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ــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين     ــة التحــضريية مل اللجن
باستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ برنـامج العمـل         
ــصغرية     ــشروع باألســلحة ال ــع االجتــار غــري امل ملن
واألسلحة اخلفيفـة مـن مجيـع جوانبـه ومكافحتـه           

 والقضاء عليه
  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٠-٩نيويورك، 

 ورقة عمل مقدمة من كندا  
 

ترح لوضـع برنـامج عمـل ملـا بـني الـدورات لتعزيـز تنفيـذ برنـامج العمـل ملنـع             مق  
االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة مــن مجيــع جوانبــه  

 ومكافحته والقضاء عليه
 

 موجز 
ــدويل       ــامج العمــل مــشاركة أكــرب مــن جانــب اتمــع ال ــذ الفعــال لربن . يتطلــب التنفي

يلتقـي  ة، يقترح أن يعتمد املؤمتر االستعراضي برنامج عمل ملـا بـني الـدورات        وحتقيقا هلذه الغاي  
بشكل غري رمسي على أساس نصف سنوي لبلـورة األفكـار والتوصـيات    مبوجبه  اتمع الدويل   

نظر فيها خالل االجتماعات الرمسية للدولاليت سي. 
املــسائل مــن عــات وميكـن أن ينجــز العمــل داخـل جلــان مواضــيعية دائمــة تتنـاول جممو    

وباإلضـافة إىل ذلـك، ينبغـي       . املوضوعية املتعلقـة مبـسألة األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة            
إنشاء فريق اتصال معين باالتصاالت وحشد املوارد دف وضـع اسـتراتيجيات لزيـادة اإلرادة               

ج العمـل تنفيـذا     املـوارد الـضرورية لتنفيـذ برنـام       تـأمني   الشعبية والسياسية ملعاجلة هذه املسائل و     
 .كامال
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 معلومات أساسية  
يــشكل انتــشار األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة وإســاءة اســتعماهلا ديــدا كــبريا   - ١

 شــخص ٥٠٠ ٠٠٠وتتــسبب األســلحة الــصغرية لوحــدها يف مقتــل حــوايل .  للــسالم واألمــن
 .         ر على التنمية املستدامة ألثرها غري املباشة، ضحيكثرماليني أرمبا ، والكثريونويقع . سنويا

الــدول يف برنــامج العمــل ملنــع االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية  أعربــت قــد و - ٢
، ٢٠٠١واألسلحة اخلفيفة من مجيـع جوانبـه، ومكافحتـه والقـضاء عليـه الـذي اعتمـد يف عـام            

ــا االجتــا        ــسبب فيه ــيت يت ــسانية ال ــاة اإلن ــى التخفيــف مــن املعان ــا عل ــشروع  عــن عزمه ر غــري امل
باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه وأقرت بـأن مـن واجـب اتمـع الـدويل                  

 .معاجلة هذه املسألة
عقـد اجتماعـات للـدول كـل سـنتني ـدف       من بينها أشياء   على   وينص برنامج العمل   - ٣

االت األمـم   وتـرى عـدة دول ووكـ      . ٢٠٠٦عقد مؤمتر استعراضي يف عـام       على  تقييم تنفيذه و  
املتحدة واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية أن النظام احلايل لالجتماعات وغريها مـن             
الترتيبات التعاونية ال يوفر ملسألة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة العنايـة واملـوارد املكرسـة                

     . اليت تستحقها، واليت تعد بالفعل أساسية لتحقيق وعود برنامج العمل
 قترحم  

اتمــع يلتقــي يقتــرح أن يعتمــد املــؤمتر االستعراضــي برنــامج عمــل ملــا بــني الــدورات    - ٤
بشكل غري رمسـي علـى أسـاس نـصف سـنوي لبلـورة األفكـار والتوصـيات الـيت                    مبوجبه  الدويل  

 .  سينظر فيها خالل االجتماعات الرمسية للدول
 :ذكور أن يعمل علىوميكن لربنامج العمل ملا بني الدورات امل - ٥

 دم احملرز يف تنفيذ برنامج العمللتقييم التقتواترا تاحة مناسبات أكثر  • 
تشجيع تبادل املعلومات بانتظام، مبا يف ذلك الدروس املستفادة، وبالتـايل تعزيـز قـدرة                • 

 الدول على تنفيذ برنامج العمل
 حتديد األولويات املتعلقة بتنفيذ برنامج العمل • 
 لمجاالت املواضيعية الواردة يف برنامج العمللتيسري األنشطة واملناقشات املكرسة  • 
تقـدير  لزيـادة   تنمية الوعي العـام وحـشد املـوارد         لوضع استراتيجيات   متكني الدول من     • 

 املوارد املالية والتقنية الضرورية لتنفيذ برنامج العمل تنفيذا كامالأمني أمهية املسألة وت
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ملزيد من الفرص إلشراك اخلـرباء وممثلـي اتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك املنظمـات                   إتاحة ا  • 
 نوغري احلكومية والربملاني

 تزويد وقائع االجتماعات باملعلومات وزيادة فعالية االجتماعات الرمسية للدول • 
 النهج  

فيـة  سيكون برنامج العمل ملـا بـني الـدورات مكمـال للترتيبـات القائمـة وسـيجري بكي                  - ٦
 . تتسق مع مبادئ الشمولية، والشراكة، واالنفتاح، والدعم، والتعاون العملي

 املشاركة  
ستدعى مجيـع احلكومـات واملنظمـات واملؤسـسات الدوليـة  املهتمـة، واملنظمـات غـري                   - ٧

ــا بـــني      ــات مـ ــشاط يف اجتماعـ ــشاركة بنـ ــصلحة إىل املـ ــحاب املـ ــصلة وأصـ ــة ذات الـ احلكوميـ
 .الدورات

 نصف السنويةاالجتماعات   
الدول بتنفيذ برنـامج    للحفاظ على التزام    تقترح كندا أن جتتمع الدول مرتني يف السنة          - ٨

وجتتمـع العديـد مـن اهليئـات        . وميكـن أن تعقـد االجتماعـات ملـدة أسـبوع أو أسـبوعني             . العمل
إحلـاح  وبـالنظر إىل أمهيـة و  . الدولية مرتني على األقل، وقد جتتمع ثالث مرات يف السنة أحيانـا          

تنفيذ برنامج العمل، يعد االجتماع علـى أسـاس نـصف سـنوي أمـرا ممكنـا ومرغوبـا فيـه علـى                       
 .السواء

 الربنامج  
تقــارير ) أ: (أساســينيميكــن الجتماعــات مــا بــني الــدورات أن تركــز علــى عنــصرين    - ٩

علـق  أنـشطة اللجـان الدائمـة فيمـا يت        ) ب(الدول عن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ برنـامج العمـل؛ و               
 . باملسائل املواضيعية ذات األولوية

وميكن معاجلة ااالت املواضيعية من جانب اللجان الدائمـة الـيت سـتعمل بـشكل غـري          - ١٠
تتـوىل  و. لـضمان فعاليـة وقـائع االجتماعـات       التنظـيم   رمسي مبرونة إجرائية، لكن مبا يكفـي مـن          

 .اتيب أولوياكل جلنة عمال موضوعيا يتعلق باملواضيع ذات الصلة حسب تر
وميكــن أن يــساعد إنــشاء فريــق اتــصال معــين باالتــصاالت وحــشد املــوارد يف وضــع      - ١١

اإلرادة الشعبية والسياسية واملـوارد املاليـة والتقنيـة الالزمـة لوضـع أفكارنـا               مني  أاستراتيجيات لت 
 .وأقوالنا موضع التنفيذ

 


