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 األمني العـــام      

 
 ؤمتر االستعراضي لألمم املتحدة املعين باألسلحة الصغريةاملخطاب موجه إىل   
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٦  

  
 أصحاب السعادة  
 املندوبون املوقرون،  
 السيدات والسادة،  

تعهدت الدول األطراف يف األمم املتحـدة قبـل مخـسة أعـوام بـأن تتـصدى علـى وجـه           
برنـامج العمـل   وكـان  . عجال لالجتار غري املشروع باألسلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة       االست

ــه   املتعلــق مبنــع االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة    مــن مجيــع جوانب
 مبثابة توافـق بـارز لـآلراء ضـد االجتـار باألسـلحة الـصغرية، وأتـاح لنـا          ومكافحته والقضاء عليه 

 .لكبح تدفقهاخطة أولية 
ــذي        ــم واســتعراض التقــدم ال ــذكرى ذلــك املعل ــوم، جنتمــع مــن أجــل االحتفــال ب والي

 .أحرزناه يف حتقيق تلك التعهدات
تجـارة  العتقـد أن ربـع      ففي عامل يعج باألسلحة الـصغرية، ي      . املشكلة ما زالت خطرية   و 
ــة الر، يــتم بــصورة غــري   بليــون دو٤األســلحة، الــيت تقــدر قيمتــها الــسنوية مببلــغ    لتلــك العاملي
. فمن السهل شـراء األسـلحة الـصغرية، ومـن الـسهل اسـتخدامها ونقلـها وإخفاؤهـا                 . مشروعة

ويـساهم انتــشارها املــستمر يف تــأجيج الــصراعات وتفــاقم تــدفقات الالجــئني وتقــويض ســيادة  
 .القانون وتشجيع ثقافة العنف واإلفالت من العقاب

غــري املــشروعة هــي الــسبب يف مــوت غالبيــة   واألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة   
 عـشرات اآلالف مـن األرواح   -األشخاص الذين يهلكون مباشرة نتيجة للصراعات يف العـامل          

 . ومئات الوفيات اليومية املتصلة باجلرائم- املزهقة كل عام
 .وقد تكون هذه األسلحة صغرية احلجم، لكنها تسبب دمارا شامال 
 . تقدم ملموس منذ اعتماد برنامج العملويسرين أن أعلن عن حتقيق 



 -2- 06-40288
 
 

وتوجـد يف الغالبيـة العظمـى مـن         .  الربنـامج   بلـدا تقـارير عـن تنفيـذ        ١٤٠فقد قدم حنو     
هذه البلدان قوانني تقيد تدفق األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة غـري املـشروعة، كمـا قـام                     

 .ارهاعدد منها يتجاوز النصف بإنشاء هيئات تنسيق وطنية ملراقبة انتش
إضافة إىل ذلك، يقوم ثلث الدول كافة ببذل جهود جلمع األسلحة مـن حائزيهـا غـري                 

وتعمــل األغلبيــة علــى تنفيــذ معــايري وإجــراءات لتــأمني خمزونــات . املــرخص هلــم قانونــا حبملــها
 .األسلحة وإدارا

 ويتزايد التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي من أجل وقف تدفق األسلحة غـري املـشروعة              
بروتوكــول اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب  وأنــا أرحــب خاصــة ببــدء نفــاذ  . عــرب احلــدود الوطنيــة

تطبقـه اجلماعـة    الوقـف االختيـاري الـذي    وبروتوكول نريويب، والقيام مؤخرا بتحويل األفريقي
 . إىل صك ملزم قانونااالقتصادية لدول غرب أفريقيا

ل األسـلحة الناريـة أصـبح اآلن     فربوتوكو. ومثة تطورات أخرى جديرة بالذكر كذلك      
ــد      . ســاريا ــدويل للتعقــب مــن أجــل حتدي ــة العامــة لألمــم املتحــدة الــصك ال واعتمــدت اجلمعي

وأصــبح نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج . األســلحة الــصغرية غــري املــشروعة وتعقبــها
 .جزءا من كافة برامج األمم املتحدة حلفظ السالم وما بعد انتهاء الصراع

ومـن املقـرر   . زنا تقدما فيما يتعلق بالسمسرة غري املشروعة يف األسلحة الـصغرية        حرأو 
وآمـل أن   . أن يقوم فريق من اخلرباء احلكوميني بدراسة هذه املشكلة يف وقت الحق هذا العـام              

يتمكن من تقدمي توصيات عملية بشأن الـسبل املتاحـة للـدول مـن أجـل التـصدي بفعاليـة هلـذا                   
 .النشاط املشني

 لكــن ال تــزال أمامنــا  .  الواضــح أن الكــثري قــد حتقــق، وأن الكــثري قيــد اإلجنــاز      مــن 
 .كربى حتديات
فهناك حاجة ملحة ألن تقوم الدول األعضاء باعتماد أو حتـديث تـشريعات مـن أجـل                  

كمــا حتتــاج البلــدان إىل حتــسني إدارة خمزوناــا     . اســتيفاء املعــايري احملــددة يف برنــامج العمــل    
وجيــب أن نتوصــل إىل اتفـاق بــشأن ــج  . وإجراءاـا األمنيــة ــدف احلـد مــن ســرقة األسـلحة   

فبدون هذه الـشهادة، لـن تكتمـل جهودنـا          . لق بشهادة املستعمل النهائي   واقعي وفعال فيما يتع   
 .لتنظيم التجارة والسمسرة يف األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة

ويف نفس الوقت، ما زالت مخس ومخسون دولة مل تقدم بعد تقاريرهـا بـشأن برنـامج                  
التقدم، بينما تفتقر العديـد مـن       وبعض التقارير املقدمة تتضمن بيانات غري كافية لتقييم         . العمل

أمـا جهـود مجـع    . هيئات التنسيق الوطنيـة إىل القـدرات أو املـوارد الالزمـة لالضـطالع مبهامهـا            
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األسلحة، فإا مل توفّـق يف القـضاء سـوى علـى جـزء مـن األسـلحة غـري املـشروعة املتـوافرة يف                    
لدويل وزيـادة التمويـل املقـدم    مثة حاجة إىل تعزيز التعاون او. مناطق الصراع ويف شوارع املدن    

 .من اجلهات املاحنة من أجل تغطية االحتياجات اليت مل تعاجل بعد
وال مفر للدول من أخذ زمام املبادرة يف معاجلة هـذه املـشاكل املعقـدة واختـاذ موقـف                    

ويـضطلع اتمـع املـدين    . صارم إزاء االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة    
فمن خالل محالت التوعية وأنشطة الدعوة واملبـادرات اتمعيـة والبحـوث            . ور هام كذلك  بد

واخلربة التقنية، قدمت اجلهات الفاعلـة يف اتمـع املـدين إسـهاما كـبريا يف جهودنـا الراميـة إىل                     
وبالتـايل، يـسرين أن أرى هـذا العـدد الكـبري مـن منظمـات اتمـع املـدين                    . تنفيذ برنامج العمل  

وأنا أدعـوهم إىل مـشاطرة آرائهـم وشـواغلهم وخـربام؛ وأظـن أـم سـيفعلون                  . ضرا اليوم حا
 !ذلك بنشاط

فــرض وامسحــوا يل أن أشــري أيــضا إىل أن هــذا املــؤمتر االستعراضــي ال يتفــاوض بــشأن  
ميتثلـون للقـوانني مـن      الـذين   واطنني  املـ  كما أننا ال نريد حرمـان        ،“ألسلحةعلى ا حظر عاملي   ”

 . محل أسلحة وفقا لقوانينهم الوطنيةحقوقهم يف
. فنحن نصب طاقتنا وتركيزنا وغضبنا ضد األسلحة غري املشروعة، ال تلك املـشروعة             

وتتمثل أولوياتنا يف حتقيق اإلنفاذ الفعال وحتـسني الـضوابط واألنظمـة وتعزيـز أمـن املخزونـات                  
اســرة الــسالح الــذين وتظــل اجلهــات الــيت نــستهدفها متمثلــة يف مس. ومجــع األســلحة وتــدمريها

 واملسؤولني احلكوميني الفاسدين، وعصابات االجتـار غـري املـشروع باملخـدرات،    ضمري هلم  ال

  الكـــثريين ويـــدمرون حيـــاةجمتمعاتنـــا إىل والفوضـــى جيلبـــون املـــوت ممـــن وغريهـــم واـــرمني
سلح ومن أجل وقف املـسرية املـدمرة للـصراع املـ          .   من اجلهد  سنواتار   يف دقائق مث   طمونوحي

 .واجلرمية، جيب علينا وقف هؤالء املوردين للموت
. وقــد أتــاح لنــا برنــامج العمــل اإلطــار الــالزم. إنــه هــدف طمــوح لكــن حتقيقــه ممكــن 

مية ومشاركني من اتمـع املـدين،   يواآلن، أصبح األمر بيدنا مجيعا، دوال ومنظمات دولية وإقل       
 .لكي حنقق األهداف املتوخاة منه

 .ق، أمتىن لكم مجيعا كل النجاح يف هذا املؤمتر االستعراضيومن هذا املنطل 
 


