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اللجنــة التحــضريية ملــؤمتر األمــم املتحــدة     
ستعراض التقـدم احملـرز يف تنفيـذ برنـامج          ال

العمــل املتعلــق مبنــع االجتــار غــري املــشروع  
باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن        

 مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه
   ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٠ - ٩

 مشروع تقرير  
 مقدم من الرئيس  

 
 مقدمة -ال أو 

 كــانون ٣ املــؤرخ ٥٩/٨٦ذت اجلمعيــة العامــة يف دورــا التاســعة واخلمــسني القــرار  اختــ- ١
 :ص يف مجلة أمور على ما يليني ، الذي٢٠٠٤ديسمرب /األول

 ،إن اجلمعية العامة”

”... 

 عقــد مــؤمتر األمــم املتحــدة الســتعراض التقــدم احملــرز يف تنفيــذ برنــامج  تقــرر  - ١” 
جوانبـه   ق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع    املتعل العمل

 ٧يونيـه إىل  /حزيـران  ٢٦يف نيويورك ملـدة أسـبوعني، يف الفتـرة مـن     ، ومكافحته والقضاء عليه
 ؛٢٠٠٦يوليه /متوز
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أن تعقــد اللجنــة التحــضريية للمــؤمتر دورة تــستغرق أســبوعني يف  تقــرر أيــضا  - ٢” 
، وتكرر أنه ميكـن أن تعقـد دورة   ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٠ إىل ٩الفترة من   يفنيويورك،
  ملدة ال تتجاوز أسبوعني إذا لزم األمر؛ الحقة

”... 

 
 املسائل التنظيمية -ثانيا  
 افتتاح الدورة ومدا واملشاركون فيها -ألف  

 ٢٠ إىل ٩لفتــرة مــن عقــدت اللجنــة التحــضريية جلــستها يف مقــر األمــم املتحــدة يف ا   - ٢
وافتتح الدورة وكيل األمني العام لشؤون نزع الـسالح الـذي أدىل            . ٢٠٠٦يناير  / الثاين كانون

ة ـــــــة رمسي جلـس ---ه ــــ خـالل الـدورة مـا جمموع   التحـضريية  ة ــــ وعقـدت اللجن . أيـضا ببيـان  
 .جلسة غري رمسية -- و
بــإدارة شــؤون اجلمعيــة ية لــشؤون الــسياسوهــو موظــف أقــدم ل وتــوىل ســاجيني زانــغ، - ٣

 .للجنة التحضرييةا أمني  مهام،العامة واملؤمترات
 وقائمة باملنظمات   A/CONF.192/2006/INF/2 وترد قائمة بأمساء املشاركني يف الوثيقة      - ٤

 .A/CONF.192/2006/PC/INF/1غري احلكومية يف الوثيقة 
 

 أعضاء املكتب -باء  
 : املكتب التالية أمساؤهم انتخبت اللجنة التحضريية أعضاء - ٥

 :الرئيس
 )سرياليون(سيلفستر إيكوندايو رويه 

 :نواب الرئيس
 )أوغندا(ريشارد نابوديري 
 )كرانياوأ(سريغي شوتينكو 

 )بابوا غينيا اجلديدة(أيسي . روبري ج
 )بولندا(جاسيك جانوشوفسكي 
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 )مجهورية ترتانيا املتحدة(دومينيك هايوما 
 )السودان(حسن . حسن ح

 )سويسرا(ومان هانغر ر
 )الفلبني( ليزيل غاتان

 )فنلندا(كاري كاهيلوتو 
 )كوستا ريكا(كارلوس فرناندو دياز بانياغوا 

 )*كوستاريكا(فريديريك بيجو 
 )كولومبيا(روا أربوليدا . بيدرو أ

 )انياليتو(يتا سوريت زرو
 )النمسا(دوروثي آور 

 )هاييت(ميشلي ألويدور 
 )اليابان(يوشيكي ماين 

 
 إقرار جدول األعمال  -جيم  

يناير، أقرت اللجنـة التحـضريية جـدول        / كانون الثاين  ٩اجللسة األوىل املعقودة يف     ويف   - ٦
 .A/CONF.192/2006/PC/L.1  على النحو الوارد يف الوثيقة أعماهلا

 
 النظام الداخليإقرار  -دال  

نظامهــا أقــرت اللجنــة التحــضريية ، ينــاير/ كــانون الثــاين٩اجللــسة األوىل املعقــودة يف  ويف - ٧
 A/CONF.192/L.1) يف الوثيقة الداخلي كما ورد 

 
 الوثائق -هاء  

 .هلذا التقرير ---ترد قائمة بوثائق اللجنة التحضريية يف املرفق  - ٨

 أعمال الدورة -ثالثا  
، املعقـودة يف الفتـرة مـن        يف اجللسات من األوىل إىل اخلامسة     التحضريية   اللجنة   أجرت - ٩

 

 .يناير/ الثاينكانون٢٠ إىل١٦بانياغوا من.حل حمل السيد كارلوس ف * 
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 دولـة مـشاركة ومراقـب    ٤٨، تبادال عاما لآلراء أدلت يف إطـاره       يناير/ الثاين كانون ١٢ إىل   ٩
واحد ببيانات عن تنفيـذ برنـامج العمـل املتعلـق مبنـع االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية                       

 . فيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليهواألسلحة اخل
ــاين      - ١٠ ــو مث ــا ممثل  ــات أدىل ــضا إىل بيان ــة التحــضريية أي  منظمــات غــري  واســتمعت اللجن

 .يناير/ الثاينكانون ١٢حكومية ومنظمات أخرى يف جلستها اخلامسة املعقودة يف 
 كــــانون ١٢ واســــتمعت اللجنــــة يف جلــــستيها اخلامــــسة والــــسادسة املعقــــودتني يف  - ١١
 . منظمة غري حكومية١٦ممثلي ما جمموعه بيانات من إىل يناير /الثاين
 املعقودة يف الفتـرة     ةوعقدت اللجنة التحضريية يف جلساا من السابعة إىل الثانية عشر          - ١٢
، مناقــشات مواضــيعية تفاعليــة عــن ســت جمموعــات مــن  ينــاير/ الثــاينكــانون ١٧ إىل ١٣مــن 

وكانـت اموعـات و املنـسقون كمـا         . املكتـب بتنـسيق كـل جمموعـة       املسائل واضطلع أعضاء    
نـسقها  ) االقتـصادية وغريهـا    - اإلنـسانية واالجتماعيـة   /األبعـاد البـشرية   : (اموعة األوىل : يلي

؛ واموعـــة الثانيـــة )كرانيـــاوأ(وســـريغي شـــوتينكو ) ســـرياليون(سيلفـــستر إيكونـــدايو رويـــه 
وجاسـيك  ) الـسودان (حـسن   . نـسقها حـسن ح    ) داريـة القواعد والتنظيمـات واإلجـراءات اإل     (

التراكم املفـرط وإسـاءة االسـتعمال واالنتـشار غـري           (؛ واموعة الثالثة    )بولندا(جانوشوفسكي  
ــوح ــسقها رومــان هــانغر  ) املكب ــسرا(ن ــدرو أ) سوي ــدا . وبي ــا(روا أربولي ؛ واموعــة )كولومبي
وكــاري ) اليابــان(سقها يوشــيكي مــاين نــ) التعــاون واملــساعدة علــى الــصعيد الــدويل (الرابعــة 

ليـزيل  و) هـاييت (نـسقها ميـشلي ألويـدور       ) االتـصاالت (؛ واموعة اخلامـسة     )فنلندا(كاهيلوتو  
بـابوا  (أيـسي   . نـسقها روبـري ج    ) املتابعة وآليات اإلبـالغ   (لسادسة  ؛ واموعة ا  )الفلبني (غاتان

 ).ليتوانيا(يتا سوريت زورو) غينيا اجلديدة
-- املعقودة يف الفتـرة مـن   ---إىل  --- اللجنة التحضريية يف جلساا من   ونظرت - ١٣
توصـيات إىل املـؤمتر     ” مـن جـدول األعمـال املعنـون          ١١، يف البنـد     ينـاير / الثـاين  كانون --إىل  

ومــشروع النظــام  بــشأن مجيــع املــسائل ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك مــشروع جــدول األعمــال،  
ملنـصيب رئـيس    ترشـيحات الساسية، واألعلومات املة، ووثائق الداخلي، ومشروع الوثائق اخلتامي

 .“املؤمتر واألمني العام للمؤمتر
 

 اعتماد تقرير اللجنة التحضريية  -رابعا  
ينـاير، مـشروع تقريـر    / كـانون الثـاين  -- ، املعقـودة يف  --اجللـسة  يف عرض الـرئيس     - ١٤

 . A/CONF.192/2006/PC/L.25  على النحو الوارد يف الوثيقةاللجنة التحضريية
 .اجللسة ذاا، اعتمدت اللجنة التحضريية تقريرهاويف  - ١٥
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 مقررات اللجنة التحضريية -خامسا  
ينـــاير، اختـــذت اللجنـــة التحـــضريية / كـــانون الثـــاين٢٠، املعقـــودة يف ---يف اجللـــسة  - ١٦

 “املقررات التالية
 ]تضاف[

 توصيات اللجنة التحضريية إىل املؤمتر –سادسا  
ــسة  - ١٧ ــضا---يف اجلل ـــة التحــضرييـــة  أي  أن توصــي مــؤمتر االســتعراض  ، قــررت اللجنــ

 :بالنظر يف الوثائق التالية
 ]تضاف[

 املرفق 
 


