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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   
 

توصيات بشأن املسائل املدرجة ضمن اموعة الثالثة، التكديس املفرط، وسـوء             
 االستعمال، واالنتشار غري املسيطر عليه

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

سـات إلدراجهـا يف برنـامج    مثل اعتماد وثائق جديدة بشأن أفضل املمار(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

واحـد علـى األقـل      أثناء املؤمتر االستعراضي األول، فباإلمكان مـن الناحيـة الواقعيـة قطـع التـزام                
عقـد مـرة   الذي يالقادم الدول عملية إلعداد الوثائق اليت ميكن إدراجها يف اجتماع للشروع يف  

 .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     يهـات للعمـل،     على اعتبار أـا ميكـن أن تـستخدم كتوج         
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

 :ي املسائل اليت جرى حتديدهاوفيما يل  - ٣
يف ســـالمة الترســـانات، وتـــدمري    فادةأفـــضل املمارســـات والـــدروس املـــست    )أ( 

 ؛) من الفرع الثاين١٩الفقرة (املخزونات، ومجع األسلحة 

فادة يف سيناريوهات السالم للقيام حبمـالت       أفضل املمارسات والدروس املست    )ب( 
سائل املتعلقــة بــربامج يف املــوكــذلك ) رجــع نفــسه مــن امل٢٣الفقــرة (للتوعيــة ونـــزع الــسالح 

 مـن   ٢٢ و   ٢٠ن  اتالفقر (نـزاعبعد ال  ماحاالت  تسريح احملاربني السابقني وإعادة إدماجهم يف       
 ؛)نفسهاملرجع 

االتفاق على حتديد املواضيع غري الواردة يف برنامج العمل واختاذ قرار بشأن الشروع يف   
 )من قبيل املؤمتر االستعراضي الثاين(اعات املقبلة عملية إلدراجها يف إطار االجتم

 .مسائل متعلقة بالطلب على األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة • 
 


