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  الدورة اخلامسة والستون
من ) ض( ، و)م(، )ح (٩٩البند 
  *األعمال املؤقت جدول

      نزع السالح العام الكامل
  توطيد السالم من خالل تدابري عملية لرتع السالح    

  
ــري املــشروع باألســلحة              ــبح االجتــار غ ــدول مــن أجــل ك ــدمي املــساعدة إىل ال تق

  ومجعهاالصغرية واألسلحة اخلفيفة 
  

  االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه    
  

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
ــة ودون     يــسرد    ــر األنــشطة الــيت اضــطلعت هبــا الــدول واملنظمــات اإلقليمي هــذا التقري

  .تدابري عملية لرتع السالحباختاذ اإلقليمية لتوطيد السالم 
 األنـشطة الـيت اضـطلعت هبـا علـى املـستويات الوطنيـة واإلقليميـة          ايـض ويوجز التقرير أ    

ودون اإلقليمية األمم املتحدة والدول واملنظمـات الـيت بوسـعها تقـدمي املـساعدة إىل الـدول يف                   
جتــار غــري املــشروع لألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة  الإطــار جهودهــا الراميــة إىل كــبح ا

  .ومجعها والتخلص منها

 
  

 * A/65/150.  
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 عن ذلك، يقدم التقريـر حملـة عامـة عـن تنفيـذ منظومـة األمـم املتحـدة والـدول                      الوفض  
ــضاء  ــة   األع ــة العام ــرار اجلمعي ــشأن ا٦٤/٥٠لق ــصغرية    ال، ب ــشروع باألســلحة ال ــري امل ــار غ جت

االجتمـاع الرابـع الـذي تعقـده الـدول          واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبـه، مبـا يف ذلـك عمـل              
مج العمل املتعلق مبنـع االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية       برنا كل سنتني للنظر يف تنفيذ

مــؤمتر األمــم مــن مجيــع جوانبــه ومكافحتــه والقــضاء عليــه، الــذي اعتمــده   واألســلحة اخلفيفــة
  .اخلفيفة من مجيع جوانبه املتحدة املعين باالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة

على الصعيد العاملي بأمهية تقييم فعاليـة       االعتراف  ر، تزايد   وأثناء الفترة املشمولة بالتقري     
، بقــدر اوأشــري إىل هــذه املــسألة أيــض. املــساعدة املقدمــة إىل الــدول يف جمــال األســلحة الــصغرية

 بتوافـق   تاعتمدواليت  كبري، يف الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرابع الذي تعقده الدول كل سنتني            
  .٢٠١٠يونيه / حزيران١٨ إىل ١٤يف نيويورك يف الفترة من وعقد هذا االجتماع  .اآلراء

جتـار  الوتتضمن شـىت العمليـات ذات الـصلة، ومـن بينـها املناقـشات املتعلقـة مبعاهـدة ا                    
بأن مـسألة األسـلحة الـصغرية       االعتراف  باألسلحة واملبادرات املتعلقة بالعنف املسلح والتنمية،       

  .ا منظور متعدد القطاعات أوسع نطاقواألسلحة اخلفيفة جيب أن تعاجل من خالل
عــدا ، ٢٠١٠يوليــه / إىل متــوز٢٠٠٩أغــسطس / هــذا التقريــر الفتــرة مــن آبغطــيوي  
اإلبالغ عن توطيد السالم من خالل تدابري عملية لرتع الـسالح، الـذي يـشمل               تعلق ب الفرع امل 

  .٢٠١٠يوليه / إىل متوز٢٠٠٨أغسطس /الفترة من آب
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  احملتويات
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة   - أوال   
تقـدمي املـساعدة إىل الـدول مـن أجـل كـبحتوطيد الـسالم مـن خـالل تـدابري عمليـة لـرتع الـسالح؛                  -ثانيا   

؛ تنفيــذ برنــامج العمــل املتعلــقاالجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة ومجعهــا
ــع ــصغرية واألســلحة اخلفيفــ    الا مبن ــشروع باألســلحة ال ــهة جتــار غــري امل ــه ومكافحت ــع جوانب ــن مجي م

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عليه    والقضاء   
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   منظومة األمم املتحدة         -ألف     
األنــشطة املــضطلع هبــا علــى الــصعيدين اإلقليمــي ودون اإلقليمــي داخــل منظومــة األمــم  -بــاء     

١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املتحدة وخارجها        
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املالحظات واالستنتاجات               -ثالثا   
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  مقدمة  - أوال  
توطيـد الـسالم مـن خـالل        ” املعنـون    ٦٣/٦٢مة، مبوجـب قرارهـا      رحبت اجلمعية العا    - ١

 يف شـكل  ، باألنـشطة الـيت اضـطلعت هبـا جمموعـة الـدول املهتمـة              “تدابري عمليـة لـرتع الـسالح      
، وكــذلك بأوجــه التــآزر داخــل عمليــة األطــراف املعنيــة املتعــددة، تــدابري عمليــة لــرتع الــسالح

ــا ــم املتحــدة     مب  واملنظمــات واملؤســسات اإلقليميــة ودون   يف ذلــك احلكومــات ومنظومــة األم
الـسالح وبرنـامج     دعم التـدابري العمليـة لـرتع        لـ ،   عـن املنظمـات غـري احلكوميـة        الاإلقليمية، فض 

ع جوانبـه  املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة مـن مجيـ    العمل املتعلق مبنع االجتار غري
 إىل األمـني العـام أن يقـدم إليهـا، يف            ا أيـض  وطلبت اجلمعيـة العامـة     .)١(عليه ومكافحته والقضاء   

 عـن تنفيـذ التـدابري العمليـة لـرتع الـسالح، مـع مراعـاة أنـشطة             ادورهتا اخلامسة والستني، تقرير   
  .جمموعة الدول املهتمة يف هذا الصدد

تقـدمي املـساعدة إىل الـدول       ” املعنـون    ٦٤/٣٠ودعت اجلمعية العامة، مبوجب قرارهـا         - ٢
، األمـني   “ار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة ومجعهـا              جتالمن أجل كبح ا   

العام وتلك الـدول واملنظمـات الـيت بوسـعها مواصـلة تقـدمي املـساعدة إىل الـدول بغـرض كـبح                       
جتار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة ومجعهـا إىل القيـام بـذلك، وهلـذه                      الا

يئات احلكومية واملنظمات الدولية واجملتمع املـدين لـدعم الـربامج    الغاية، شجعت التعاون بني اهل    
ــض . واملــشاريع ــة أي ــسألة     اوطلبــت اجلمعي ــام أن يواصــل النظــر يف امل ــا إىل األمــني الع  يف قراره

  . عن تنفيذ هذا القرار يف دورهتا اخلامسة والستنيايقدم إىل اجلمعية العامة تقرير وأن
ــة، مب   - ٣ ــة العام ــون ٦٤/٥٠وجــب قرارهــا  وأهابــت اجلمعي جتــار غــري املــشروع  الا” املعن

أن تـسهم يف  ، جبميـع الـدول األعـضاء    “جوانبـه  باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع  
املتعلـق مبنـع االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة              مواصلة تنفيذ برنـامج العمـل     

.  الـوطين واإلقليمـي والعـاملي      ديالـصع ه علـى    اخلفيفة من مجيع جوانبـه ومكافحتـه والقـضاء عليـ          
لـتمكني الـدول مـن الكـشف عـن األسـلحة          الدويل   جبميع الدول أن تنفذ الصك       اوأهابت أيض 

 الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة غــري املــشروعة وتعقبــها يف الوقــت املناســب وبطريقــة موثــوق هبــا  
 إىل اجلمعيــة العامــة يف ايــروطلبــت إىل األمــني العــام أن يقــدم تقر  )٢()الــصك الــدويل للتعقــب(

  .دورهتا اخلامسة والستني عن تنفيذ هذا التقرير

__________ 
جتار غري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع        الاألمم املتحدة املعين بامؤمتر  تقرير  انظر    )١(  

  .٢٤الفقرة الفصل الرابع، ، A/CONF.192/15)( ٢٠٠١يوليه / متوز٢٠‐٩نيويورك، ، جوانبه
  )٢(  A/60/88و  Corr.2 ،٦٠/٥١٩  اجلمعية العامة مقررااملرفق؛ انظر أيض.  
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 القــرارت املــذكورة يف  الــواردةاجلمعيــة العامــةعلــى طلبــات ء نــام هــذا التقريــر بقــدَّوُي  - ٤
هنـج متـسق يف التعامـل مـع تلـك        اّتبـاع إتاحـة  هبدف ا معلقرارات الثالثةوجيري تناول ا. أعاله

  . واملترابطةاملسائل املتداخلة
  

تقدمي املـساعدة إىل  توطيد السالم من خالل تدابري عملية لرتع السالح؛         - اثاني  
الدول من أجل كبح االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة           

جتـار غـري املـشروع      المبنـع ا  ؛ تنفيـذ برنـامج العمـل املتعلـق          اخلفيفة ومجعها 
 مجيـــع جوانبـــه ومكافحتـــه باألســـلحة الـــصغرية واألســـلحة اخلفيفـــة مـــن

  والقضاء عليه
  

  منظومة األمم املتحدة  -ألف   
  جلنة بناء السالموجملس األمن   -  ١  

األسـلحة الـصغرية يف مـا يتعلـق باملـسائل املواضـيعية الـيت        موضـوع  يناقش جملس األمن      - ٥
؛ واملـرأة،  آثار على السالم واألمن، من قبيل محايـة املـدنيني يف الرتاعـات املـسلحة            تترتب عليها   

بـصورة متكـررة مـع    يالحـظ  اجمللـس  ومـا بـرح   . والسالم واألمن؛ واألطفـال يف الـرتاع املـسلح      
مــن قبيــل  الفئــات الــضعيفة  تلــكالقلــق الطــابع املــتغري للحــروب والرتاعــات الــذي يهــدد محايــة

وقد زاد انتشار األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة دون ضـوابط، بفـضل                . النساء واألطفال 
، من حدة هذه الرتعة وأدى إىل انتهاكات جـسيمة للقـانون اإلنـساين              الة استخدامها نسبي  سهو

 مـن لس عن خماوفـه   اجملويف عدد من القرارات القطرية، أعرب       . الدويل وقانون حقوق اإلنسان   
  .األثر الضار النتشار األسلحة الصغرية على أمن املدنيني

جتـار غـري    ال يستخدمها جملس األمن لكبح ا     ويشكل حظر األسلحة األداة الرئيسية اليت       - ٦
ويعيق كل مـن تـداول األسـلحة الـصغرية دون           . املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة    

الرتاع والسلم اإلجـراءات الـيت يتخـذها جملـس          بشكل مكثف يف حاالت     ضوابط واستخدامها   
ل خـاص يف جمـاالت مثـل        ويكتـسب ذلـك أمهيـة بـشك       . األمن أو يؤيدها لتعزيز األمن والتنميـة      

املساعدة اإلنسانية، ومنع العنف واجلرمية، ومحاية حقوق األطفال والـشباب، وحفـظ الـسالم،              
والتنمية االقتصادية، والصحة العامة، واحلوكمة الرشيدة، وحقوق اإلنسان، ومكافحـة اجلرميـة            

  .مة واإلرهابظاملن
املــشورة بــشأن االســتراتيجيات وتركــز جلنــة بنــاء الــسالم علــى حــشد املــوارد وتقــدمي    - ٧

ن أل اونظـر . املتكاملة لبنـاء الـسالم واإلنعـاش بعـد انتـهاء الـرتاع واقتـراح هـذه االسـتراتيجيات                  
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التنميـة املـستدامة، قـد      حالـة   الـرتاع إىل    حالـة   اللجنة مكلفة باإلشراف على انتقال البلـدان مـن          
املتعلقـة مبراقبـة األسـلحة اخلفيفـة يف         زيـادة اجلهـود الراميـة إىل معاجلـة املـسائل            يكون من املفيد    

متيـل إىل   أن مـستويات األسـلحة الـصغرية املتداولـة          والتشكيالت القطرية أمهية فائقـة، ال سـيما         
  .، يف البلدان اخلارجة من نزاعات يف أعلى درجاهتاتكونأن 
  

  األنشطة املضطلع هبا بشأن مسألة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة    
لس األمن، مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحـدة، بعـدد مـن جلـان                حيتفظ جم   - ٨

ويتمثــل جــزء هــام مــن نظــم اجلــزاءات يف حظــر قيــام . اجلــزاءات بغــرض إنفــاذ حظــر األســلحة
يتعلـق هبـا مـن       تـوفري مـا   و هبـا،    والعتـاد املتـصل   الدول واجلهات من غري الدول بتوريد األسلحة        

املنـاطق، أو األفـراد،      دول، أو اجلهات من غـري الـدول، أو         ال تدريب تقين أو مساعدة تقنية إىل     
هيئــاهتم، املكلفــة مــن جملــس األمــن برصــد تنفيــذ حظــر    وأوتنفــذ أفرقــة اخلــرباء . أو الكيانــات

قـع،  ااملوإىل   عـن طريـق القيـام بزيـارات          أرض الواقـع، والياهتـا    األسلحة يف الـدول املعنيـة علـى         
اســتخدام األســلحة والــذخائر مــن  بــشأن حقيــق بــشأهنا، ووتفتــيش الــشحنات املــشتبه هبــا والت 

  .جانب القوات احلكومية واألطراف اخلاصة
الجتـار باألسـلحة،    ااسـتمرار   وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، أبلغـت أفرقـة اخلـرباء عـن               - ٩
مبـا يف ذلـك عـن    فيهـا األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة، مبختلـف الوسـائل والقنـوات،             مبا
وسـلطت أفرقـة اخلـرباء الـضوء        . إىل الـدول اخلاضـعة حلظـر األسـلحة        ق الرب واجلو والبحر،     طري

تــسرَّب : علــى املــصادر التاليــة حليــازة األســلحة والــذخائر مــن جانــب القــوات غــري احلكوميــة   
املخزونات احلكومية مـن الـدول املـستهدفة والـدول اجملـاورة علـى حـد سـواء؛ قيـام املـسؤولني            

دين ببيع األسلحة؛ االستيالء على األسلحة والذخائر يف ميدان املعركـة؛ شـن             احلكوميني الفاس 
  .الثابتةاملواقع اهلجمات املتعمدة على األفراد العسكريني وعناصر الشرطة، والقوافل، و

ينـاظر  الـيت    من التوصيات لتحـسني خمتلـف نظـم اجلـزاءات            اوقدمت أفرقة اخلرباء عدد     - ١٠
وتـشمل التوصـيات   . إطار برنـامج العمـل والـصك الـدويل للتعقـب        مسائل حمددة يف     كثري منها 

حتسني وسم األسلحة املستوردة يف ليربيا؛ حتسني حفظ السجالت، مـع تفـضيل حوسـبتها، يف             
ليربيا؛ تدمري فـائض األسـلحة وتعقبـها الفعـال وتبـادل املعلومـات يف الـصومال؛ وحتـسني إدارة                    

  .ةاملخرونات يف مجهورية الكونغو الدميقراطي
ــاء الــسالم،  ومــا برحــت   - ١١ ــة بن ــدابري املتعلقــة   تــدرج جلن ــة، الت يف إطــار مــساعيها القطري

وعلى سـبيل املثـال، أوصـت بعثـة اللجنـة إىل بورونـدي باعتمـاد                . باألسلحة الصغرية يف عملها   
ــشريعات  ــق تـ ــرة      تتعلـ ــاء فتـ ــلحة أثنـ ــيم األسـ ــة، وتنظـ ــلحة اخلفيفـ ــصغرية واألسـ ــلحة الـ باألسـ
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ن هلذه التدابري أن تثبت دعـائم االسـتقرار يف حـاالت مـا بعـد انتـهاء الـرتاع،          وميك. االنتخابات
  .ا بعد انتهاء الرتاعملقتدى هبا يف السيناريوهات األخرى ن يومن احملتمل أ

  
  اجلمعية العامة  -  ٢  

مـن   برنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة    
  نبه ومكافحته والقضاء عليهمجيع جوا

 األداة الرئيــسية الــيت تــستخدمها ٢٠٠١يــشكل برنــامج العمــل الــذي اعتمــد يف عــام    - ١٢
 ال شـام  اوحيـدد برنـامج العمـل إطـار       . جتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية         ال ملعاجلـة ا   املنظمة

ويضع هـذا   . خلفيفةلتنسيق االستجابة الدولية للمشاكل املرتبطة باألسلحة الصغرية واألسلحة ا        
الربنامج املعايري والتدابري الدولية الرامية إىل معاجلة مسألة األسلحة الصغرية ويهـدف إىل تعزيـز               

وجيري اسـتعراض تنفيـذ برنـامج العمـل         . من جانب الدول  مع التحلي بروح املسؤولية     تنفيذها  
 العـضوية  كل سنتني عن طريق اجتماعات الدول، وسوف يواصل استعراضـه اجتمـاع مفتـوح             

  .٢٠١٢ ومؤمتر استعراضي عام ٢٠١١للخرباء احلكوميني عام 
  

برنامج العمل املتعلق مبنع  االجتماع الرابع الذي تعقده الدول كل سنتني للنظر يف تنفيذ    
مـن مجيـع جوانبـه ومكافحتـه      االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة  

  والقضاء عليه
برنـامج العمـل     كـل سـنتني للنظـر يف تنفيـذ     الرابع الـذي تعقـده الـدول   عقد االجتماع  - ١٣

 إىل ١٤املمتـــدة مـــن علـــى املـــستويات الوطنيـــة واإلقليميـــة والعامليـــة يف نيويـــورك، يف الفتـــرة  
 يف تنفيــذ الــصك الــدويل للتعقــب،  اونظــر اجتمــاع الــدول أيــض . ٢٠١٠يونيــه / حزيــران ١٨

وتـربز األجـزاء املعنونـة      . مـاع تقريـره بتوافـق اآلراء      واعتمد االجت . ٢٠٠٥الذي اعتمد يف عام     
 يف الوثيقة اخلتامية الصادرة عـن االجتمـاع التـدابري الـيت ميكـن اختاذهـا ملواصـلة                  “ااملضي قدم ”

  .تنفيذ برنامج العمل
ــيت         - ١٤ ــشات ال ــن خــالل املناق ــل م ــامج العم ــذ برن حــول تركــزت وجــرى النظــر يف تنفي

ارة احلدود؛ التعاون واملساعدة على الصعيد الـدويل؛ الـصك الـدويل            إد: املواضيع األربعة التالية  
، شـددت   “إدارة احلـدود  ”ويف إطـار موضـوع      . برنـامج العمـل   ضـمن   للتعقب؛ آليات املتابعـة     

جـراءات املناسـبة ملنـع      التعزيـز التعـاون بـني املؤسـسات الوطنيـة وإدمـاج ا            ضـرورة   الدول علـى    
 بعقــد اجتماعــات اوأوصــت أيــض. هتــا ملراقبــة احلــدود جتــار غــري املــشروع باألســلحة يف آليا الا

التعـاون واملـساعدة    ”ويف إطار موضـوع     . إقليمية لسلطات إنفاذ القانون ذات الصلة التابعة هلا       
م فعاليـة التعـاون واملـساعدة،     جعت الـدول علـى النظـر يف سـبل تقيـي           شـ ،  “على الصعيد الدويل  
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كمـا شـجعت الـدول تكثيـف اجلهـود        . ليـدرج موضـوع فعاليـة املـساعدة يف برنـامج العمـ             مما
الــصك ” ويف إطــار موضــوع. بــني طلبــات املــساعدة واملــوارد املتاحــة التطــابق لتحديــد أوجــه 
، شددت الدول علـى أمهيـة دور التعـاون واملـساعدة يف تنفيـذ الـصك الـدويل                   “الدويل للتعقب 

 والتعـاون بـني   يداراإل/التدريب وبنـاء القـدرات؛ تعزيـز اإلطـار القـانوين      : للتعقب، مبا يف ذلك   
 بإسـهام اجملتمـع     اورحبـت الـدول أيـض     . آالت الوسم من قبيل   الوكاالت؛ وتوفري التكنولوجيا،    

، “آليـات املتابعـة  ”ويف إطار موضوع . تنفيذ الصد الدويل للتعقب يف  املدين والدوائر الصناعية    
حملــرز يف إطــار مشلــت االقتراحــات الختــاذ املزيــد مــن اإلجــراءات إجــراء تقيــيم شــامل للتقــدم ا   

برنـــامج العمـــل بعـــد مـــرور عـــشرة أعـــوام علـــى اعتمـــاده، يكـــون مبثابـــة مـــسامهة يف املـــؤمتر   
  .٢٠١٢االستعراضي الذي سيعقد يف عام 

  
لـتمكني الـدول مـن    يف جمال تنفيـذ برنـامج العمـل والـصك الـدويل       هبا  األنشطة املضطَلع       

وعة وتعقبــها يف الوقــت الكــشف عــن األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة غــري املــشر 
  هبا  املناسب وبطريقة موثوق

  
  مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح

شّددت الـدول، يف الوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع الثالـث مـن االجتماعـات الـيت تعقـدها                     - ١٥
، علـى أمهيـة     ٢٠٠٨يوليـه   /ني للنظـر يف تنفيـذ برنـامج العمـل واملعقـود يف متـوز              الدول كل سـنت   

رعايـة الـدول املعنيـة      بعلى فائدة عقد اجتماعات إقليميـة       قليمية لتنفيذ برنامج العمل و    النُّهج اإل 
نــها مــن القيــام بــذلك،  واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة الــيت هــي يف وضــع ميكّ  

ورحبـت  . خـالل الـسنوات الـيت تقـع بـني االجتماعـات الـيت ُتعقـد مـرة كـل سـنتني               وباألخص  
ر التنــسيقي الــذي تــضطلع بــه األمــم املتحــدة، عنــد احلاجــة، يف عقــد تلــك  الــدول أيــضا بالــدو

شؤون نـزع الـسالح   األمـم املتحـدة لـ    م مكتـب    دد، نظّـ  ويف هذا الصّ   .)٣(االجتماعات اإلقليمية 
؛ )٢٠١٠مــارس /آذار( أمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب يف ليمــا،     لــدول منطقــة  اجتماعــا

؛ )٢٠١٠مـــارس /آذار(يا يف بـــايل، إندونيـــسيا  جنـــوب شـــرقي آســـلـــدول منطقـــةواجتماعـــا 
ويف هــذه . )٤()٢٠١٠أبريــل /نيــسان(واجتماعــا لــدول منطقــة أفريقيــا الوســطى يف كينــشاسا، 

االجتماعات، أجرت دول هذه املناطق نقاشات معّمقة بـشأن تعزيـز التنفيـذ اإلقليمـي لربنـامج          
__________ 

  .٦، اجلزء األول، الفقرة ٢٤، الفقرة  A/CONF.192/BMS/2008/3لوثيقةا  )٣(  
ــة  ُع  )٤(   ــقــدت اجتماعــات مماثل ــدول ودول منطقــة احملــيط اهلــادئ يف ســيدين،   ل ــ يفل ــة وب األفريقــي اجلن ومنطق

علـى   ٢٠٠٩يوليـه  /متـوز ويونيـه  /يف كيغـايل، يف حزيـران  دول جمـاورة  حريات الكـربى والقـرن األفريقـي و   الـب 
 بفــضل مــسامهات مــن سويــسرا وفرنــسا ٢٠١٠ و ٢٠٠٩وقــد تيــسر عقــد االجتماعــات يف عــامي . التـوايل 

ــة    ــان ومــن البلــدان املــضيفة التالي ــرويج والنمــسا والياب ــة الكونغــو  أســترالي: والن ــسيا وبــريو ومجهوري ا وإندوني
  ).A/64/173انظر (الدميقراطية ورواندا 
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 االجتماعــات الــيت تعقــدها العمــل، وقــّدمت مــسامهة يف التحــضري لعقــد االجتمــاع الرابــع مــن 
بغيـة   مـن املـساعدة      الدول الطالبة يف حتديد ما حتتاجه     م أيضا   حرز تقدُّ وقد أُ . الدول كل سنتني  

لالجتمـاع الثالـث    الوثيقة اخلتاميـة    وذلك حبسب ما أذنت به      التوفيق بني االحتياجات واملوارد     
  .)٥(من االجتماعات اليت تعقدها الدول كل سنتني

نتربـول واجلماعـة    بالتعـاون مـع اإل     و ب الـدويل  عقّـ زيادة تعزيز صك التّ    أجل   وسعيا من   - ١٦
، يف بــراغ  األمــم املتحــدة واجلمهوريــة التــشيكية   نظّمــت االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا،    

. الـــصكب يتعلــق  فيمــا  قــدرات دول اجلماعــة  حلقــة عمــل لبنـــاء   ، ٢٠٠٩ســبتمرب  /أيلــول  يف
بــشأن اجلوانــب التقنيــة لوضــع العالمــات علــى  هــذه احللقــة، الــيت تــضّمنت مناقــشات  وحــضر

بـنن وبوركينـا فاسـو وتوغـو والـسنغال          األسلحة الـصغرية وتعقُّـب هـذه األسـلحة، ممثلـون مـن              
خلـربات  ا وتبـادل املـشتركون  .  بيساو وكوت ديفـوار وليربيـا والنيجـر ونيجرييـا          -وغانا وغينيا   
وقــاموا ملــشروعة لألســلحة الــصغرية، دفقات غــري ا مــن الّتــحلــّداتنفيــذ تــدابري جمــال الوطنيــة يف 

  .ألسلحة والذخريةل ميدانية ملصانع زياراتب
  

  املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب
إن مــا مت يف االجتمــاع الرابــع مــن االجتماعــات الــيت تعقــدها الــدول كــل ســنتني مــن     - ١٧

يـزا للعمـل الـذي    اعتماد بتوافـق اآلراء لطريـق املـضي قـدما يف مـسألة إدارة احلـدود ُيـشكّل تعز        
وال تـزال الـشراكات ُتقـام بـني وكـاالت األمـم             . قامت به يف هذا اجملال هيئات األمـم املتحـدة         

، مــن جهــة وبــني املنظمــات الدوليــة مكافحــة اإلرهــاب للجنــة املديريــة التنفيذيــةاملتحــدة، مثــل 
بغية التـرويج   واإلقليمية املتخصصة، ومنها اإلنتربول ومنظمة اجلمارك العاملية، من جهة أخرى           

  .للمعايري واملمارسات ذات الصلة مبراقبة األسلحة
الحتـاد  ل التـابع وبالتعاون مع املركز األفريقي للدراسـات والبحـوث املتعلقـة باإلرهـاب               - ١٨

حلقــة عمــل ُتعــىن   ،٢٠١٠ مــارس/آذاريف  )٦(يف اجلزائــرنفيذيــة املديريــة الّتاألفريقــي، نظّمــت 
 غـرب أفريقيـا يف جمـاالت اجلمـارك ومراقبـة احلـدود واالّتجـار        بتعزيز قدرة الدول األعضاء من    

  .وحضر االجتماع ممثلون لإلنتربول ولسبعة من دول املنطقة. باألسلحة
تحــديات الــيت  حلقــة عمــل عــن ال  التنفيذيــة، نظّمــت املديريــة٢٠١٠يوليــه /ويف متــوز  - ١٩
عيا إىل وضــع تــدابري ملنــع وســ. بفعاليــةمراقبــة احلــدود  أفريقيــا علــى  شــرقبنــاء قــدراتواجــه ُت

ــات اســترياد       ــرور عــرب اجلمــارك لعملي ــة مــسألة امل ــصغرية  االّتهريــب، تناولــت احللق ألســلحة ال
__________ 

  .٦، اجلزء األول، الفقرة ٢٤، الفقرة A/CONF.192/BMS/2008/3لوثيقة ا  )٥(  
  .تيّسر تنظيمها بفضل مسامهة من أملانيا  )٦(  
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وجــرت أيــضا مناقــشة مــسألة تعزيــز تــدابري  .  وتــصديرها ونقلــها العــابروالــذخائر واملتفجــرات
  .التنفيذ فيما خيص عمليات احلظر اليت يفرضها جملس األمن على األسلحة

  
   األمم املتحدة لبحوث نزع السالحمعهد
خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــل معهــد األمــم املتحــدة لبحــوث نــزع الــسالح   - ٢٠
 ويف  . األسـلحة الـصغرية    باملـساعدة علـى وضـع بـرامج بـشأن         الدول  زويد  ركيز على مسألة ت   لّتا

ة املعونـة يف املـساعدة      السعي إىل حتقيق فعاليـ    ’’، نشر املعهد كتابا بعنوان      ٢٠١٠يونيه  /حزيران
 Searching for Aid Effectiveness in Small Arms Assistance “على مسائل األسـلحة الـصغرية  

يتــضّمن تقييمــا لفعاليــة األطــر القائمــة للمعونــة، أي إعــالن بــاريس وبرنــامج عمــل أكــرا،           
  .ويستكشف مدى انطباقها على املساعدة يف جمال األسلحة الصغرية واخلفيفة

 ’’أكمـل املعهـد أيـضا قائمتـه املرجعيـة املعنونـة              التقريـر،     إلعداد ة الزمني فترةالخالل  و  - ٢١
ــصغرية       ــلحة ال ــشأن األس ــم املتحــدة ب ــل األم ــامج عم ــذ برن ــة  : تنفي ــة مرجعي ــةقائم ــني ملطابق  ب

 علـى الـشبكة العامليـة ومـصّممة ملـساعدة           موجـودة وهي عبـارة عـن أداة       ‘‘املواردباالحتياجات  
ن أنواع املساعدة اليت قد حتتاجها يف التـصدي لالجتـار غـري املـشروع باألسـلحة                 الدول على تبيّ  

  .)٧(الصغرية واخلفيفة
  

  )إيكاو (منظمة الطريان املدين الدويل
الطريان التابع ملنظمة الطريان املدين الدويل، الذي يضم خـرباء          أمن  خرباء  يواصل فريق     - ٢٢

 صـناعة الطـريان، حبـث مـسألة التهديـدات اجلديـدة             معّينني من الدول األعـضاء وممـثلني لـدوائر        
أمـن   فريـق    ويعكـف . والناشئة، ومنها التهديد الذي تشكّله منظومات الـدفاع اجلـوي احملمولـة           

 وتقيــيم أوجــه ضــعف  املعلومــاتدليــل ”حاليــا علــى وضــع اللمــسات األخــرية علــى   الطــريان 
 Information and Airport Vulnerability Assessment“ فيما يتعلـق بتلـك املنظومـات   املطارات

Guide                 الذي ُيقصد به مساعدة الدول األعضاء على رسم إستراتيجية هتـدف إىل وضـع تـدابري 
وســيتم عــرب .  املنظومــاتالــذي متثلــه تلــكأمنيــة مــضادة للــرد علــى التهديــد الــراهن واحملتمــل   

املـوظفني املـأذون هلـم    الشبكي اآلمن إليكاو وضع هذه الوثيقة، حال إمتامها، يف متناول         املوقع
  . داخل الدول

__________ 
  ./www.poa-iss.org/matchingانظر   )٧(  
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مبـادرات  : االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع جوانبـه                  
  أوسع نطاقا تتعلق بربنامج العمل

 موضوع األسلحة الصغرية يف صـلب مـسائل سياسـاتية متداخلـة منـها التجـارة                 يندرج  - ٢٣
ــسانية   ــساعدة اإلن ــة وامل ــن والتنمي ــة    واألم ــصحة العام ــة وال ــة املنظم ــسان واجلرمي ــوق اإلن .  وحق

وقـد جـرى التـسليم      . ولذلك مثة حاجة لنهج شامل ومتعدد القطاعـات يف تنـاول هـذه املـسألة              
االجتــار غــري املــشروع باألســلحة هبــذه احلاجــة صــراحة يف برنــامج العمــل الــذي تنــاول مــسألة  

قت نفسه، مثة عمليـات أخـرى داخـل         ويف الو . “من مجيع جوانبه  ”الصغرية واألسلحة اخلفيفة    
  .األمم املتحدة تتناول أيضا مسألة األسلحة الصغرية ضمن سياقات أوسع

  معاهدة جتارة األسلحة  )أ(  
لــئن كانــت املناقــشات بــشأن وضــع معاهــدة لتجــارة األســلحة تــشكّل عمليــة متميِّــزة    - ٢٤

ترّتـب عـن التجـارة غـري املنظَّمـة       األثـر امل   مـن  هـو أوجـه القلـق        الـدافع إليهـا   وقائمة بـذاهتا، فـإنّ      
.  التنمية وحقـوق اإلنـسان واألمـن       علىباألسلحة التقليدية، ومنها األسلحة الصغرية واخلفيفة،       

مـن   نقـل األسـلحة التقليديـة     فيمـا خيـص   تفق عليها عموما    املدولية  العايري  جمموعة من امل  وجود  ف
واملتمثلـة يف   بتلـك األسـلحة     املنظمة  بالتجارة غري   للمشاكل املتعلقة   شأنه بالتحديد أن يتصدى     

، الفقـرة الثانيـة عـشرة مـن     A/RES/64/48 انظـر   إىل الـسوق غـري الـشرعية      حتويل هذه األسـلحة   
 إبرام معاهدة بشأن جتارة األسـلحة ضـمن إطـار دورات            حولاملفاوضات  ستجري  و .الديباجة

م املتحـدة بـشأن     ألمـ ا عقـد مـؤمتر      ومـن املقـرر   ،  ٢٠١١  و ٢٠١٠اللجنة التحـضريية يف عـامي       
  .٢٠١٢يف عام  األسلحة معاهدة جتارة

  األنشطة املنفَّذة فيما يتعلق مبسألة معاهدة جتارة األسلحة  )ب(  
  معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح

 املعهـد مـشروعه األّول      نفـذ ،  ٢٠١٠يوليـه   / إىل متوز  ٢٠٠٩فرباير  /يف الفترة من شباط     - ٢٥
 ويتألف املشروع بصورة رئيسية مـن      .مول من االحتاد األورويب    امل بشأن معاهدة جتارة األسلحة   

ــامل       ــن الع ــة م ــاطق خمتلف ــة يف من ــل إقليمي ــات عم ــر ( ســت حلق ــّهل .)www.unidir.orgانظ  وس
املنظمات اإلقليمية واجملتمع املـدين تبـادل وجهـات النظـر بـشأن             واملشروع على الدول األعضاء     

  سلسلة ثانية مـن األنـشطة      ٢٠١١ و   ٢٠١٠ يف عامي    وسُينظِّم املعهد . خمتلف جوانب املعاهدة  
  . اإلقليمية

ونظّم املعهد أيـضا أنـشطة أخـرى لـدعم إبـرام معاهـدة بـشأن جتـارة األسـلحة، ومنـها                        - ٢٦
ــة      يف عــدة حلقــات دراســية يف جنيــف ونــدوة يف القــاهرة، بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربي

  .٢٠١٠يونيه /حزيران
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  يةالعنف املسلّح والتنم  )ج(  
ــضع  - ٢٧ ــسلّح  أُخـ ــف املـ ــل  العنـ ــد للتحليـ ــشكل متزايـ ــث  بـ ــن حيـ ــهتكلف مـ ــصادية تـ  االقتـ

 املتزايـد بـأنّ هـذا العنـف ُيـشكِّل حتـديا أساسـيا            كما أدى االعتـراف   .  اجملتمع علىواالجتماعية  
 نطــالق اللعديــد مــن األهــداف اإلمنائيــة واإلنــسانية، ومنــها األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، إىل        

دة الــدول منــها إعــالن جنيــف بــشأن العنــف املــسلّح والتنميــة، الــذي اعُتمــد يف  مبــادرات بقيــا
ــه /حزيــران ــرار ٢٠٠٦يوني ــار“التزامــات أوســلو بــشأن العنــف املــسلّح  ”، وإىل إق مــايو / يف أي
تــصدي للتهديــد اخلطــري الــذي يــشكله  للوتتــيح هــذه املبــادرات خــرائط طــرق هامــة  . ٢٠١٠

البـشري واملكاسـب الـيت حتقّقـت بـشق األنفـس يف بلـوغ           العنف والرتاع املسلّحان على األمـن       
 .)٤٥، الفقرة A/64/665 (األهداف اإلمنائية لأللفية

ويف داخل منظومة األمم املتحـدة عـدٌد مـن الكيانـات الـيت تتعـاون حاليـا ضـمن إطـار                        - ٢٨
الربنــامج املــشترك بــني الوكــاالت للوقايــة مــن العنــف املــسلّح، الــذي يهــدف إىل تعزيــز وضــع   

 حتـت    سياسات دوليـة وبـرامج     الفين لوضع ستجابات فّعالة للعنف املسلح وذلك بتوفري الدعم        ا
  .هذا العنفمن  للوقاية ، وطنية شاملةقيادة
 األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،     اجللسة العامة رفيعة املستوى للجمعية العامة بشأن      تيح  ُتوس  - ٢٩
 أنّ مـــشاركة الـــدول للتأكيـــد علـــى ، فرصـــة ممتـــازة٢٠١٠ســـبتمرب /عقد يف أيلـــولُت ســـيتالـــو

 يف اجلهـود الراميـة إىل   الباستمرار يف منع وتقليص العنف املـسلح ميكـن أن تـشكّل عنـصرا فعـا            
  . األهدافتلكالتخفيف من وطأة الفقر وبلوغ 

  
  األنشطة املنفَّذة فيما يتعلق بالعنف املسلّح والتنمية  )د(  

مكتب األمم املتحـدة لـشؤون نـزع        وماعية  االجتولشؤون االقتصادية   ا إدارةاشتركت    - ٣٠
يف تنظـيم حلقـة   ) موئـل األمـم املتحـدة   (وبرنامج األمم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية        السالح

ديـسمرب  / كـانون األول   نريويب، يف يف   “الشباب والعنف املسلح يف أفريقيا    ”عمل إقليمية حول    
 التـرويج إلجـراءات غايتـها        وإىل  العمل هتدف إىل إشراك قادة الـشباب       وكانت حلقة . ٢٠٠٩

ك يف احللقـة قـادة ونـشطاء مـن          وشـار .  الـشباب يف العنـف املـسلح يف أفريقيـا          ضـلوع  مـن    حلّدا
ــسؤو    ــضال عــن م ــيني بلني حكــوميني منظمــات شــبابية، ف ــدي   معن ــن بورون ــشباب م ــضايا ال ق

  .كينيا وسرياليون ورواندا وجنوب أفريقيا و املتحدةترتانيامجهورية و
  

  تحدة لبحوث نزع السالحمعهد األمم امل
ــذ         - ٣١ ــابع للمعهــد يعمــل من ــة الت ــيم االحتياجــات األمني ــئ مــشروع بروتوكــول تقي ــا فت م

 تصميم الربامج احمللية وذلـك دعًمـا        “أفضل عمليات ” على تطوير هنج ابتكاري بشأن       ٢٠٠٦
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ساعدة ويكمـن الغـرض مـن هـذا النـهج يف مـ          . للعمل املنفَّذ فيما يتعلق بالعنف املسلّح والتنميـة       
الوكاالت التنفيذية التابعة لألمم املتحدة على توخي أسلوب أفضل يف توليـد املعـارف الثقافيـة                
احمللية لوضع برامج السلم واألمن والتنميـة وتطبيـق تلـك املعـارف يف برجمـة األهـداف بواسـطة                    

ل  املشروع التجـرييب الثغـرات الواضـحة القائمـة بـني أفـض      اويعاجل هذ . عمليات تصميم جديدة  
ــة احملليــة وذلــك جبعــل مــسألة تــصميم املــشاريع احملليــة يف      املمارســات العامليــة واحلقــائق امليداني

وجيري حاليا اختتام مشروع جترييب بشأن قضايا األطفال والربجمة األهليـة           . مقدمة االهتمامات 
ألمـم  إطـار عمـل ا    يف نيبال يف فترة ما بعد انتهاء الرتاع، وذلك من أجل املـساعدة علـى تنفيـذ                  

  .)٨( وتوطيد السلماملتحدة للمساعدة اإلمنائية
  

  آلية األمم املّتحدة لتنسيق األعمال املتعلقة باألسلحة الصغرية  -  ٣  
لتأثري االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة           يؤكد الطابع الشامل    - ٣٢

وملواجهـة هـذا   . لة األسلحة الـصغرية سأ فيما يتعلق مبأمهية التنسيق داخل منظومة األمم املتحدة    
. التحدي، أُنشئت هذه اآللية لتكون مبثابة املنهاج التنسيقي لألمني العـام داخـل األمـم املتحـدة                

 من شركاء منظومة األمم املتحدة الذين يتناولون، كـل مـن زاويتـه              ٢٢وجتمع اآللية حاليا بني     
 الـصغرية واخلفيفـة علـى اجملتمعـات         اخلاصة، مسألة منـع العنـف والتخفيـف مـن تـأثري األسـلحة             

ــراد  ــة واألف ــة     . واجملتمعــات احمللي ــدول األعــضاء واملنظمــات اإلقليمي ــشركاء ال ــزّود هــؤالء ال وي
  .باملساعدة على تنفيذ برنامج العمل

ــة األمــم املّتحــدة لتنــسيق األعمــال املتعلقــة باألســلحة الــصغرية   ال تغطــي و  - ٣٣ ــامج آلي  برن
لـــق بالتعقّـــب فحـــسب، بـــل أيـــضا االتفاقـــات العامليـــة األخـــرى   العمـــل وصـــكّه الـــدويل املتع

بروتوكــول مكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا الــصلة باألســلحة الــصغرية، ومنــها  ذات
ل كمِّـُم الـ  )توكـول األسـلحة الناريـة     وبر (ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة      

وهـي تقـوم أيـضا داخـل        .  املنظمـة عـرب احلـدود الوطنيـة        التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة      
  .األمم املتحدة مبهام هيئة التنسيق ملسائل معاهدة جتارة األسلحة

أحـرزت اآلليـة مـشاركة أوسـع نطاقـا ضـمن إطـار              خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،        و  - ٣٤
صغرية، ليبلـغ هـذا   وهي قد عّززت دورها التنسيقي يف جمال األسلحة ال     . منظومة األمم املتحدة  

  .٢٠١٣-٢٠٠٩ستراتيجي للفترة الالدور ذروته بإقرار إطار عملها ا
  

__________ 
  )٨(  www.unidir.org/bdd/fiche-activite.php?ref_activite=337.  
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  آلية األمم املّتحدة لتنسيق األعمال املتعلقة باألسلحة الصغريةاألنشطة املنفَّذة ضمن إطار     
  وضع معايري دولية بشأن مراقبة األسلحة الصغرية

األخـرية جناحـا يف وضـع معـايري تقنيـة يف            حقّقت منظومـة األمـم املتحـدة يف الـسنوات             - ٣٥
جمــاالت مواضــيعية حمــددة مثــل إجــراءات مكافحــة األلغــام ونــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة    

وتتمثل املبادرة الرئيـسية لآلليـة حاليـا يف وضـع معـايري دوليـة بـشأن مراقبـة األسـلحة                     . اإلدماج
 دوليــا، الــيت تــزّود واملعتمــدةولــة والقــصد هــو وضــع جمموعــة مــن املعــايري التقنيــة املقب. الــصغرية
 املـسائل القانونيـة والـسياساتية والعملياتيـة         بـشأن  ومقرري السياسات بتوجيه شـامل       املمارسني

 وحدة منوذجيـة هلـذه املعـايري،        ست وعشرين وقد متت صياغة    . احمليطة مبراقبة األسلحة الصغرية   
 : يف املوقـع الـشبكي التـايل   شرة مباوُوضعت هذه الوحدات يف متناول اجلمهور لإلطالع عليها    

www.un-casa-isacs.org . ٢٠١١وسيستمر مشروع تطوير هذه املبادئ إىل غاية سنة.  
  

 نظام دعم تنفيذ برنامج العمل    

 املتعلــق باألســلحة الــصغرية بتعزيــز قــدراهتا يف جمــال تبــادل يتقــوم آليــة العمــل التنــسيق  - ٣٦
ــدء العمــل بنظــام دعــم تنفيــ     ــذ ب ــامج العمــل يف متــوز املعلومــات من ــه /ذ برن انظــر ( ٢٠٠٨يولي

www.poa-iss.org .(       على شبكة اإلنترنت،    موجودةوهذا النظام أداة معلوماتية متطورة شاملة 
وهي مبثابة مورد متكامل يوفر املعلومات عن مجيع العناصر ذات الصلة املباشرة بتنفيـذ برنـامج       

ــل ــع مــ   و. العم ــاع الراب ــة لالجتم ــة اخلتامي ــدول كــل    يف الوثيق ــدها ال ــيت تعق ــات ال ن االجتماع
رحبــت الــدول مبواصــلة تطــوير نظــام دعــم التنفيــذ، مبــا يف ذلــك مــن خــالل منــوذج   ،)٩(ســنتني
على شبكة اإلنترنت تـستخدمه الـدول لـدى تقـدمي تقـارير عـن تنفيـذها لربنـامج                   يوضع  جديد  

  .العمل والصك الدويل للتعقب
لث من االجتماعات اليت تعقدها الدول كل سـنتني،         ويف الوثيقة اخلتامية لالجتماع الثا      - ٣٧

أكدت الدول أن مقترحات املساعدة يف جمال األسلحة الـصغرية سـتتعزز قيمتـها إذا صـيغت يف                  
علـى  و. )١٠(شكل مشاريع واقعية ذات أهـداف قابلـة للقيـاس وُنـشرت علـى نظـام دعـم التنفيـذ              

 هاعلـى اإلنترنـت وضـع     مباشـرة   متاحـة    لـذلك، أُدجمـت يف نظـام دعـم التنفيـذ أداة              سبيل املتابعة 
وباإلضـافة إىل ذلـك، أعـدت األمـم     . ة الدول يف حتديد احتياجاهتا من املساعدات  دعهد ملساع امل

الـيت أوردهتـا الـدول األعـضاء         )١١(املتحدة يف اآلونة األخرية جتميعا ملقترحـات املـساعدة الوطنيـة          
__________ 

  .تصدر الوثيقة الرمسية قريبا  )٩(  
  )١٠(  A/CONF.192/BMS/2008/3  ٦، اجلزء األول، الفقرة ٢٤، الفقرة.  
  ./www.poa.org/bms4: ميكن االطالع على الوثيقة يف املوقع الشبكي  )١١(  
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ء ذلــك كخطــوة جديــدة لتحــسني  عــن برنــامج العمــل، وجــا٢٠١٠يف تقاريرهــا الوطنيــة لعــام 
 بني االحتياجات واملوارد يف جمال التعاون الدويل واملساعدة وبنـاء القـدرات الوطنيـة يف                املطابقة

ورحبـت الـدول باملبـادرة أيـضا يف االجتمـاع الرابـع             . جمال األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة    
  .من االجتماعات اليت تعقدها كل سنتني

  
  ية التقنية الدولية بشأن الذخريةجيهوضع املبادئ التو    

ــع        اكافحــة ملو  - ٣٨ ــن مجي ــة م ــلحة اخلفيف ــصغرية واألس ــلحة ال ــشروع باألس ــري امل ــار غ الجت
األسـلحة الـصغرية    ذخـائر   عاجل أيضا مـسألة حتويـل وجهـة         تأن  من املهم   مكافحة فعالة   جوانبه،  

  .واألسلحة اخلفيفة إىل األسواق غري املشروعة
يف انعــدام اإلدارة الــسليمة  ســباب الرئيــسية لتحويــل وجهــة الــذخائر أحــد األ تمثــلوي  - ٣٩

تــدير  فالــدول الــيت ال. وارد أو الفــسادإلمهــال أو نقــص املــ بــسبب املخزونــات الــذخرية، إمــا  
 .خمزوناهتا الوطنية بفعالية غري قادرة على رصد نوعية الذخرية التقليدية املخزنة لديها وكمياهتـا             

  .بصورة فعالة خمزونات هذه الذخائر  وأمنسالمةمعاجلة يضا عن هذه الدول أتعجز ومن مث 
 التقريــر الــذي أعــده فريــق اخلــرباء احلكــوميني التــابع لألمــم  أوصــى، ٢٠٠٨يف عــام و  - ٤٠

ــة إلدارة    ساملتحــدة عــن هــذه املــ  ــة تقني ــادئ توجيهي ألة بــأن توضــع يف إطــار األمــم املتحــدة مب
 A/63/182انظــر  (لــدول علـى أســاس طـوعي   لمهاوأتــيح اسـتخدا خمزونـات الــذخائر التقليديـة،   

انظــر قــرار اجلمعيــة العامــة   (وقــد رحبــت مجيــع الــدول األعــضاء بتقريــر الفريــق   .)٧٢الفقــرة 
ــل          .)٦٣/٦١ ــة العم ــة آلي ــسالح، حتــت رعاي ــزع ال ــشؤون ن ــم املتحــدة ل ــب األم ــوم مكت ويق

دة لإلجــراءات املتعلقــة املتحــ التنــسيقي املتعلــق باألســلحة الــصغرية، وبالتعــاون مــع دائــرة األمــم
باأللغام والوكاالت الشريكة األخرى، بوضع املبادئ التوجيهية التقنيـة الدوليـة بـشأن الـذخائر           

ومن املتوقع أن يكتمل وضع املبادئ التوجيهية وإقرارها حبلول هناية عـام            .  تلك املبادئ  تنفيذبو
٢٠١٠.  

  
  سالح بالتدابري العملية لرتع الجمموعة الدول املهتمة  -  ٤  

تعزيـز الـسالم باختـاذ تـدابري        ”نـون املعنـون      - ٥١/٤٥لقد ركز قـرار اجلمعيـة العامـة           - ٤١
 االهتمام على كون مراقبة األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة     “عملية يف جمال نزع السالح 

وإزالة األلغام والتسريح وإعـادة إدمـاج املقـاتلني الـسابقني يف معظـم سـياقات الـرتاع ومـا بعـد                      
.  بصورة فعالـة   بعد انتهاء الرتاع  التعمري  لرتاع مسائل تتزايد أمهيتها يف تسوية الرتاعات وإعادة         ا

عـضاء  األدول أصـبح بوسـع الـ   عمليـة لـرتع الـسالح،       التـدابري   الوبإنشاء جمموعة الدول املهتمة ب    
بعـد انتـهاء الـرتاع مـن         ة ملموسة ملن يعيشون يف حاالت مـا       عن سبل لتقدمي مساعد   تبحث   أن
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. يــسودها الــسالم الــدائمجــل منــع تكــرار حــاالت األزمــات واملــساعدة يف هتيئــة بيئــة جديــدة أ
واالجتماعات اليت تعقدها هـذه اجملموعـة مفتوحـة جلميـع الـدول واملهـتمني مـن شـركاء األمـم              

  .واملنظمات غري احلكومية املعنيةاملتحدة 
نون  كــايف: جتماعــات ا٦شمولة بــالتقرير وقــد عقــدت اجملموعــة خــالل الفتــرة املــ       - ٤٢

 /وتـشرين األول   ،٢٠٠٩مـارس   /، وآذار ٢٠٠٩ينـاير   /، وكانون الثـاين   ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
ومشلـــت بنـــود جـــدول . )١٢(٢٠١٠مـــارس /، وآذار٢٠١٠فربايـــر /، وشـــباط٢٠٠٩أكتـــوبر 

التحـضري لالجتمـاع الرابـع مـن االجتماعـات الـيت تعقـدها              : أعمال هـذه االجتماعـات مـا يلـي        
 وإجراء مناقشات بشأن معاهدة جتارة األسلحة؛ وتنظـيم إحاطـات إعالميـة             الدول كل سنتني؛  

ويف . ة ملراقبـة األسـلحة الـصغرية      لمعـايري الدوليـ   لبشأن اللجنة األوىل للجمعيـة العامـة؛ وعـرض          
ــوبر /تــشرين األول ــة باألســلحة     ٢٠٠٩أكت ــة جنيــف املعني ، نظمــت كــل مــن اجملموعــة وعملي

ــو   ــصغرية اجتماعــا مــشتركا يف نيوي ــع مــن    ال ــشة التحــضريات املتعلقــة باالجتمــاع الراب رك ملناق
  .االجتماعات اليت تعقدها الدول كل سنتني

  
األنشطة املضطلع هبـا علـى الـصعيدين اإلقليمـي ودون اإلقليمـي داخـل منظومـة            -باء   

  األمم املتحدة وخارجها
 أفريقيا    

 اإلقليمـي للـسالم ونـزع      خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، سـاهم مركـز األمـم املتحـدة               - ٤٣
ــلحة         ــة األس ــي ملراقب ــاد األفريق ــتراتيجية لالحت ــبرية يف وضــع اس ــسامهة ك ــا م ــسالح يف أفريقي ال

نـاطق  املوقد مثل املركز األمم املتحـدة يف جلنـة التوجيـه املعنيـة باألسـلحة الـصغرية يف             . الصغرية
ــة ل ــاون مــع امل   . الحتــاد األفريقــي التابع ــضا عالقــات تع ــام املركــز أي ــة دون  وأق نظمــات األفريقي

اإلقليميــة، وخــصوصا منــها جمموعــة دول شــرق أفريقيــا، واجلماعــة االقتــصادية لــدول وســط     
أفريقيــا، واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، واملــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات    

وب األفريقــي، الكــربى، واملركــز اإلقليمــي املعــين باألســلحة الــصغرية، واجلماعــة اإلمنائيــة للجنــ
  .ساء الشرطة يف اجلنوب األفريقيومنظمة التعاون اإلقليمي لرؤ

ط أفريقيا، أُسندت إىل مركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـي للـسالم ونـزع الـسالح                  سويف و   - ٤٤
يف أفريقيــا، بالتعــاون مــع اجلماعــة االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا، مهمــة املــساعدة يف صــوغ  

قيا ملراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة وذخائرهـا وأجزائهـا           اتفاقية وسط أفري  ”مشروع  
ــيت ميكــن أن    ــا ال ــومكوناهت ــها   ت ــذه األســلحة وإصــالحها وتركيب ــة  (“ستخدم يف صــنع ه اتفاقي

__________ 
  .قامت أملانيا بتيسري تلك االجتماعات  )١٢(  
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ــشاسا ــشارية      ) كين ــم املتحــدة االست ــة األم ــثالثني للجن ــوزاري ال ــيت اعتمــدت يف االجتمــاع ال ال
ويف غرب أفريقيـا، قـدم      . ٢٠١٠أبريل  / يف نيسان  ، أفريقيا الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسط     

مواءمـة تـشريعاهتا مـع اتفاقيـة اجلماعـة االقتـصادية لـدول        مـن أجـل   املركـز املـساعدة إىل الـدول    
لتـشريعات الوطنيـة    لغرب أفريقيا املتعلقة باألسلحة الصغرية، ويقوم حاليا بوضع قاعدة بيانـات            

، وذلـك   اد األخـرى ذات الـصلة     وحة اخلفيفـة وذخائرهـا واملـ       واألسـل  املتعلقة باألسـلحة الـصغرية    
  .أفريقيا بالتعاون مع اجلماعة االقتصادية لدول غرب

معهد األمم املتحدة لبحوث نـزع       بالتوازي مع سلسلة احللقات الدراسية اليت نظمها      و  - ٤٥
حــدة ، شــارك مركــز األمــم املت  ) أعــاله٢٥انظــر الفقــرة  ( االحتــاد األورويب وموهلــاالــسالح 

اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا بدوره يف تنظيم حلقات دراسية إقليمية عن معاهـدة                
 باالشتراك مـع    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان يفجتارة األسلحة لوسط أفريقيا ومشاهلا وغرهبا، يف لومي،         

 لـدويل املعنيـة باألسـلحة     شبكة عمل غرب أفريقيـا املعنيـة باألسـلحة الـصغرية، وشـبكة العمـل ا               
ــا   شــارك املركــز  و.الــصغرية ــا،  يف تنظــيم حلقــة دراســية لــشرق أفريقي وجنوهبــا، يف أديــس أباب

حة الـصغرية    باالشتراك مع شبكة العمل الدويل املعنيـة باألسـل         ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  يف
  .وكسفامومنظمة أ

 الـصغرية    شرق أفريقيا، عمل املركز بالتعاون مع املركز اإلقليمي املعـين باألسـلحة            ويف  - ٤٦
واألسلحة اخلفيفة يف منطقـة الـبحريات الكـربى والقـرن األفريقـي والـدول اجملـاورة، علـى بنـاء                     
قدرة الدول على حتديد هوية الوسطاء، ووضع برجميات تـستخدمها الـدول لتـسجيل الوسـطاء            

يـة  ويف أفريقيـا اجلنوبيـة، أقـام املركـز شـراكة مـع اجلماعـة اإلمنائ               . ياوتراخيص الوساطة إلكترون  
للجنوب األفريقي، ومنظمة التعاون اإلقليمـي لرؤسـاء الـشرطة يف اجلنـوب األفريقـي، لتحديـد                 

ــدول إىل املــساعدة    ــاج فيهــا ال ــة    . اجملــاالت الــيت حتت ــة املعني ــاء قــدرات اللجــان الوطني وكــان بن
وباإلضــافة إىل ذلــك، . باألســلحة الــصغرية والربملــانيني جانبــا هامــا مــن جوانــب عمــل املركــز  

كـان   مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونـزع الـسالح يف أفريقيـا حلقـات عمـل                  استضاف
ألســلحة والــدفع قــدما اشــراك منظمــات اجملتمــع املــدين يف عمليــة معاهــدة جتــارة اهلــدف منــها إ

  .)١٣(جملتمع املدين على الصعيد دون اإلقليميابإنشاء شبكات 
 قطعـة   ٢٠ ٠٠٠ضـع عالمـات علـى       وذكرت مجاعة شرق أفريقيـا أنـه مت حـىت اآلن و             - ٤٧

 ألســباب منــها تــسهيل اهــذمت  قطعــة ســالح علنــا، و١٢٠ ٠٠٠ســالح يف املنطقــة، ودمــرت 
وعـالوة علـى ذلـك، وحيـث إن االحتـاد األفريقـي قـرر               . التنفيذ الفعال للصك الـدويل للتعقـب      

يـد  تجديـد التأك ل  أنـشطة ماعةاجلت م، فقد نظ“لسالم يف أفريقيااعام ” ٢٠١٠يكون عام    أن
__________ 

  .www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/Yearbook/index.shtml و www.unrec.orgانظر   )١٣(  
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على التزام املنطقة بالقضاء على األسلحة غري املشروعة وتعبئة اجملتمعات احمللية من أجـل تقـدمي                
  .)www.eac.intانظر (  إنفاذ القانونلوكاالتالدعم 
 مــن ١٥ دولــة مــن أصــل  ١٣ريقيــا أن وذكــرت اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أف   - ٤٨

مــل الــذي قــام بــه برنــامج الرقابــة علــى  قامــت حــىت هــذا التــاريخ، بفــضل الع الــدول األعــضاء 
األسلحة الصغرية التابع للجماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا، بإنـشاء جلـان وطنيـة معنيـة                     

تحويـل جلنـة االتـصال       تقـدما فيمـا يتعلـق ب       حترز الدولتان األخريان  باألسلحة الصغرية، يف حني     
رقابــة علــى األســلحة الــصغرية ل اوأوردت التقــارير أن برنــامج. إىل جلنــة وطنيــةيف كــل منــهما 

التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا قدم لدول اجلماعة معدات ملراقبة احلـدود، مثـل               
حة واالتـصاالت،   املاسحات الضوئية املستخدمة يف املوانئ واملطارات، وأجهـزة كـشف األسـل           

  .فضال عن التدريب
حلــد مـن العنــف  ترمـي إىل ا رعايـة مــشاريع   قــام بهربنــامج أنـ الويف الوقـت نفــسه، أفـاد     - ٤٩

وســاعد . بيــساو ومــايل -املــسلح علــى مــستوى اجملتمعــات احملليــة يف الــسنغال وغينيــا وغينيــا   
وأفــادت التقــارير أيــضا . الربنــامج أيــضا يف أنــشطة مجــع األســلحة وتــدمريها يف غانــا والنيجــر  

ــة اجلماعــة االقتــصادية   ١٥ مــن أصــل ١١ أن ــة صــدقت علــى اتفاقي ــا   دول لــدول غــرب أفريقي
ــيت       ــصلة ال ــواد األخــرى ذات ال ــصغرية واألســلحة اخلفيفــة وذخائرهــا وامل املتعلقــة باألســلحة ال

ويف إطار إجـراءات املتابعـة، اعُتمـدت خطـة          . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٩دخلت حيز النفاذ يف     
دورة  يف الـ ٢٠١٥-٢٠١١عمل لتنفيذ اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا للفتـرة          

 يف أبوجــا، ٢٠١٠يونيــه / حزيــران١مــايو و / أيــار٣١ جمللــس الــوزراء الــيت عقــدت يــومي ٦٤
  .)www.ecosap.ecowas.intانظر (

بالــشراكة مــع املركــز  أنــه قــدموأبلــغ املــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى    - ٥٠
 باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى والقــرن    اإلقليمــي املعــين

آالت إلكترونية لوضع العالمات على األسـلحة الـصغرية واألسـلحة    األفريقي والدول اجملاورة،   
ــة      اخلفيفــة، باإلضــافة إىل تــدريب الــضباط علــى وضــع العالمــات علــى األســلحة، إىل مجهوري

ــة الكو  ــا الوســطى ومجهوري ــز إدارة املخــزون وتعقــب    أفريقي ــا، وذلــك هبــدف تعزي  نغــو وزامبي
أفيـد عـن إمتـام دراسـات لـرتع الـسالح مـن اجملتمعـات            و. األسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة     

بـــني إثيوبيـــا وأوغنـــدا الواقعـــة الرعويــة يف منطقـــة كاراموجـــا الـــيت تـــشمل املنـــاطق احلدوديـــة  
منيــة يف أفريقيــا اجلنوبيــة، وذلــك يف     والــسودان وكينيــا، بالتعــاون مــع معهــد الدراســات األ     

ــسان ــل /ني ــة والتواصــل      . ٢٠١٠أبري ــرامج للتوعي ــذ ب ــضا عــن اســتمرار تنفي ــارير أي ــد التق وتفي
  .)www.icgtr.orgانظر ( اجملتمعيني على طول منطقة كاراموجا

http://www.ecosap.ecowas.int/�
http://www.icgtr.org/�


A/65/153  
 

10-45824 19 
 

ة واألسلحة اخلفيفة يف منطقـة الـبحريات        أبلغ املركز اإلقليمي املعين باألسلحة الصغري     و  - ٥١
تنــسيق اجلهــود الــيت تبــذهلا الــدول يف  يواصــل الكــربى والقــرن األفريقــي والــدول اجملــاورة أنــه  

، هــابــة الفعالــة علــى عمليــات نقــل األســلحة داخــل املنطقــة دون اإلقليميــة وخارجارقلممارســة ا
تحدة اإلقليمي للسالم ونزع الـسالح    بطرق منها التعاون مع االحتاد األفريقي، ومركز األمم امل        
وعلـى املـستوى التـشريعي واملتعلـق         .يف أفريقيا، وغريمها من منظمات اجملتمع املـدين يف أفريقيـا          

ــة        ــة يف منطق ــصغرية واألســلحة اخلفيف ــغ املركــز اإلقليمــي املعــين باألســلحة ال ــسياسات، أبل بال
املبادئ التوجيهيـة بـشأن     ”صدد وضع   البحريات الكربى والقرن األفريقي والدول اجملاورة أنه ب       

  . وذلك بدعم من حكومة اليابان“أفضل املمارسات املتعلقة برتع السالح بصفة عملية
 وحـدة لوسـم األسـلحة علـى         ٣١زيـع   وعلى املـستوى الـتقين، أفـادت التقـارير عـن تو             - ٥٢
لحة اخلفيفـة   دولة من الدول األعضاء يف املركز اإلقليمـي املعـين باألسـلحة الـصغرية واألسـ                ١٢

ــاريخ،       ــه، حــىت هــذا الت ــدول اجملــاورة، وأن ــبحريات الكــربى والقــرن األفريقــي وال يف منطقــة ال
مجهوريــة مــن األســلحة الناريــة يف إثيوبيــا وأوغنــدا وقطعــة  ٧٢ ٦١٢ُوضــعت العالمــات علــى 

ــا ــا   املتحــدةترتاني ــشيل وكيني ــدا وسي ــة   ، وروان ــة  تعقــب  هبــدف حتــسني إمكاني األســلحة الناري
وأخـريا، أفـادت التقـارير أن محلـة للتوعيـة العامـة نظمـت بـني                 . ءلة عنها وإدارة خمزوناهتا   واملسا
ــشرين األول /آب ــوبر /أغــسطس وت ــدي أســفرت  ٢٠٠٩أكت ــ يف بورون ــارس / آذار٣٠ىت ح م

 مـن  ١٢ ٨٢٠ قطعـة مـن األسـلحة الناريـة، و          ٢ ٥٩٤على التسليم الطوعي ملا عدده       ٢٠١٠
  .)www.recsasec.orgانظر  ( من األلغام األرضية٣٨و  قنبلة، ٥٤٠ القنابل اليدوية، و

وذكــرت اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي أن الــدول األعــضاء فيهــا اســتمرت يف     - ٥٣
 قد سنت تشريعات جديـدة أكثـر صـرامة          هتنفيذ عمليات مشتركة جلمع وتدمري األسلحة، وأن      

 كانـت   “قـرى إمنائيـة لأللفيـة     ” أن مبادرة مالوي إلقامة      فيد أيضا وأ .ة والذخرية بشأن األسلح 
كمـا أُلقـي الـضوء     .حماولة إلحداث تكامل بني احلد من العنـف املـسلح ووضـع بـرامج للتنميـة            

ــة للجنــوب األفريقــي ال يــزال      علــى أن اجملتمــع املــدين يف خمتلــف أحنــاء منطقــة اجلماعــة اإلمنائي
  .فحة االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفةضطلع بدور يف مكاي

، ومـن خـالل التعـاون    ٢٠١٠وذكرت اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي أنه يف عـام       - ٥٤
مجاعة شرق أفريقيا، قام مسؤولون حكوميون من كينيـا بزيـارة إىل جنـوب أفريقيـا هبـدف                  مع  

وذكـرت   . يف جمـاالت إدارة املخزونـات وتـدمريها      تبادل الدروس املستفادة وأفضل املمارسات    
أيــضا أنــه قــد جــرى إحــراز تقــدم بــشأن مواءمــة قواعــد البيانــات الوطنيــة لتــراخيص األســلحة   

ــة الــيت ســتكون حجــر الزاويــة مــن       ــر  (جــل جنــاح تنفيــذ الــصك الــدويل للتعقــب     أالناري انظ
www.sadc.int(.  
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  كيتاناألمري    
ــا          - ٥٥ ــة يف أمريك ــسالح والتنمي ــزع ال ــسالم ون ــم املتحــدة اإلقليمــي لل واصــل مركــز األم

مــساعدة الــدول ) مركــز األمــم املتحــدة اإلقليمــي يف ليمــا  (الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب  
يف تـدريب مـوظفي إنفـاذ القـانون يف تلـك الـدول              ) بنمـا وبوليفيـا وبـريو وكولومبيـا       (األعضاء  
نة املشتركة بني املؤسسات الـيت ُيقـدمها املركـز ملكافحـة            ة من الدورة التدريبية املُحسَّ    باالستفاد

كمـا نظـم املركـز دورة تدريبيـة          .االجتار غري املشروع باألسلحة النارية والـذخائر واملتفجـرات        
دول أمريكــا الوســطى يف ســان خوســيه، مــن صــعيد دون إقليمــي ملــوظفي إنفــاذ القــانون  علــى
وقــدم املركــز املــساعدة لــدول منطقــة البحــر الكــارييب الثمانيــة لتعزيــز   .٢٠١٠س مــار/آذار يف

  .)١٤(قدراهتا على حتسني إدارة املخزون وتنفيذ تدمري األسلحة النارية
ركــز الــدعم القــانوين والــسياسايت إىل دول األنــديز األربعــة هبــدف تعزيــز  املكمــا قــدم   - ٥٦

 النارية ومواءمتها مع الصكوك الدوليـة، فـضال عـن           تنفيذ التشريعات الوطنية اخلاصة باألسلحة    
وقد عمل املركـز، يف تنفيـذه هلـذه األنـشطة، بالتعـاون          .آليات التنسيق املشتركة بني الوكاالت    

مــع املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، هبــدف تعزيــز قــدراهتا علــى تقــدمي املــساعدة للــدول    
  .املنطقة يف
قــات دراســية أو حلقــات  تنظــيم مــا جمموعــه أربــع حلكمــا نظــم املركــز أو شــارك يف  - ٥٧

 .دون إقليميـة بـشأن القـضايا املتعلقـة باألسـلحة الـصغرية يف مجيـع أحنـاء املنطقـة          وعمل إقليميـة  
منـع العنـف   /زيد من رفـع الـوعي بـشأن خفـض    حتقيق املوهتدف حلقات العمل هذه أساسا إىل  

  .)١٥(لحة النارية غري املشروعةاملسلح، وتعزيز دور اجملتمع املدين يف مكافحة األس
ركز حاليا دراسة مقارنة عـن العنـف املـسلح يف املبـاين املدرسـية يف أمريكـا                  املوُيجري    - ٥٨

ــوم      ــة تقـ ــذه املنطقـ ــا يف هـ ــة مـــن نوعهـ ــارييب، وهـــي أول دراسـ ــر الكـ ــة البحـ ــة ومنطقـ الالتينيـ
ــا ــدة يف جمــال األ      هب ــة الرائ ــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكومي ــصغرية  وكــاالت األم ســلحة ال

  .واألسلحة اخلفيفة
وذكرت منظمة الدول األمريكية أن أمانتها العامة شرعت يف تعزيز القـدرات الوطنيـة                - ٥٩
 حكومة يف املنطقة لوضع عالمات على األسلحة الناريـة املـستوردة أو املـصادرة، فـضال                 ٣٠لـ  

ع أن يــتم تقــدمي آلــة وُيتوقــ. )١٦(عهايصنأمــاكن تــعـن وضــع عالمــات علــى األســلحة الناريــة يف  
__________ 

مهوريــة الدومينيكيــة، ســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين، ســانت   بليــز، ترينيــداد وتوبــاغو، جامايكــا، جــزر البــهاما، اجل    )١٤(  
  .غرينادا لوسيا،

  .and www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/Yearbook/index.shtml. www.unlirec.org :انظر  )١٥(  
  . األمريكيةممولة من الواليات املتحدة  )١٦(  
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ويف سـياق هـذه      . يف املنطقـة   ٣٠وضع عالمات واحدة علـى األقـل لكـل دولـة مـن الـدول الــ                  
املبــادرة، تقــوم منظمــة الــدول األمريكيــة كــذلك بإعــداد دراســة لتحديــد وحتليــل التــشريعات    
ــة البحــر         ــة ومنطق ــة يف أمريكــا الالتيني ــى األســلحة الناري ــة اخلاصــة بوضــع عالمــات عل الوطني

  .لكارييب، فضال عن العمليات واملمارسات احلالية لوضع العالمات يف املنطقةا
نظمة أهنا أطلقت برناجما لتعزيز قدرات بلدان أمريكا الوسـطى لتـتمكن مـن              وأفادت امل   - ٦٠

وعن طريـق هـذا املـشروع،     .الفائض منها إدارة خمزوناهتا من األسلحة النارية والذخائر وتدمري     
يكاراغوا مساعدة من أجل تدمري الذخائر العتيقة ملنـع وقـوع حـوادث علـى          تلقت غواتيماال ون  

 طنـا مـن     ١٥٠وقد سـاهم املـشروع يف تـدمري مـا يزيـد علـى                .نطاق واسع يف املناطق احلضرية    
كما سيجري عقـد تـدريب علـى تقنيـات تـدمري األسـلحة والـذخائر خلـرباء مـن بليـز               .الذخرية

  .ريكا ونيكاراغواوبنما والسلفادور وغواتيماال وكوستا
 مراقبـة   شـعبة  تعاوهنا بشأن املسائل املتعلقة باألسلحة الـصغرية مـع           عننظمة  امل فادتوأ  - ٦١

 ملنظومة التكامل ألمريكـا الوسـطى، ومـع اجلماعـة الكاريبيـة واجملتمـع               ةاألسلحة الصغرية التابع  
  .املدين ودوائر صناعة السالح يف جمال تبادل املعلومات واخلربات

 واألمـن   ،الـسالم : اعتمدت الدول األعضاء يف منظمـة الـدول األمريكيـة إعـالن ليمـا             و  - ٦٢
 أثناء الدورة العادية األربعني للجمعية العامة ملنظمة الدول األمريكيـة،           والتعاون يف األمريكيتني  

وقد أكدت الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكيـة          .٢٠١٠يونيه  /زيرانحاليت عقدت يف    
لقـرارات ذات الـصلة     ل وفقاتزامها بالعمل على تشجيع الشفافية يف اقتناء األسلحة         من جديد ال  

  ).www.oas.orgانظر  (الصادرة عن األمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية
 مـشروع وطـين     إقامـة وذكرت منظومـة التكامـل ألمريكـا الوسـطى أهنـا ركـزت علـى                  - ٦٣

أهنـا  و . واملراقبـة يف جمـال األسـلحة الـصغرية    تـشجيع علـى التـدريب     الجلمع األسـلحة الـصغرية و     
تــسعى، مــن خــالل مــشروع أفــضل املمارســات يف برنــامج أمريكــا الوســطى ملراقبــة األســلحة   

، إىل حتسني قدرهتا اخلاصـة وقـدرات الـدول األعـضاء يف الـرد علـى                  واألسلحة اخلفيفة  الصغرية
  .)١٧(املشروعةالتهديد الذي تشكله األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة غري 

  
  آسيا واحمليط اهلادئ    

نظــم مركــز األمــم املتحــدة اإلقليمــي للــسالم ونــزع الــسالح يف آســيا واحملــيط اهلــادئ    - ٦٤
 يف بـانكوك،    ٢٠١٠فربايـر   /حلقة دراسية إقليمية لـدول شـرق وجنـوب شـرق آسـيا يف شـباط               

سرة غـري املـشروعة     هبدف مناقشة سبل ووسائل تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي ملكافحة السمـ          
__________ 

  )١٧(  www.sica.int/index_en.aspx.  
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وعمل املركز بشكل وثيق مع منظمات اجملتمـع املـدين         .يف األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة    
ويف اجتمـاع إقليمـي    .يف املنطقة ودعم جهودها ملعاجلة مسألة األسلحة الصغرية غري املـشروعة          

ال مراقبـة   ن األولويـات مـن أجـل التعـاون اإلقليمـي يف جمـ             أللسالم واألمن يف جنوب آسـيا بـش       
 يف دكــا، ٢٠٠٩نــوفمرب /األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة، الــذي ُعقــد يف تــشرين الثــاين 

ــز    اجملــتمعني شــارك املركــز  ــه يف تنفيــذ برنــامج العمــل يف جنــوب آســيا ويف تعزي ــه وخربت جتربت
كمـــا بـــدأ املركـــز سلـــسلة مـــن منتـــديات املناقـــشة  .التعـــاون بـــني اجلهـــات اإلقليميـــة الفاعلـــة

متاندو، تتعلق بتعزيز جهود نـزع الـسالح يف نيبـال، مـع التركيـز علـى األسـلحة الـصغرية               كا يف
  .)١٨(املسلح غري املشروعة والعنف

  
  أوروبا    

 بـأن دوهلـا املـشاركة ألزمـت نفـسها بإنـشاء             منظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا       أفادت    - ٦٥
، علـى  ٢٠١٠انوين ألنـشطة السمـسرة ضـمن والياهتـا الوطنيـة بنهايـة عـام        تعزيز اإلطار القـ    أو
كمــا أفــادت املنظمــة بأنــه  .٢٠١١ســبتمرب / القــرار يف أيلــولذلــك  تنفيــذجيــري اســتعراض أن

 احلـد األدىن مـن العناصـر الـيت ينبغـي أن تتـضمنها شـهادة االسـتعمال           تـشمل أساس قائمة    على
كة عينــات مــن شــهادات   لتعــاون يف أوروبــا املــشارِ  النــهائي، تبادلــت دول منظمــة األمــن وا   

 الـسلطات الوطنيـة   قيـام   نترنـت، لتـسهيل     االستخدام النهائي، أُتيحت على موقع مقيـد علـى اإل         
  .عملية التوثيقب

 اعتمد منتدى منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا للتعـاون األمـين       ٢٠١٠مايو  / أيار ويف  - ٦٦
مــن والتعــاون يف أوروبــا تتعلــق باألســلحة الــصغرية  قــرارا بــشأن وضــع خطــة عمــل ملنظمــة األ 

وتتــضمن  .٢٠١٢مــايو /لــول أيــارحبواألســلحة اخلفيفــة، والــيت سيخــضع تنفيــذها للمراجعــة   
رصـد أكثـر صـرامة لتنفيـذ املعـايري املتفـق            : التدابري اليت اُتفق عليها يف إطار خطة العمل ما يلـي          

انيـة توسـيع نطـاق ضـوابط التـصدير      عليها ومساعدة نشطة من خـالل مـشاريع موجهـة؛ وإمك     
  .والسمسرة وتعزيزها؛ وتيسري تنفيذ الصك الدويل للتعقب

مـؤخرا بـشأن األسـلحة الـصغرية        طُرحـت   نظمة أن املـشاريع األخـرى الـيت         املوذكرت    - ٦٧
 منظومـة دفـاع جـوي حيملـها أفـراد يف قـربص؛              ٣٠٠واألسلحة اخلفيفة تشمل تدمري أكثر من       

 طاجيكــستان لتعزيــز القــدرات الوطنيــة يف جمــال األســلحة الــصغرية   وتنظــيم برنــامج شــامل يف
ر التقليديــة ومكافحــة االجتــار باملخــدرات؛ والــشروع يف  ائر التقليديــة؛ ومراقبــة الــذخائوالــذخ

قـدرات، جـرى تنظيمـه باالشـتراك مـع برنـامج            البناء  لمرحلة وضع اللمسات األخرية ملشروع      
__________ 

  .and www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/Yearbook/index.shtml  www.unrcpd.org.np: انظر  )١٨(  
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عزيـز إدارة خمزونـات األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة       األمم املتحدة اإلمنائي، يهدف إىل ت   
  .)www.osce.orgانظر  (واألمن يف بيالروس

  املالحظات واالستنتاجات  - ثالثا  
علـى الـصعيد العـاملي، بأمهيـة تقيـيم          تزايـد االعتـراف     خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،          - ٦٨

 أيــضا إىل ةراشــوردت اإلو. ة الــصغريةفعاليــة املــساعدات املقدمــة إىل الــدول يف جمــال األســلح
يف الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرابع الذي يعقد كـل سـنتني للـدول     بشكل ملحوظ   هذه املسألة   
  .مد بتوافق اآلراءوالذي اعُت

ويرد االعتراف بضرورة معاجلة مسألة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من خـالل              - ٦٩
جـراء مناقـشات بـشأن      إعمليـات ُمتنوعـة ذات صـلة، مثـل          منظور أوسع ومتعدد القطاعات يف      

  .درات بشأن العنف املسلح والتنميةمعاهدة لتجارة األسلحة ومباطرح 
  


