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 الذي تعقـده األمـم املتحـدة        لثايناجتماع الدول ا  
ــامج العمــل     مــرة كــل ســنتني للنظــر يف تنفيــذ برن
ــلحة    ــروع باألسـ ــار غـــري املشـ ــع االجتـ ــق مبنـ املتعلـ

ه اخلفيفـــة مـــن مجيـــع جوانبـــاألســـلحة ة والصـــغري
 ومكافحته والقضاء عليه

   ٢٠٠٥يوليه / متوز١٥-١١نيويورك، 
عقد كل سنتني للنظر يف تنفيذ برنامج       ي  الذي ثاينتقرير اجتماع الدول ال     

األسـلحة  العمل املتعلـق مبنـع االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الصـغرية و               
 اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه

 
 مقدمة -أوال  

ديســمرب /  كــانون األول٢٤ املــؤرخ تــاء ٥٦/٢٤رحبــت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا  - ١
واألسـلحة  ج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسـلحة الصـغرية        ، باعتماد برنام  ٢٠٠١
 من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، وذلك بتوافق اآلراء، وقـررت أن تعقـد، يف                اخلفيفة

 علـى أن  ،، مـؤمترا السـتعراض التقـدم احملـرز يف تنفيـذ برنـامج العمـل              ٢٠٠٦عـام   موعد أقصاه   
وقـررت اجلمعيـة أيضـا      . ورهتا الثامنة واخلمسني تاريخ ومكان انعقاده     اجلمعية العامة يف د   حتدد  

كـل   للنظر يف تنفيذ برنامج العمل علـى         ٢٠٠٣عقد اجتماع للدول كل سنتني، بدءا من سنة         
 .الصعيد الوطين واإلقليمي والعامليمن 
ــة العامــة، يف قرارهــا    - ٢  تشــرين ٢٢ املــؤرخ ٥٧/٧٢ويف الســنة التاليــة، شــددت اجلمعي
ــاينا ــوفمرب /لث ــل     ٢٠٠٢ن ــامج العم ــل لربن ــذ املبكــر والكام ــة التنفي ــى أمهي ــد  ،، عل ــررت عق  وق

 ٢٠٠٣يوليـه   /االجتماع األول من هذه االجتماعات اليت تعقد كل سنتني يف نيويورك يف متوز            
 وعقـد اجتمـاع   .الوطين واإلقليمي والعـاملي   كل من الصعيد    للنظر يف تنفيذ برنامج العمل على       
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مبوجــب ررت اجلمعيــة العامــة قــو. ٢٠٠٣يوليــه / متــوز١١ إىل ٧مــن يف الفتــرة  الســنتني األول
أن يعقـد يف نيويـورك يف الفتـرة مـن            ٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول   ٣ املؤرخ   ٥٩/٨٦قرارها  
 . للدول الذي يعقد مرة كل سنتنيجتماع الثاينالا. ٢٠٠٥يوليه /متوز ١٥ إىل ١١
 

 املسائل التنظيمية -ثانيا  
 تاح االجتماع ومدتهافت -ألف  

لدول الذي يعقد مرة كل سنتني للنظر يف تنفيـذ برنـامج العمـل             الثاين ل جتماع  العقد ا  - ٣
ــه  واألســلحة اخلفيفــةاملتعلــق مبنــع االجتــار غــري املشــروع باألســلحة الصــغرية      مــن مجيــع جوانب

 ١٥إىل  ١١ومكافحتــه والقضــاء عليــه دورتــه مبقــر األمــم املتحــدة يف نيويــورك يف الفتــرة مــن   
ــه /متــوز ــدورة و. ٢٠٠٥يولي ــذ   ١٠، عقــد االجتمــاع  خــالل ال  جلســات عامــة، للنظــر يف تنفي

 مسـائل التعـاون     مبـا يف ذلـك    الصـعيد الـوطين واإلقليمـي والعـاملي،         كل مـن    برنامج العمل على    
 . الدولينيالدويل واملساعدة

ــزع الســالح،     مارســتو - ٤ ــن إدارة شــؤون ن ــا، م ــاميال مابونغ ــام  ب ــنيمه ــاع اال أم جتم
 .أمني االجتماعمهام نائب ، من إدارة شؤون اجلمعية العامة وإدارة املؤمترات كريستا جايلزو
، وكيل األمني العام لشـؤون نـزع السـالح، الـذي تـال             آيبوافتتح االجتماع نوبوياسو     - ٥

 أيضــا عمليــة انتخــاب رئــيس آيبوأجــرى الســيد . رســالة مــن األمــني العــام موجهــة لالجتمــاع
 .االجتماع

 
 أعضاء املكتب -باء  

ــودة يف   - ٦ ــته األوىل املعقـ ــه / متـــوز١١انتخـــب االجتمـــاع يف جلسـ ــاء ٢٠٠٥يوليـ  أعضـ
 : بالتزكيةة أمساؤهماملكتب التالي

 :الرئيس
 )فنلندا (ي باتوكاليوسبا 

 :نواب الرئيس
أنــدي راكميــانتو ، )أرمينيــا(دزيونيــك أغاجانيــان ، )االحتــاد الروســي(بيتــر ليتالفــرين  

، )مجهوريـــة كوريـــا(شـــول ليـــو  - كوانـــغ، )بـــيالروس(أليـــه شـــلوما ، )ونيســـياإند(
 ،)السـلفادور (باراهونـا    - غيلريمو ملينـديز  ،  )جنوب أفريقيا (نكوميسا باميال نوتوتيال    

ــانغ  ــارا موسوتســي  ، )الســنغال( شــيخ ني ــغ  ، )غــابون(ألفــرد مونغ  فرتويــال(بــوي ليون
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اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى        (د  كريسـتوف ماكربايـ   ،  )) البوليفاريـة  -مجهورية  (
يوشـيكي مـاين   ، )هـاييت (ليـو مريوريـس   ،  )النـرويج (أستريد رايان   ،  )وآيرلندا الشمالية 

 ).اليابان(
 

 إقرار جدول األعمال -جيم  
يوليــه، أقــر االجتمــاع جــدول أعمالــه املؤقــت  / متــوز١١يف اجللســة ذاهتــا املعقــودة يف  - ٧

(A/CONF.192/BMS/2005/L.1) على النحو التايل: 
 .افتتاح وكيل األمني العام لشؤون نزع السالح لالجتماع - ١ 
 .انتخاب الرئيس - ٢ 
 .بيان الرئيس - ٣ 
 .األمني العام لألمم املتحدةرسالة  - ٤ 
 .اعتماد النظام الداخلي - ٥ 
 .إقرار جدول األعمال - ٦ 
 .تنظيم األعمال - ٧ 
 . اآلخرينانتخاب أعضاء مكتب االجتماع - ٨ 
 .)بيانات(النظر يف تنفيذ برنامج العمل  - ٩ 
 .بيانات من املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين - ١٠ 
 .)مناقشة مواضيعية(النظر يف تنفيذ برنامج العمل  - ١١ 
 .النظر يف تقرير االجتماع واعتماده - ١٢ 

 ).(A/CONF.192/BMS/2005/L.2ونظر االجتماع أيضا يف برنامج عمله واعتمده  - ٨
 

 النظام الداخلي -دال  
يوليه، قرر االجتماع استخدام النظـام الـداخلي        / متوز ١١ األوىل املعقودة يف     اجللسةيف   - ٩

واألسلحة اخلفيفة من مجيـع      باألسلحة الصغرية باالجتار غري املشروع    ملؤمتر األمم املتحدة املعين     
 .ا يقتضيه احلال من تغيري مع م، (A/CONF.192/L.1) ٢٠٠١لعام جوانبه 
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 الوثائق -هاء  
 :الوثائق التاليةاالجتماع كان معروضا على  - ١٠

تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين باالجتــار غــري املشــروع باألســلحة الصــغرية   )أ( 
 ؛(A/CONF.192/15) من مجيع جوانبه واألسلحة اخلفيفة

عـين باالجتـار غـري املشـروع باألسـلحة          النظام الـداخلي ملـؤمتر األمـم املتحـدة امل          )ب( 
 ؛(A/CONF.192/L.1) من مجيع جوانبه واألسلحة اخلفيفةالصغرية 

 ؛(A/CONF.192/BMS/2005/L.1)جدول األعمال املؤقت  )ج( 
 ؛(A/CONF.192/BMS/2005/L.2)برنامج العمل  )د( 
 ؛(A/CONF.192/2005/INF.1)قائمة املشاركني  )هـ( 
كـن الـدول    ميعامل املفتوح العضوية للتفاوض على صـك دويل         تقرير الفريق ال   )و( 

وتعقبـها،  األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة غري املشـروعة        التعرف على   من  
 ).A/60/88(يعول عليها يف الوقت املناسب وبطريقة 

العمــل ومكافحتــه تقــارير وطنيــة عــن تنفيــذ برنــامج  عرضــت علــى االجتمــاع أيضــا و - ١١
االحتـاد الروسـي،     :سـاس طـوعي مـن الـدول املائـة التاليـة أمساؤهـا             أقدمة علـى    ، م والقضاء عليه 

ــواي،        ــا، إندونيســيا، أوروغ ــتراليا، أملاني ــبانيا، أس ــا، إس ــتني، األردن، أرميني أذربيجــان، األرجن
أوغندا، أوكرانيا، مجهورية إيران اإلسالمية، آيرلندا، إيطاليا، بـابوا غينيـا اجلديـدة، بـاراغواي،               

الربازيل، بلغاريا، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسـنة واهلرسـك، بولنـدا،             باكستان،  
بوليفيا، بريو، بيالروس، تايلند، تركيا، توغـو، جامايكـا، اجلزائـر، جـزر مارشـال، اجلمهوريـة                 
ــدونيا اليوغوســالفية        ــة مق ــا، مجهوري ــة كوري ــة الســورية، مجهوري ــة العربي التشــيكية، اجلمهوري

وريــة مولــدوفا، جنــوب أفريقيــا، جورجيــا، الــدامنرك، روانــدا، رومانيــا، زامبيــا،   الســابقة، مجه
 شـيلي،  زمبابوي، سري النكا، السلفادور، سلوفاكيا، السنغال، السويد، سويسرا، سرياليون،        

صـــربيا واجلبـــل األســـود، الصـــني، عمـــان، غـــابون، غامبيـــا، فرنســـا، الفلـــبني، فنلنـــدا، قطـــر، 
ــا،    كازاخســتان، الكرســي الرســويل  ــدا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كولومبي ــا، كن ، كرواتي

كينيا، التفيا، لكسمربغ، ليربيا، ليتوانيا، ليختنشـتاين، ليسـوتو، مالطـة، مـايل، ماليزيـا، مصـر،        
ــا،         ــمالية، موريتانيـ ــدا الشـ ــى وآيرلنـ ــا العظمـ ــدة لربيطانيـ ــة املتحـ ــيك، اململكـ ــرب، املكسـ املغـ

 النمسا، النيجر، نيجرييـا، نيوزيلنـدا، اهلنـد، هنغاريـا،           موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النرويج،   
التقـارير علـى موقـع     ويتاح االطالع علـى   هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان     

 .http://disarmement.un.org:8080/cab/salw-nationalreports-2005.htm: نترنتإلا

http://disarmement.un.org:8080/cab/salw-nationalreports-2005.htm
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  االجتماعوقائع -ثالثا  
 )بيانات (النظر يف تنفيذ برنامج العمل -ألف  

 بيانات الدول األعضاء - ١ 

 / متــوز١٢  و١١ األوىل والثانيــة والثالثــة املعقــودة يف  اجللســاتاســتمع االجتمــاع يف  - ١٢
االحتـاد  : ألعمال إىل بيانات من ممثلـي البلـدان التاليـة          من جدول ا   ٩، ووفقا للبند    ٢٠٠٥يوليه  

بالنيابـة عـن السـوق       (الروسي، األرجنتني، أرمينيا، أسـتراليا، إسـرائيل، إندونيسـيا، أوروغـواي          
 -مجهوريــة (، أوغنــدا، أوكرانيــا، إيــران ) والــدول املنتســبةاملشــتركة لبلــدان املخــروط اجلنــويب

ــداد    ، باكســتان، الربازيــل، بن)اإلســالمية ــا، تريني ــيالروس، تايلنــد، تركي ــا فاســو، ب مــا، بوركين
وتوباغو، توغو، اجلزائر، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريا، مجهورية مولـدوفا، جنـوب            

، ســري النكــا، الســنغال، )ابــة عــن جمموعــة منتــدى جــزر احملــيط اهلــادي يبالن (أفريقيــا، ســاموا
سود، الصني، غابون، غامبيا، غواتيمـاال، فرنسـا،        صربيا واجلبل األ   شيلي، سويسرا، سرياليون، 

، فيجــي، فييــت نـام، كازاخســتان، كمبوديــا، كنــدا، كوبــا،  ) البوليفاريــة-مجهوريــة  (فرتويـال 
، كولومبيا، كينيـا، مـايل، مصـر،    )بالنيابة عن اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا  (الكونغو

بالنيابـة عـن رابطـة     (، ميامنـار  )عن االحتاد األورويب  ابة  يبالن(املغرب، املكسيك، اململكة املتحدة     
، )األفريقيـة الـدول  بالنيابـة عـن جمموعـة        (، النـرويج، النمسـا، نيجرييـا      )أمم جنوب شرقي آسيا   

 نيكـاراغوا   ،)بالنيابة عن منظومـة التكامـل ألمريكـا الوسـطى          (، نيكاراغوا )بيان وطين (نيجرييا  
ــان وطــين ( ــد،  ،)بي ــدا، اهلن ــ نيوزيلن ــة،  الوالي ــانات املتحــدة األمريكي وأدىل املراقــب عــن  . الياب

 .الكرسي الرسويل ببيان
 مـن  ٩، تـابع االجتمـاع النظـر يف البنـد           هيوليـ / متـوز  ١٢ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف       - ١٣

ــي    ألجــدول ا ــن ممثل ــات م ــال واســتمع إىل بيان ــنن    عم ــنغالديش وب ــوال وب ــا وأنغ األردن وألباني
لعربية الليبية ومجهورية ترتانيا املتحدة ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية         وجامايكا واجلماهريية ا  

وروانـدا  ) بيـان وطـين   (و  ) جنوب شرق أوروبـا   يف  بالنيابة عن ميثاق حتقيق االستقرار      (السابقة  
ة كمــا أدىل ممثــل اليونــان ببيــان ممارســ.  وغانــا وغينيــا وليســوتو وماليزيــا ومــالويروالســلفادو

 .الرد قحل
 

 يانات املنظمات الدولية واإلقليميةب - ٢ 
يوليــه، شــرع االجتمــاع يف النظــر يف  / متــوز١٢املعقــودة يف أيضــا،  اجللســة الرابعــة يف - ١٤

تنفيذ برنامج العمل على الصـعيدين العـاملي واإلقليمـي، واسـتمع إىل بيانـات مـن ممثلـي جامعـة                 
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خلفيفــة يف منطقــة الــبحريات  واألســلحة االــدول العربيــة واملركــز اإلقليمــي لألســلحة الصــغرية   
الدوليـة  ومنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا وجلنـة الصـليب األمحـر                الكربى والقرن األفريقـي،     

تفاقية البلدان األمريكية ملكافحـة تصـنيع األسـلحة         اللجنة االستشارية ال  بالنيابة عن   (وكولومبيا  
) جتـار هبـا بطريقـة غـري مشـروعة     واملـواد األخـرى ذات الصـلة واال    النارية والذخرية واملتفجرات

كمــا . واملنظمـة الدوليـة للطـريان املـدين ومنظمـة التعــاون االقتصـادي يف منطقـة البحـر األسـود         
ــي     ــات مــن ممثل ــات اســتمع االجتمــاع إىل بيان ــزع  : ةاألمــم املتحــدة التاليــ كيان إدارة شــؤون ن

األسـلحة الصـغرية، ومنظمـة    األمانة العامة بالنيابـة عـن آليـة تنسـيق األعمـال املتعلقـة ب           بالسالح  
إلمنــائي، وإدارة شــؤون نــزع ، وبرنــامج األمــم املتحــدة ا)اليونيســيف(األمــم املتحــدة للطفولــة 

كمـا أدىل ممثـل   . ، ومعهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح، ومنظمة الصحة العامليـة      السالح
 .مصر ببيان

 
ن املنظمــات غــري احلكوميــة بيانــات املقدمــة مــال :برنــامج العمــلالنظــر يف تنفيــذ  - باء 

 واجملتمع املدين
 ١٠يوليه، شرع االجتماع يف النظر يف البنـد         / متوز ١٣سة املعقودة يف    ما اخل ةلساجليف   - ١٥

مــن جــدول األعمــال واســتمع إىل بيانــات مــن ممثلــي شــبكة العمــل الدوليــة املعنيــة باألســلحة     
ببيــان ممثــل الــيمن وأدىل . يف املســتقبلالصــغرية، واحملفــل العــاملي املعــين بأنشــطة رياضــة الرمايــة 

 .، كما أدىل كل من ممثلي أملانيا ومايل ببيانق الردحلممارسة 
 

  مناقشات مواضيعية-التبادل العام لآلراء  - جيم 
 جلسـاته السادسـة والسـابعة والثامنـة والتاسـعة           يفعقد االجتماع مناقشات مواضـيعية       - ١٦

 .يهيول/ متوز١٥  و١٤  و١٣املعقودة يف 
 

 خامتة - دال 
املتعلــق مبنــع االجتــار غــري املشــروع باألســلحة نظــر االجتمــاع يف تنفيــذ برنــامج العمــل  - ١٧

 باالسـتناد إىل البيانـات    مـن مجيـع جوانبـه ومكافحتـه والقضـاء عليـه       واألسلحة اخلفيفة الصغرية  
كوميـة وممثلــي  املنظمـات غـري احل  واملقدمـة مـن الـدول األعضـاء واملنظمـات الدوليــة واإلقليميـة       

ــدين،   ــع امل ــائق ذات الصــلة باإلضــافة إىل اجملتم ــى    . الوث ــد عل ــدول األعضــاء التأكي ــادت ال وأع
إحـراز تقـدم يف التنفيـذ علـى       مـدى   وأفيـد عـن     . التزامها الراسخ بالتنفيذ الكامل لربنامج العمل     

 أحـرز   وإذ رحب االجتمـاع مبـا     . ٢٠٠٣سيما منذ عام     ، ال عامليالصعيد الوطين واإلقليمي وال   
يف تعهـد هبـا     أقر أيضا بضرورة اختاذ املزيد مـن اخلطـوات للوفـاء بااللتزامـات امل             كبري،  من تقدم   

األســلحة بكــذلك أثــريت بعــض املســائل ذات الصــلة باالجتــار غــري املشــروع   . برنــامج العمــل
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 ضـمن  من مجيع جوانبه اليت ال يشملها برنامج العمـل والـيت وردت              واألسلحة اخلفيفة الصغرية  
 .بيانات اليت تستعرض التنفيذ على املستوى الوطينال

واستنادا إىل قائمة األسئلة املقدمة من الرئيس يف رسـالته املوجهـة إىل الـدول األعضـاء                  - ١٨
املواضـيع الثالثــة   مــن زاويـة  مــايو، نظـر االجتمـاع يف تنفيــذ برنـامج العمـل    / أيـار ٢٠واملؤرخـة  

ــة  ــدمريها  : عشــر التالي ــاتة ؛ إدارمجــع األســلحة وت ــزع ســالح احملــاربني الســابقني    ؛املخزون  ن
؛ الوسـم والتعقـب؛     بنـاء املؤسسـات   ؛ تعبئة املـوارد؛      بناء القدرات  ؛وتسرحيهم وإعادة إدماجهم  

ــة  اإلرهــاب (الصــالت  ــة املنظم ــة  بواالجتــار واجلرمي ــادن الثمين ــى  ؛)املخــدرات واملع ــة عل  الرقاب
 ؛ الـوعي العـام وثقافـة السـالم    ؛ة البشـرية  التنميـ  ؛غـري املشـروعة   ؛ السمسـرة    االسترياد والتصـدير  

كمــا نــوقش موضــوع التعــاون واملســاعدة الــدوليني باعتبــاره       . األطفــال والنســاء والشــيوخ  
 .كل املواضيع السابقةشامال ذا صلة بموضوعا 

يف جنــاح مــؤمتر خباصــة  تنفيــذ برنــامج العمــل واملســامهة  عزيــزوســعيا مــن االجتمــاع لت - ١٩
فقد الحظ أن توطيد عملية املتابعة احلثيثة لتنفيذ برنـامج العمـل مـن              ،  ٢٠٠٦االستعراض لعام   

 .خالل عقد اجتماعات للدول كل سنتني سيعود عليها بالنفع
 

 تقريرالعتماد ا - خامسا 
ــر   / متــوز١٥ اجللســة العاشــرة املعقــودة يف  يف - ٢٠ ــه، نظــر االجتمــاع يف تقري اجتمــاع يولي

 للنظر يف تنفيذ برنامج العمـل املتعلـق مبنـع االجتـار غـري               الذي يعقد مرة كل سنتني    الثاين  الدول  
 مــن مجيــع جوانبــه ومكافحتــه والقضــاء عليــه  واألســلحة اخلفيفــةاملشــروع باألســلحة الصــغرية 
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