفهما 
تطلب الدول إىل معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح أن يـضطلع، بالتعـاون مـع                 - ٢٠

 للبلـدان    الـيت تلـزم    وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، بدراسة عن االحتياجات املالية والتقنيـة          
لنظـر فيهـا واختـاذ    حبيـث تقـدم هـذه الدراسـة، ل       رنامج العمـل تنفيـذا كـامال،        تنفذ ب كي  النامية ل 

 . لنظر يف تنفيذ برنامج العمللىل االجتماع الرمسي املقبل للدول إمزيد من التدابري 
 مجيــع القــضايا املتــصلة ت يعــول عليهــا بــشأنحتلــيالو معلومــات  وجــودإذ نقــر بأمهيــة - ٢١

 أن ذلـك جانـب أساسـي    لـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة باعتبـار     باالجتار غري املـشروع باألسـلحة ا      
ــة ودون       ــدول واملنظمــات اإلقليمي ــذا ناجحــا، حنــث ال ــامج العمــل تنفي ــذ برن مــن جوانــب تنفي

ث واملؤســسات الــصحية والطبيــة ومنظومــة األمــم املتحــدة   واإلقليميــة والدوليــة ومراكــز البحــ 
لــى أن تعــزز، حــسب االقتــضاء، التزامهــا اتمــع املــدين عهيئــات واملؤســسات املاليــة الدوليــة و

بتطوير البحـوث العمليـة املنحـى ودعمهـا، مبـا يف ذلـك وضـع مؤشـرات لقيـاس وتقيـيم اآلثـار                        
مجيـع جوانبـه وتقيـيم    مـن  روع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة          شالسلبية لالجتار غـري املـ     

 .فعالية الربامج الرامية إىل تنفيذ برنامج العمل
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متابعــة مــؤمتر األمــم املتحــدة الســتعراض التقــدم احملــرز يف تنفيــذ برنــامج العمــل    -رابعا  
املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة مـن مجيـع        

 جوانبه ومكافحته والقضاء عليه
  اجلمعيـة العامــة اخلطــوات التاليــة  بــأن تتخــذحنـن، الــدول املــشاركة يف املـؤمتر، نوصــي   - ١

 .املتفق عليها من أجل متابعة املؤمتر متابعة فعالة
 تقـارير وطنيـة يف األعـوام        ، وفقـا لربنـامج العمـل      أن تقـدم طوعـا،    تشجيع الدول علـى      - ٢

 تلـك التقـارير الوطنيـة        يف  مجلـة أمـور    نظـر، يف إدراج   أن ت ، وعلى   ٢٠١١  و ٢٠٠٩  و ٢٠٠٧
 : تتضمن حسب االقتضاء ما يلي

 لــتمكني الــدول مــن  تنفيــذ برنــامج العمــل والــصك الــدويل  التــدابري املتخــذة ل )أ( 
التعرف على األسلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة غـري املـشروعة وتعقبـها يف الوقـت املناسـب                  

 ؛وبطريقة يعول عليها
  تنفيذ برنامج العمل والصك الدويل؛ يفالتحديات اليت تواجه )ب( 
 .طلبات املساعدة والتعاون احملددة )ج( 

ــ - ٣ ــدابري يــستغرق أســبوعا يف عــامي    عق ــذ الت ــورك بــشأن تنفي  ٢٠٠٨د اجتمــاع يف نيوي
ريكز االجتماعـان، بنـاء علـى       سـ و.  من أجل النظـر يف مواصـلة تنفيـذ برنـامج العمـل             ٢٠١٠ و

 : على ما يليتركيزا خاصاالتقارير الوطنية املشار إليها أعاله، 
 املوارد؛وتياجات االحالتوفيق بني  و،التعاون واملساعدة الدوليان )أ( 
 النظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل، ونتائج مؤمتر االستعراض هذا؛ )ب( 
 لتمكني الدول من التعرف علـى  النظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ الصك الدويل       )ج( 

ــة         ــها يف الوقــت املناســب وبطريق ــشروعة وتعقب ــة غــري امل ــصغرية واألســلحة اخلفيف األســلحة ال
 . عليها يعول

ــارير رؤســاء االجتماعــات املتعلقــة ب  وميكــن ا ــدابري  ســتخدام تق ــذ الت ــه  كتنفي أســاس تعتمــد علي
 . اجلمعية العامة لتصدر، عند االقتضاء، مزيدا من التوصيات بشأن تنفيذ برنامج العمل

مـسألة   بـشأن النظـر علـى حنـو شـامل يف              عملية مـستقلة، يف إطـار األمـم املتحـدة،          بدء - ٤
، كمـا أوصـى بـذلك تقريـر الفريـق            غـري املـشروعة    سلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة     ذخرية األ 

 . العامل املفتوح العضوية املعين بتعقب األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة



A/CONF.192/2006/RC/WP.4
 

14 06-41285 
 

ــورك يف عــام    - ٥ ــؤمتر يف نيوي ــذ  الســتعراض ٢٠١٢عقــد م ــامج تنفي ــصك  البرن عمــل وال
علـى األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة غـري املـشروعة               لتمكني الـدول مـن التعـرف         الدويل

يتوىل التحـضري لــذلك املـؤمتر اجتمــاع   وسـ . وتعقبـها يف الوقـت املناســب وبطريقـة يعـول عليهــا    
 . التحضريية يستغرق يومنيةللجن

 


