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سـتعراض التقـدم احملـرز يف       المؤمتر األمم املتحـدة     
ــامج  ــذ برنــ ــار   تنفيــ ــع االجتــ ــق مبنــ ــل املتعلــ  العمــ

ــري ــلحة    غـ ــصغرية واألسـ ــلحة الـ ــشروع باألسـ املـ
 اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه

   ٢٠٠٦يوليه / متوز٧ -يونيه / حزيران٢٦نيويورك، 
احملـرز يف  ملتحدة الستعراض التقـدم    تقرير اللجنة التحضريية ملؤمتر األمم ا       

املشروع باألسـلحة الـصغرية      العمل املتعلق مبنع االجتار غري       تنفيذ برنامج 
 واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه

 
 مقدمة -أوال  

 كـانون  ٣ املـؤرخ  ٥٩/٨٦ذت اجلمعية العامة يف دورا التاسعة واخلمـسني القـرار    اخت - ١
 :ص يف مجلة أمور على ما يليني ، الذي٢٠٠٤ديسمرب /األول

 ،إن اجلمعية العامة”  
  ”... 
 عقد مـؤمتر األمـم املتحـدة السـتعراض التقـدم احملـرز يف تنفيـذ             ررـقـت  - ١”   

املتعلق مبنع االجتار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة        برنامج العمل
يف نيويـورك ملـدة أسـبوعني، يف الفتـرة مـن      ، قضاء عليـه جوانبه ومكافحته وال من مجيع

 ؛٢٠٠٦يوليه / متوز٧يونيه إىل /حزيران ٢٦
ــضا  - ٢”    ــرر أيـ ــستغرق   تقـ ــؤمتر دورة تـ ــضريية للمـ ــة التحـ ــد اللجنـ أن تعقـ

، وتكرر أنـه  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٠ إىل ٩الفترة من  أسبوعني يف نيويورك، يف
  ال تتجاوز أسبوعني إذا لزم األمر؛ملدة ميكن أن تعقد دورة الحقة

   ...“ 
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 املسائل التنظيمية -ثانيا  
 افتتاح الدورة ومدا واملشاركون فيها -ألف  

قـر األمـم املتحـدة يف الفتـرة مـن      يف مدورة مـدا أسـبوعان   عقدت اللجنـة التحـضريية     - ٢
م لشؤون نـزع الـسالح   وافتتح الدورة وكيل األمني العا. ٢٠٠٦يناير / الثاين كانون ٢٠إىل   ٩

ة جلـس  ١٥ه ــــ خـالل الـدورة مـا جمموع   التحـضريية  ة ــــ وعقـدت اللجن . الذي أدىل أيـضا ببيـان     
 .غري رمسية جلسات ٥ ة وـــــرمسي
بــإدارة شــؤون اجلمعيــة لــشؤون الــسياسية وهــو موظــف أقــدم ل وتــوىل ســاجيني زانــغ، - ٣

 .للجنة التحضرييةا أمني  مهام،العامة واملؤمترات
قائمـة   و Add.1  و A/CONF.192/2006/INF/2 وترد قائمة بأمساء املـشاركني يف الوثيقـة        - ٤

 .A/CONF.192/2006/PC/INF/1باملنظمات غري احلكومية يف الوثيقة 
 

 أعضاء املكتب -باء  
 :انتخبت اللجنة التحضريية أعضاء املكتب التالية أمساؤهم  - ٥

 :الرئيس 
 )يونسريال(سيلفستر إيكوندايو رويه   
 :نواب الرئيس 
 )أوغندا(ريشارد نابوديري   
 )كرانياوأ(سريغي شوتينكو   
 )بابوا غينيا اجلديدة(أيسي . روبري ج  
 )بولندا(جاسيك جانوشوفسكي   
 )زانيا املتحدةـمجهورية تن(دومينيك هايوما   
 )السودان(حسن . حسن ح  
 )سويسرا(رومان هانغر   
 )الفلبني(ن ي غاتاـزلـلي  
 )فنلندا(كاري كاهيلوتو   
 )كوستاريكا(كارلوس فرناندو دياز بانياغوا   
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 )*كوستاريكا(فريديريك بيجو   
 )كولومبيا(روا أربوليدا . بيدرو أ  
 )ليتوانيا(يتا سوريت زرو  
 )ساالنم(دوروثي آور   
 )هاييت(ميشلي ألويدور   
 )اليابان(يوشيكي ماين   

 
 إقرار جدول األعمال -جيم  

ينـاير، أقـرت اللجنـة التحـضريية جـدول      / كانون الثـاين   ٩اجللسة األوىل املعقودة يف     يف   - ٦
 .A/CONF.192/2006/PC/L.1 على النحو الوارد يف الوثيقة أعماهلا

 
 إقرار النظام الداخلي -دال  

نظامهــا أقــرت اللجنــة التحــضريية ، ينــاير/ كــانون الثــاين٩اجللــسة األوىل املعقــودة يف   ويف- ٧
 .A/CONF.192/L.1يف الوثيقة الداخلي كما ورد 

 
 الوثائق -هاء  

 .ق هذا التقريرـترد قائمة بوثائق اللجنة التحضريية يف مرف - ٨
 

 أعمال الدورة -ثالثا  
، املعقـودة يف الفتـرة مـن        ت من األوىل إىل اخلامسة    يف اجللسا التحضريية  أجرت اللجنة    - ٩
 دولـة مـشاركة ومراقـب    ٤٨، تبادال عاما لآلراء أدلت يف إطـاره       يناير/ الثاين كانون ١٢ إىل   ٩

واحد ببيانات عن تنفيـذ برنـامج العمـل املتعلـق مبنـع االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية                       
 . والقضاء عليهع جوانبه ومكافحتهواألسلحة اخلفيفة من مجي

ــو مثـــاين       - ١٠ ــات أدىل ـــا ممثلـ ــضريية أيـــضا إىل بيانـ ــتمعت اللجنـــة التحـ  منظمـــات واسـ
 .يناير/ الثاينكانون ١٢حكومية ومنظمات أخرى يف جلستها اخلامسة املعقودة يف  غري
ــست   - ١١ ــة يف جلـ ــتمعت اللجنـ ــودتني يف   ـهـيـواسـ ــسادسة املعقـ ــسة والـ ــانون ١٢ا اخلامـ  كـ
 . منظمة غري حكومية١٦ممثلي ما جمموعه بيانات من  إىليناير /الثاين

 

 .يناير/ الثاينكانون ٢٠ إىل ١٦من يف الفترة بانياغوا . حل حمل السيد كارلوس ف * 
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 املعقودة يف الفتـرة    ةاللجنة التحضريية يف جلساا من السابعة إىل الثانية عشر        أجـرت  و - ١٢
، مناقــشات مواضــيعية تفاعليــة عــن ســت جمموعــات مــن  ينــاير/ الثــاينكــانون ١٧ إىل ١٣مــن 

املنـــسقون وكانـــت اموعـــات و. املـــسائل واضـــطلع أعـــضاء املكتـــب بتنـــسيق كـــل جمموعـــة
) االقتــصادية وغريهــا - اإلنــسانية واالجتماعيــة/األبعــاد البــشرية: (اموعــة األوىل: يلــي كمــا

؛ واموعـة الثانيـة     )كرانيـا وأ(وسـريغي شـوتينكو     ) سرياليون(سيلفستر إيكوندايو رويه    نسقها  
) الــسودان(حــسن . سن حنــسقها حــ ) واإلجــراءات اإلداريــة عايـــري والقواعــد التنظيميـــة   امل(

؛ واموعـة  )زانيا املتحـدة ـمجهوريـة تنـ  (هايومـا   ودومينيـك  )بولنـدا (وجاسيك جانوشوفـسكي    
ــة  ــشار غــري املكبــوح   (الثالث ــراكم املفــرط وإســاءة االســتعمال واالنت ــسقها رومــان هــانغر  ) الت ن

ملــساعدة علــى التعــاون وا(؛ واموعــة الرابعــة )كولومبيــا(روا أربوليــدا . وبيــدرو أ) سويــسرا(
؛ واموعــة )فنلنــدا(وكــاري كــاهيلوتو  ) اليابــان(نــسقها يوشــيكي مــاين   ) الــصعيد الــدويل 

؛ واموعــة )الفلــبني (ليــزيل غاتــانو) هــاييت(نــسقها ميــشلي ألويــدور ) االتــصاالت(اخلامــسة 
يتــا زورو) بــابوا غينيــا اجلديــدة(أيــسي . نــسقها روبــري ج) املتابعــة وآليــات اإلبــالغ(لــسادسة ا

 ).ليتوانيا(سوريت 
إىل  ١٨املعقودة يف الفترة مـن       ١٥إىل   ١٣ونظرت اللجنة التحضريية يف جلساا من        - ١٣
توصـيات إىل املـؤمتر بـشأن       ” من جدول األعمال املعنـون       ١١، يف البند    يناير/ الثاين كانون ٢٠

خلي، مـشروع النظـام الـدا   ، و مجيع املسائل ذات الصلة، مبا يف ذلـك مـشروع جـدول األعمـال             
 رئـيس املـؤمتر   يـملنـصب  ترشـيحات الساسـية، و األعلومـات  املومشروع الوثائق اخلتاميـة، ووثـائق   

 .“واألمني العام للمؤمتر
ومل تعكس هـذه الورقـة مجيـع        .  اجتماع ةوأعـد الرئيس، بصفتـه الشخصية، ورقة غرف      - ١٤

 .اآلراء املعرب عنها، ومل يكن مضموـا موضوع مناقشة أو اتفـاق
كمــا قـُـــدمت إىل اللجنــة تقــارير املنــسقيـن، والبيانــات الوطنيــة، وورقــات العمــل،          - ١٥

 .وورقات غرفة االجتماع، والتقارير الوطنية وغريها من الوثائق ذات الصلـة
 .وستـُـحال مجيع الوثائق املذكورة أعاله إىل الرئيـس املعيـن - ١٦
 

 اعتماد تقرير اللجنة التحضريية -رابعا  
ينــاير، مــشروع تقريــر /كــانون الثــاين ٢٠املعقــودة يف ، ١٥اجللــسة يف رض الــرئيس عــ - ١٧

 .A/CONF.192/2006/PC/L.8ة  على النحو الوارد يف الوثيقاللجنة التحضريية
 بصيغته املعدلة شفويا من قـِـبـِــل       اجللسة ذاا، اعتمدت اللجنة التحضريية تقريرها     ويف   - ١٨

 .الرئيــس



A/CONF.192/2006/RC/1  
 

06-22455 5 
 

 للجنة التحضرييةمقررات ا -خامسا  
 :اختذت اللجنة التحضريية املقررات التالية، ١٥ يف اجللسة - ١٩
 

 املقـرر األول  
 ترشيح رئيس املؤمتر  

تقرر اللجنة التحـضريية تأييـد ترشـيح براسـاد كارياواسـام مـن سـري النكـا باإلمجـاع               
 .لرئاسة املؤمتر

 باملـشاورات الالزمـة ويعـاجل       وتطلب اللجنة التحضريية مـن الـرئيس املعـين أن يـضطلع            
 .يف فترة ما قبل املؤمتراألخـرى التنظيمية املسائل املسائل الفنية و

 
 املقــرر الثانـي  
 ترشيح األمني العام للمؤمتر  

تقرر اللجنة التحضريية أن تدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل أن يقوم، بالتشاور مـع          
 .ل أمينا عاما للمؤمترالدول األعضاء، بترشيح مسؤول يعم

 
 املقــرر الثالـث  
 وثائق املعلومات األساسية للمؤمتر  

وفر وثــائق تقــرر اللجنــة التحــضريية أن تطلــب إىل األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة أن تــ   
قائمـة التقـارير الوطنيـة املقدمـة مـن الـدول إىل             : املعلومات األساسـية التاليـة ملـؤمتر االسـتعراض        

 زع السالح؛ وتقريرا االجتماعني األول والثاين من اجتماعات الدول الـيت تعقـد            إدارة شؤون ن  
مبنــع االجتــار غــري املــشروع باألســلحة   املتعلــق  للنظــر يف تنفيــذ برنــامج العمــلســنتنيمــرة كــل 

 ةالصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبـه ومكافحتـه والقـضاء عليـه علـى األصـعدة الوطنيـ                  
ــ ــةواإلقليميـ ــر )A/CONF.192/BMS/2005/1 و A/CONF.192/BMS/2003/1 (ة والعامليـ ؛ وتقريـ

باالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيـع          مؤمتر األمم املتحدة املعين     
لتفـاوض  املكلـف با   العـضوية     بـاب  الفريق العامـل املفتـوح    ؛ وتقرير   )A/CONF/192/15(انبه  جو

ــشأن ـــكمي صــك دويل ب ــدولـِّ ــن ن ال ــى  م ــلالتعــرف عل ــلحة اخلفيفــة    األس ــصغرية واألس حة ال
؛ والوثـائق الرمسيـة     )A/60/88(يعـول عليهـا     يف الوقت املناسـب وبطريقـة       وتعقبها  املشروعة   غري

 .األخرى اليت أتيحت للجنة التحضريية
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 توصيات اللجنة التحضريية إىل املؤمتر -سادسا  
ــسة  - ٢٠ ــودة يف ١٥يف اجللـ ــانون ال٢٠ املعقـ ــاين كـ ــضريية   /ثـ ــة التحـ ــدمت اللجنـ ــاير، قـ ينـ

 .التوصيات التالية إىل مؤمتر االستعراض
 

 التوصية األولـى  
 مشروع جدول األعمال املؤقت للمؤمتر  

تقرر اللجنة التحضريية أن توصي مؤمتر األمم املتحـدة املعـين باسـتعراض التقـدم احملـرز                  
ملـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة      يف تنفيذ برنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري ا  

 :من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه بإقرار مشروع جدول األعمال املؤقت التايل
 

 مشروع جدول األعمال املؤقت  
 .افتتاح األمني العام لألمم املتحدة للمؤمتر - ١
 .انتخاب الرئيس - ٢
 .بيان يديل به الرئيس - ٣
 . رئيس اجلمعية العامةكلمة يديل ا - ٤
 .كلمة يديل ا األمني العام لألمم املتحدة - ٥
 .إقرار النظام الداخلي - ٦
 .إقرار جدول األعمال - ٧
 .تنظيم األعمال - ٨
 .انتخاب أعضاء املكتب خبالف الرئيس - ٩

 :وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر - ١٠
 تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض؛ )أ( 
 .تقرير جلنة وثائق التفويض )ب( 

 .إقرار تعيني األمني العام للمؤمتر - ١١
 .تقدمي رئيس اللجنة التحضريية لتقرير اللجنة التحضريية - ١٢
 .تبادل عام لآلراء - ١٣
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 .بيانات يديل ا املشاركون من غري الدول - ١٤
 .اعتماد وثائق املؤمتر اخلتامية - ١٥
 .ي سريفع إىل اجلمعية العامةاعتماد تقرير املؤمتر الذ - ١٦
 

 التوصية الثانية  
 أعضاء مكتب املؤمتر اآلخرون  

تقرر اللجنة التحـضريية أن توصـي بـأن يقـوم مـؤمتر األمـم املتحـدة السـتعراض التقـدم                      
احملرز يف تنفيذ برنامج العمل املتعلـق مبنـع االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة                     

 نائبـا للـرئيس، منـهم مخـسة       ٢٩جوانبـه ومكافحتـه والقـضاء عليـه بانتخـاب           اخلفيفة من مجيـع     
وينبغـي أن تـتم     . ميثلون اموعة اآلسيوية، وستة ميثلون كال من اموعات اإلقليميـة األخـرى           

الترشيحات يف مرحلة مبكرة لتـتيـح للرئيس املـعيــن االستفادة مــن دعـم املكتـب خـالل قيامـه                  
 .للمؤمترباألعمال التحضريية 

 . وفقا لذلكA/CONF.192/L.1ويعدل النظام الداخلي كما يــرد يف الوثيقة  
 

 التوصية الثالثة  
 مشروع النظام الداخلي املؤقت للمؤمتر  

تـقـــرر اللجنــة التحــضريية التوصــية بــأن يعتمــد مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين باســتعراض  
الجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة            التقدم احملرز يف تنفيذ برنـامج العمـل ملنـع ا          

اخلفيفة مـن مجيـع جوانبـه ومكافحتـه والقـضاء عليـه مـشروع النظـام الـداخلي املؤقـت بـصيغته                
 .A/CONF.192/L.1الواردة يف الوثيقة 
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 املرفــق
 قائمة الوثائق  

 
 A/CONF.192/2006/PC/1 جدول األعمال

مـة لعمـان لـدى األمـممذكرة شفوية موجهة مـن البعثـة الدائ       
املتحدة حتيل ـا التقريـر املتعلـق بـاجلهود الـيت تبـذهلا حكومـة

 سلطنة عمان

A/CONF.192/2006/PC/2 

 A/CONF.192/2006/PC/L.1 مشروع جدول األعمال املؤقت

 A/CONF.192/2006/PC/L.2 ؤقت للمؤمتراملعمال األمشروع جدول 

 A/CONF.192/2006/PC/L.3 ترشيح رئيس املؤمتر

 A/CONF.192/2006/PC/L.4 أعضاء مكتب املؤمتر اآلخرون

 A/CONF.192/2006/PC/L.5 ترشيح األمني العام للمؤمتر

 A/CONF.192/2006/PC/L.6 ساسية للمؤمتراألعلومات امل ـائقوث

 A/CONF.192/2006/PC/L.7 مشروع النظام الداخلي املؤقت للمؤمتر

 A/CONF.192/2006/PC/L.8 مشروع تقرير

ــؤمتر   ــداد ملـ ــام   اإلعـ ــده يف عـ ــرر عقـ ــتعراض املقـ ٢٠٠٦االسـ
نفــس ضــع ترتيــب عملــي ومــرن يف و: التركيــز علــى التنفيــذ 

 الوقت
 )ورقة عمل مقدمة من هولندا(

A/CONF.192/2006/PC/WP.1 

 ٢٠٠٦ لعام اإلعداد ملؤمتر االستعراض
ورقــة عمــل مقدمــة مــن هولنــدا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا(

 )الشمالية يرلنداأوالعظمى 

A/CONF.192/2006/PC/WP.2 

مقتــرح لوضــع برنــامج عمــل ملــا بــني الــدورات لتعزيــز تنفيــذ
برنـامج العمــل ملنـع االجتــار غــري املـشروع باألســلحة الــصغرية
 واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه

 )ورقة عمل مقدمة من كندا(

A/CONF.192/2006/PC/WP.3 

 اموعة األوىليف تراح توصيات بشأن املسائل املدرجة اق
 )األرجنتنيورقة عمل مقدمة من (

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

 درجة يف اموعة الثانيةاملسائل املاقتراح توصيات بشأن 
 )األرجنتنيورقة عمل مقدمة من (

A/CONF.192/2006/PC/WP.5 

  الثالثةاموعةيف توصيات بشأن املسائل املدرجة 
 )األرجنتنيورقة عمل مقدمة من (

A/CONF.192/2006/PC/WP.6  
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 توصيات بشأن املسائل املدرجة يف اموعة الرابعةاقتراح 
 )األرجنتنيورقة عمل مقدمة من (

A/CONF.192/2006/PC/WP.7  

 يف إطار اموعة اخلامسةاملدرجة سائل املتوصيات بشأن 
 )ورقة عمل مقدمة من األرجنتني(

A/CONF.192/2006/PC/WP.8 

 A/CONF.192/2006/PC/INF/1 قائمة باملنظمات غري احلكومية

 A/CONF.192/2006/INF/2 and Add.1 قائمة بأمساء املشاركني

 A/CONF.192/2006/PC/CRP.1 برنامج عمل إرشادي

 إدارة املخزونات وتدمريها
 )ورقة عمل مقدمة من كندا(

A/CONF.192/2006/PC/CRP.2 

 تقدمي املساعدة إىل الناجني
 )ورقة عمل مقدمة من كندا(

A/CONF.192/2006/PC/CRP.3 

 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
 )ورقة عمل مقدمة من السويد(

A/CONF.192/2006/PC/CRP.4 

أفـضل املمارسـات لـدى”اقتراح بعقد دورة مواضيعية بشأن      
ــصغرية واأل    ــلحة الـ ــة باألسـ ــشاريع اخلاصـ ــةاملـ ــلحة اخلفيفـ سـ

 “وعوامل الطلب
 )ورقة عمل مقدمة من اليابان(

A/CONF.192/2006/PC/CRP.5 

ــصغرية ــلحة ال ــانون لألس ــاذ الق ــن إنف ــسؤولني ع ــتخدام امل اس
 واألسلحة اخلفيفة بطريقة مناسبة

 )ورقة عمل مقدمة من سويسرا(

A/CONF.192/2006/PC/CRP.6 

رية واألســلحةأمهيــة موضــوع حيــازة املــدنيني لألســلحة الــصغ
اخلفيفة يف إطار مكافحة االجتار غري املشروع بتلك األسلحة

 )ورقة عمل مقدمة من املكسيك(

A/CONF.192/2006/PC/CRP.7 

حتقيق التزامن بني مؤمتر االستعراض واجتماعـات الـدول الـيت
 تعقد كل سنتني

 )ورقة عمل مقدمة من اهلند وهولندا وجنوب أفريقيا(

A/CONF.192/2006/PC/CRP.8 

مقتــرح لوضــع برنــامج عمــل ملــا بــني الــدورات لتعزيــز تنفيــذ
برنــامج العمــل ملنــع االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية
 واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه

 )ورقة عمل مقدمة من كندا(

A/CONF.192/2006/PC/CRP.9 
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ــة:التواصــل بــشأن مــسألة األســلحة الــصغرية   ــادئ توجيهي  مب
 )اموعة اخلامسة(مقترحة 

)ورقة عمل مقدمة من فرنسا باللغتني اإلنكليزية والفرنسية(

A/CONF.192/2006/PC/CRP.10 

ــصغرية ــلحة الـ ــل األسـ ــات نقـ ــضوابط علـــى عمليـ ــشديد الـ تـ
 )االسترياد والتصدير والعبور(فة واألسلحة اخلفي

 )ورقة عمل مقدمة من الربازيل(

A/CONF.192/2006/PC/CRP.11 

مشاريع عناصر بشأن الذخائر سيستعان ا يف إعـداد الوثيقـة
 بـشأن٢٠٠٦اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة االستعراضـي لعـام         

 فةبرنامج العمل املتعلق باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفي
 )ورقة عمل مقدمة من فرنسا وأملانيا(

A/CONF.192/2006/PC/CRP.12 

تنفيذ برنامج العمـل املتعلـق مبنـعة الدولية لـدى    ساعدتعزيز امل 
االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة

 من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه
ورقة عمل مقدمة من إندونيسيا باسم أعـضاء حركـة بلـدان(

 )عدم االحنياز

A/CONF.192/2006/PC/CRP.13 

 ملكافحــة التــراكم غــري املــشروعاســتراتيجية االحتــاد األورويب
ة اخلفيفـــة وذخائرهـــا واالجتـــارلألســـلحة الـــصغرية واألســـلح

 املشروع ا غري
ورقة عمل مقدمة من النمسا باسم االحتاد األورويب باللغتني(

 )اإلنكليزية والفرنسية

A/CONF.192/2006/PC/CRP.14 

حة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــةالتــصدي للطلــب علــى األســل
 املشروعة غري

 )ورقة عمل مقدمة من كندا(

A/CONF.192/2006/PC/CRP.15 

عناصــر سيــستعان ــا يف إعــداد الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم
 بشأن برنامج العمل املتعلـق٢٠٠٦املتحدة االستعراضي لعام  

 حة الصغرية واألسلحة اخلفيفةباألسل
 )ورقة عمل مقدمة من أنغوال(

A/CONF.192/2006/PC/CRP.16 

A/CONF.192/2006/PC/CRP.17 اجتماع مقدمة من الرئيسغرفــة ورقة 

 حتفظ مقدم من وفد املكسيك
 )ورقة عمل مقدمة من املكسيك باللغة اإلسبانية(

A/CONF.192/2006/PC/CRP.18

 


