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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   

القواعــــد واللــــوائح ’ لثانيــــةاموعــــة ايف توصــــيات بــــشأن مــــسائل مدرجــــة   
 ‘اإلدارية واإلجراءات

 
 ـا يف برنـامج العمـل    تعهـد االلتزامات امل أو توضيح   /من أجل تعزيز و   ضافية  إحتديد تدابري   

 ،دراجها يف برنامج العملاملقترح إاعتماد وثائق جديدة بشأن أفضل املمارسات من قبيل (
 )يعقد مرة كل سنتني أو يف املؤمتر االستعراضي الثاينقبل الذي يف االجتماع امل وذلك

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

أثناء املؤمتر االستعراضي األول، فباإلمكان مـن الناحيـة الواقعيـة قطـع التـزام واحـد علـى األقـل                     
الذي يعقـد مـرة   القادم لدول اية إلعداد الوثائق اليت ميكن إدراجها يف اجتماع شروع يف عمل لل

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

البلـدان األمريكيـة    اتفاقيـة   على اعتبار أـا ميكـن أن تـستخدم كتوجيهـات للعمـل، علـى غـرار                  
واملـواد األخـرى ذات الـصلة واالجتـار ـا       ملكافحة صنع األسلحة النارية والذخرية واملتفجرات

لجنة البلدان األمريكيـة ملكافحـة إسـاءة اسـتعمال           ل النموذجية الالئحة مع   بطريقة غري مشروعة  
 .املخدرات
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 :وفيما يلي املسائل اليت جرى حتديدها  - ٣
 ؛)٢، الفقرة الثاينالفرع (سات لتنظيم اإلنتاج أفضل املمار )أ( 
مــنح التــراخيص، وأنــواع (أفــضل املمارســات لتنظــيم مراقبــة عمليــات النقــل   ) ب( 

ــشأن      ــات بـ ــادل املعلومـ ــهائي أو تبـ ــستعمل النـ ــشهادات املـ ــد لـ ــوذج املوحـ ــراخيص، والنمـ التـ
ة للمراقبـة اجلمركيـة،     الشهادات املستعملة، والتحقق مـن املـستعمل النـهائي، واملعـايري املـشترك            

ــابر        ــرور الع ــضوابط املفروضــة علــى امل ــادل املعلومــات، وال ــدول مــن أجــل تب والتعــاون بــني ال
 ؛)١١  و٢، الفقرتان نفسهاملرجع ) (والشحن العابر، يف مجلة أمور أخرى

مبادئ عامليـة مـشتركة ميكـن تطبيقهـا علـى تقيـيم طلبـات التـصدير مـن أجـل                      ) ج( 
ع القانون الدويل ذي الصلة، مع مراعاة خماطر حتويـل مـسارها إىل سـوق               التحقق من توافقها م   

 ؛)١١، الفقرة نفسهاملرجع (غري مشروعة 
ــة الوســاطة    ) د(  ــثالفــرع (أفــضل املمارســات لتنظــيم مراقب مــع ) ٣، الفقــرة الثال
 جات فريق اخلرباء احلكوميني الذي استدعي من أجل دراسة هذه املسألة؛استنتامراعاة 

مناذج بأشكال موحدة لتبادل املعلومات بشأن اإلنتاج واالجتار غـري املـشروع              )هـ( 
 ؛)٣٧  و٦، الفقرتان الثاينالفرع (واجلماعات اإلجرامية 

الربوتوكـول  (أفضل املمارسات بشأن مـسألة الـذخائر وفقـا لألحكـام العامليـة            ) و( 
يـة البلـدان األمريكيـة ملكافحـة تـصنيع          اتفاق(واألحكام اإلقليمية اليت تتعلق ذه املسألة       ) الثالث

ــذخرية واملتفجــرات    ــة وال ــلحة الناري ــواد األخــرى ذا  األس ــة    وامل ــا بطريق  ــار ــصلة واالجت ت ال
 مــن أجــل التفــاوض الفريــق العامــل املفتــوح العــضوية، واعتبــارا لتوصــية رئــيس )مــشروعة غــري

 واألسـلحة اخلفيفـة     لـصغرية ف علـى األسـلحة ا     رإبـرام صـك دويل ميكِّـن الـدول مـن التعـ            بشأن  
، وكـذا تعزيـز   )٢٧الفقـرة   (موثـوق بـه  علـى حنـو      و يف الوقـت املناسـب    وتعقبـها    املـشروعة  غري

 ).١٩، الفقرة S/2000/1092(التوصيات الواردة يف تقرير األمني العام بشأن طرق التدمري 
ار بشأن التوصل إىل اتفاق بشأن حتديد املواضيع غري الواردة يف برنامج العمل واختاذ قر       

من قبيل املـؤمتر االستعراضـي   (بدء عملية ترمي إىل إدراجها يف إطار االجتماعات املقبلة      
 )الثاين

 حظر اإلذن بعمليات النقل إىل اجلهات الفاعلة من غري الدول؛ ) أ( 
 .تنظيم حيازة املدنيني لألسلحة النارية ) ب( 

 


