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اللجنة التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة املعين      
ــامج     ــذ برن ــدم احملــرز يف تنفي باســتعراض التق
العمل ملنـع االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة           
الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبـه       

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

 األرجنتنيورقة عمل مقدمة من   
 

ــشرية       ــاد البـ ــة األوىل، األبعـ ــمن اموعـ ــة ضـ ــسائل املدرجـ ــشأن املـ ــيات بـ توصـ
 واإلنسانية، واالجتماعية االقتصادية، وغريها من األبعاد

 
أو توضيح االلتزامات اليت اضـطلع ـا بالفعـل    /تعزيز وإىل حتديد التدابري اإلضافية الرامية     

فضل املمارسـات إلدراجهـا يف برنـامج    مثل اعتماد وثائق جديدة بشأن أ(يف برنامج العمل   
 )عقد مرة كل سنتني أو يف املؤمتر االستعراضي الثاينالذي يالعمل يف االجتماع القادم 

 
بالرغم من أن الوضـع األمثـل يكمـن يف اعتمـاد مرفقـات إلدراجهـا يف برنـامج العمـل                      - ١

طـع التـزام واحـد علـى األقـل          أثناء املؤمتر االستعراضي األول، فباإلمكان مـن الناحيـة الواقعيـة ق           
عقـد  الـذي ي عملية إلعداد الوثائق اليت ميكن إدراجها يف االجتمـاع القـادم للـدول            بالشروع يف   

 .مرة كل سنتني لبحث مسألة تنفيذ برنامج العمل
تقيد مجيـع الـدول األعـضاء       وبنص صريح   بالضرورة  ن تشترط   وهذه الوثائق اجلديدة ل     - ٢

اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة      علـى غـرار      تـستخدم كتوجيهـات للعمـل،        على اعتبار أـا ميكـن أن      
واملـواد األخـرى ذات الـصلة واالجتـار ـا       ملكافحة صنع األسلحة النارية والذخرية واملتفجرات
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لجنة البلدان األمريكيـة ملكافحـة إسـاءة اسـتعمال           ل النموذجية الالئحة مع   بطريقة غري مشروعة  
 .املخدرات

 :ملسائل اليت جرى حتديدهاوفيما يلي ا  - ٣
لكفالــة األخــذ ( إلنــشاء جلــان وطنيــة فادةأفــضل املمارســات والــدروس املــست )أ( 

غـري تقليديـة، كـوزارات التعلـيم، والـصحة،          إشراك أجهـزة     عن طريق    شكلبنظرة متكاملة للم  
 ؛)وما إىل ذلكوحقوق اإلنسان، 

لسالم للقيام حبمـالت    فادة يف سيناريوهات ا   أفضل املمارسات والدروس املست    )ب( 
وكذلك باملسائل املتعلقـة بـربامج تـسريح        )  الثاين رع من الف  ٢٣الفقرة  (للتوعية ونـزع السالح    

 مــن ٢٢-٢٠الفقــرات مــن  (نـــزاعبعــد ال مــاحــاالت احملــاربني الــسابقني وإعــادة إدمــاجهم يف 
 ؛)نفسهاملرجع 

نــسيق مــع جملــس األمــن وجلــان اجلــزاءات ــدف عمليــة دائمــة للتالــشروع يف  )ج( 
 ١٥الفقرتــان (حتقيــق قــدر أفــضل مــن تنفيــذ املــسائل املتعلقــة بعمليــات احلظــر علــى األســلحة   

ــن املرجــع  ٣٢ و ــسه م ــصلة      )نف ــة مكافحــة اإلرهــاب يف املواضــيع ذات ال ــع جلن ، وكــذلك م
 ؛) الثالثرعمن الف ١٥ من الديباجة، والفقرة ٧ و٥الفقرتان (مبحاربة اإلرهاب بوجه عام 

وضـع تـشريعات وإقامـة إجـراءات        فادة يف   أفضل املمارسـات والـدروس املـست       )د( 
داخلية لكفالة التصدي ملشكلة األسلحة الصغرية وذلك مبراعاة انعكاساا علـى الـدول وعلـى               

 مـن   ١٧  و ١٥  و ٥  و ٤  و ٢الفقـرات   (مواطنيها يف مسائل التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية          
 ؛)جةالديبا

مقترحات لتحقيق مزيد من التنسيق مع اللجنة الثالثـة التابعـة للجمعيـة العامـة                 )هـ( 
يف عملية برنامج العمل ومزيد من التبادل يف املـسائل الـيت تناولتـها هـذه اللجنـة ـدف األخـذ                      
برؤيــة مشوليــة للمــشكلة مــع مراعــاة خــصوصيات املــسائل املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان والقــانون     

 ).نفسه من املرجع ١٧  و١٥  و٥  و٤  و٢الفقرات ( الدويل اإلنساين
 


