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اللجنة التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة املعين      
ــامج     ــذ برن ــدم احملــرز يف تنفي باســتعراض التق
ــار غــري املــشروع       ــل املتعلــق مبنــع االجت العم
باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة مــن   

 مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه
  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٠-٩نيويورك، 

 ولنداورقة عمل مقدمة من ه  
 

  ٢٠٠٦االستعراض املقرر عقده يف عام اإلعداد ملؤمتر   
 

 وضع ترتيب عملي ومرن يف نفس الوقت :التركيز على التنفيذ  
 
ــامج العمــل إىل حــد كــبري في    - ١ ــساعدة  لفــرص مــا يتيحــه مــن  تكمــن قيمــة برن تقــدمي امل

تقـدمي التقـارير عـن    وقد حتقق بعض التقـدم يف هـذا الـصدد، مبـا يف ذلـك التعـاون يف        .والتعاون
نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، وتنظــيم يف جمــال برنــامج العمــل، وتقــدمي املــساعدة 

 واألهـم مـن ذلـك       - لترتيبات املخصصة يعوزها التنسيق   هذه ا غري أن   . حلقات دراسية إقليمية  
ها حـىت    املـساعدة والتعـاون مل يـستفد منـ         حتـسني عـن طريـق     الربنـامج   أن كثريا من فرص تنفيذ      

الوفـاء  كانـت الـدول جـادة يف     ال يكفـي إذا  ة كل سنتنيونظام االجتماعات املعقودة مر .اآلن
 .“هد الدول بالتعاون وضمان التنسيقتع”القاضية بأن وبرنامج العمل املتطلبات الواردة يف ب
 ترتيب مرن يسمح للـدول القـادرة علـى ذلـك والـدول املتـضررة بـإجراء         وضعوميكن   - ٢

در جتــو الــدائمني ساعدةاملــلتعــاون والــي بــشأن التجــارب واالحتياجــات ومتطلبــات حــوار عم
عناصـر برنـامج   مجيـع  التعـاون ميكـن أن يـشمال مـن الناحيـة املبدئيـة              و إىل أن املـساعدة      شارةإلا
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بـدءا بالتـشريعات الوطنيـة وأمـن خمزونـات األسـلحة وانتـهاء بوضـع العالمـات وعمليـة            :العمل
 . وإعادة اإلدماجنزع السالح والتسريح 

أقـرت يف   لـى سـبل تنفيـذ االلتزامـات العامـة الـيت             عستعراض  االوينبغي أن يركز مؤمتر      - ٣
 : ما يليفعيلوأهم وسائل الت. ٢٠٠١برنامج العمل يف عام إطار 

االجتماعـات  تعقد خالل الفتـرة بـني      بني الدورات     لفترة ما  تنظيم اجتماعات  )أ( 
 الــدول مــن بنــاء لــتمكنيتركــز علــى املــساعدة والتعــاون،  و ،كــل ســنتنيالــيت تعقــدها الــدول 

 شراكات بشأن املواضيع احملددة يف برنامج العمل؛

 يف هيئة وحـدة فعالـة الكلفـة تتـوىل           - لدعم التنفيذ إنشاء خلية صغرية وفعالة      )ب( 
  برنامج العمل؛يف إطارإدارة عملية املساعدة والتعاون 

إنــشاء برنــامج رعايــة بــسيط يــسمح للــدول  بالــدول القــادرة علــى ذلــكقيــام  )ج( 
 .بأن تكون ممثلة على املستوى الوزاري يف هذه االجتماعاتاملتضررة املعنية 

تتعهــد الــدول بالتعــاون ” : مــن اجلــزء الثالــث٢الفقــرة مــثال  : برنــامج العمــلأســاس ‐ ٤
تعزيزهـا  وتـشجيع التعـاون وإقامـة شـراكات و        ... وضمان التنسيق والتكامـل وتـضافر اجلهـود         

على مجيع الصعد فيما بني املنظمات الدوليــــة واملنظمـات احلكوميـــة الدوليـة واتمـع املـدين،                  
 .“كومية واملؤسسات املالية الدوليةمبا يف ذلك املنظمات غري احل

ت الـدول الوفـاء   ال يكفـي إذا أراد ة كل سـنتني  نظام االجتماعات املعقودة مر :التنفيذ ‐ ٥
  ولعـل  .“هد الـدول بالتعـاون وضـمان التنـسيق        تتع”برنامج العمل القاضية بأن     طلبات  جبدية مبت 

. هـذه الثغـرة   عقد اجتماعات بني الدورات على مستوى اخلرباء احلكوميني من شـأنه أن يـسد               
 :، وهياحملددة سابقا يف برنامج العملوميكن أن تتمحور هذه االجتماعات حول املواضيع 

 ؛)لثالث من اجلزء ا٢الفقرة (التنسيق  •

 ؛) من اجلزء الثالث٤الفقرة  (الرتاعاتمنع نشوب  •

بنــاء القــدرات يف جمــاالت ســن القــوانني، وإنفاذهــا، وحتديــد منــشأ األســلحة، وإدارة    •
 ؛) من اجلزء الثالث٦الفقرة (املخزونات وتدمريها 

 ؛) من اجلزء الثالث٨ و ٧الفقرتان (التدريب  •

 ؛)لثالث من اجلزء ا١٠الفقرة (دراسة التكنولوجيا  •

ــاب      • ــة واإلرهـ ــرب الوطنيـ ــة عـ ــدرات وباجلرميـ ــار باملخـ ــة االجتـ ــوع مبكافحـ ربـــط املوضـ
 ؛) من اجلزء الثالث١٥ الفقرة(
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 ؛) من اجلزء الثالث١٦الفقرة (دعم عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج  •

 ؛) من اجلزء الثالث١٧الفقرة (الربامج اإلمنائية الوطنية  •

 ؛) من اجلزء الثالث١٨فقرة ال(تطوير ودعم البحوث  •

 .جماالت أخرى •

وميكن إنشاء خلية صغرية فعالة الكلفة لدعم التنفيذ من أجـل حتقيـق الفعاليـة يف إدارة                   - ٦
بـني   تـربط بأن   وذلك   -سلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة     عملية املساعدة والتعاون يف جمال األ     

م  واالتـــصاالت اإلداريـــة، وتـــنظ  راءات اإلجـــوتتـــوىلمقترحـــات املـــشاريع وبـــني املـــاحنني،    
 .االجتماعات املعنية بالتنفيذ

علـى أن    ،ربنـامج رعايـة   لذه الوحـدة و   هلـ  وميكن للدول القادرة على ذلك إعالن متويلٍ       - ٧
 . من السنواتا حمدداعدديغطي التمويل 

 


