
A/CONF.192/2006/PC/WP.2  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
13 January 2006 
Arabic 
Original: English 

 

 
160106 160106 06-20745 (A) 
*0620745* 

اللجنة التحضريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين          
ــتعراض ــامج   باسـ ــدم احملـــرز يف تنفيـــذ برنـ التقـ

ــع االجتــار غــري املــشروع   باألســلحة  العمــل ملن
 الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع جوانبـه          

 ومكافحته والقضاء عليه
   ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٠-٩نيويورك، 

ململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى ورقـــة عمـــل مقدمـــة مـــن هولنـــدا وا  
 الشمالية يرلنداأو
 

 يلمؤمتر االستعراضلاإلعداد   
 

معاجلة األثر اإلنساين واإلمنائي السليب لصنع األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ونقلها   
 وتداوهلا بصورة غري مشروعة وتراكمها املفرط

 
 مقدمة - أوال 

ســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة ديــدا للــسالم   يــشكل االجتــار غــري املــشروع باأل  - ١
وتعتـرب  . واألمن واالستقرار وفرص االستثمار والنمـو االقتـصادي والتنميـة املـستدامة           واملصاحلة  

ــستو   ــى املـ ــدة علـ ــسائر املتكبـ ــشري وىاخلـ ــستوى  البـ ــاعي املـ ــسبب   -االجتمـ ــصادي بـ االقتـ
ــصغرية واألســلحة اخلفي    . ةفادحــفــة يف اتمــع خــسائر  االســتخدام غــري املــشروع لألســلحة ال

وــدف ورقــة العمــل هــذه إىل مناقــشة املــسائل املتعلقــة باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة 
وسـيتيح اتبـاع ـج متكامـل لكـال النـوعني مـن املـسائل حتـسني               . التنمية بـشكل أمشـل    مسائل  و

تعلقــة باألســلحة التــدخالت املمرارية فــرص التنميــة، ويــساعد علــى كفالــة زيــادة فعاليــة واســت  
 .٢٠٠٦راضي لعام وتقترح الورقة سبال للمضي قدما ملناقشتها خالل املؤمتر االستع .الصغرية
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 االلتزامات القائمة -ثانيا  
وجهت عناية كبرية خالل العـام املاضـي إىل الـصالت القائمـة بـني األسـلحة الـصغرية                    - ٢

 ٦٠/٦٨ت اجلمعية العامـة القـرار       ، اختذ ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٨ومؤخرا يف   . والتنمية
معاجلــة األثــر اإلنــساين واإلمنــائي الــسليب لــصنع األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة  ”بــشأن 

أكدت فيه العالقـة القائمـة بـني          الذي “ونقلها وتداوهلا بصورة غري مشروعة وتراكمها املفرط      
واسـتندت إىل الوثيقـة اخلتاميـة       . املسائل املتعلقة باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة والتنميـة         

 رؤساء الدول واحلكومات فيمـا يتعلـق بـالترابط          ا ذكر فيه  يت ال ٢٠٠٥ملؤمتر القمة العاملي لعام     
 بـأن التنميــة والــسالم واألمــن وحقــوق اإلنــسان  مونسليــ” بــأمبـني األمــن البــشري والتنميــة  

  .)١(“مسائل مترابطة ويعزز بعضها البعض
القـرار الـذي اختذتـه جلنـة      ٢٠٠٥ اهلامـة األخـرى الـيت شـهدها عـام      وكـان مـن املعـامل    - ٣

ــساعدة اإلمنائي ـــامل ــة ملنظمـ ـــة التابع ــة يف املي ـ ــاون والتنمي ـــة التع ــصادي يف آذارـ ــارس/دان االقت  م
بإدراج مسائل مراقبة انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ومنعه والتخفيـف مـن حدتـه               

ويوجِــد هــذا القــرار فرصــا جديــدة .  علــى الــصعيد الــدويلا إمنائيــانفاقــ إعتــربيف األنــشطة الــيت ت
 البلـدان املاحنـة أيـضا      وميكـن  .إلدماج تدابري احلد من األسلحة الصغرية يف أطر احلـد مـن الفقـر             

ــصغرية       ــشطتها املتعلقــة باحلــد مــن األســلحة ال ــد مــن أن ــصنيف العدي ساعدة يف زمــرة املــ مــن ت
 .رمسيةالة ــمنائياإل
ــد  - ٤ ــصغرية        وق ــشروع باألســلحة ال ــع االجتــار غــري امل ــامج العمــل ملن ســبق أن أشــار برن

 إىل الـصلة القائمـة      ٢٠٠١لعام   )٢(واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه       
بني األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واألثر الذي ميكن أن يكون هلـا علـى الـتعمري والتنميـة                  

ــر يف   ــد النظ ــري       صــنع”عن ــصورة غ ــداوهلا ب ــها وت ــة ونقل ــلحة اخلفيف ــصغرية واألس ــلحة ال  األس
مشروعة، وتراكمها املفرط وانتـشارها غـري املكبـوح يف العديـد مـن منـاطق العـامل، ممـا تترتـب                      

 .)٣(“للتنمية املستدامة...عليه آثار إنسانية واجتماعية واقتصادية واسعة النطاق وديد خطري 
ــن ال    - ٥ ــد م ــق العدي ــد حق ــام    وق ــذ ع ــاطق من ــدان واملن ــاء   ٢٠٠١بل ــبريا يف الوف ــدما ك  تق

ورغــم ذلــك، هنــاك حاجــة ماســة إىل مزيــد مــن املــساعدة  . بالتزاماــا مبوجــب برنــامج العمــل

__________ 
 .٩، الفقرة ٦٠/١انظر قرار اجلمعية العامة  )١( 
 األمـم املتحـدة املعـين باالجتــــار غـري املـشروع باألسلحــــة الـصغــرية واألسلحــــة اخلفيفــــة              انظر تقريـر مـؤمتر     )٢( 

 .٢٤، الفصل الرابع، الفقرة )A/CONF.192/15 (٢٠٠١يوليه / متوز٢٠-٩، نيويورك، ــــن مجيع جوانبهم
 .٢املرجع نفسه، الفرع األول، الفقرة  )٣( 
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وسيــسفر ترســيخ هــذه املــساعدة يف ســياق  . ات القــدرطــويرد مــن األســلحة الــصغرية وت ـللحــ
  .التنمية عن إجياد فرص جديدة لتعزيز تنفيذ برنامج العمل

 
 التحديات الرئيسية -ثالثا 

 
 االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر -ألف 

وضع، حسب االقتضاء، برامج شـاملة ملنـع    إىل أن ت٦٠/٦٨يدعو قرار اجلمعية العامة    - ٦
 العنف املسلح تدمج يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية، مبا فيهـا اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر           

 ويدعو كذلك إىل إنـشاء صـناديق لألسـلحة الـصغرية لـدعم تنفيـذ تـدابري منـع          )).أ (١الفقرة  (
االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة جبميـع جوانبـه ومكافحتـه والقـضاء            

 )).ب (١الفقرة (عليه 
ينبغـي أن   ”:  من الفرع الثالث مـا يلـي       ١٧يرد يف الفقرة     - األساس يف برنامج العمل    - ٧

 الدول، حسب االقتضاء، ببذل املزيد من اجلهود ملعاجلة املشاكل املتصلة بالتنمية البـشرية              تقوم
واملستدامة على أن تراعي يف ذلـك األنـشطة االجتماعيـة واإلمنائيـة احلاليـة واملقبلـة، وينبغـي أن             

ــة      ــة يف وضــع األولويــات يف إطــار براجمهــا اإلمنائي ــام حلقــوق الــدول املعني ــرام الت  .“تــويل االحت
ينبغـي للـدول واملنظمـات الدوليـة واملنظمـات      ” مـن الفـرع الثالـث أيـضا أنـه          ٦وتذكر الفقـرة    

اإلقليمية أن تنظر جديا يف إمكانية مساعدة الدول املهتمة، حسب الطلب، على بناء القـدرات               
 . “يف جماالت تشمل سن القوانني واألنظمة املناسبة

مــل وطنيــة شــاملة تتعلــق باألســلحة  ســبق لعــدة دول أن وضــعت خطــط ع  - التنفيــذ - ٨
ج بعــضها هــذه اخلطــط أو غريهــا مــن تــدابري احلــد مــن  روقــد أد. الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة

وبقيامهـا بـذلك،    . األسلحة الصغرية يف استراتيجياا األمنيـة الوطنيـة وأطرهـا للحـد مـن الفقـر               
املـسلح وثيـق الـصلة     سلمت بأن احلـد مـن األسـلحة الـصغرية غـري املـشروعة ومـن العنـف                  إاف

. بتــوفري األمــن الشخــصي واألمــن االقتــصادي باعتبارمهــا مــن االســتحقاقات األساســية للفقــراء
ولــن يــشعر األشــخاص بالقــدرة علــى التخلــي عــن أســلحتهم مــا مل يــشعروا بالــسالمة واألمــن  

وســيكفل إدراج املــسائل املتعلقــة باألســلحة الــصغرية واألســلحة   . والتحــرر مــن الفقــر املــدقع 
احلوار املتصلة بالـسياسيات اإلمنائيـة القائمـة علـى األولويـات والـسياسيات              عمليات  اخلفيفة يف   

وقابليتـها   تدابري مراقبة األسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة      مالءمةاحملددة للحكومات الوطنية    
ومن الضروري وضع مؤشرات لنجاح هذه التدابري واستخدامها يف إعـداد تقـارير              . لالستمرار

وتوجــد . التنميــة املتعلقــة بكــل مــن دعــم امليزانيــة والــدعم القطــاعي، واملــشاريع القائمــة بــذاا  
وعلـى الـصعيد الـدويل، ينبغـي للجنـة املـساعدة       . بالفعل أمثلة جيدة على هذا يف بعـض البلـدان   
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 املتحـدة   اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي واملنظمـات التابعـة لألمـم              
وضــع إرشــادات مــن شــأا دراســة أفــضل الــسبل إلدمــاج التــدابري املتعلقــة باألســلحة الــصغرية  
واألســلحة اخلفيفــة يف األطــر اإلمنائيــة، وكيفيــة وضــع التــدخالت وتنفيــذها، واملؤشــرات الــيت    
ــة حتــسني         ــيت ميكــن للمــاحنني بواســطتها كفال ــة ال ــاس النجــاح، والكيفي ينبغــي اســتخدامها لقي

 . وميكن أن يوفر برنامج العمل أساسا هلذه اإلرشادات .قالتنسي
 بناء السالم - باء 

 بـشكل منـهجي، يف اسـتراتيجيات        أن تـدمج   ” إىل ٦٠/٦٨يدعو قرار اجلمعية العامـة       - ٩
ــة       ــلحة اخلفيفـ ــصغرية واألسـ ــلحة الـ ــيم األسـ ــدابري لتنظـ ــال، تـ ــول أجـ ــسالم األطـ ــرامج الـ  “وبـ

  )).ج(١ الفقرة(
 مـن الفـرع الثـاين الـدول، علـى الـصعيد             ٢تـدعو الفقـرة      - رنامج العمـل  األساس يف ب   - ١٠

ـــدف منـــع    ... وضع قوانني وأنظمة وإجراءات إدارية وافية، حيثما ال توجـد           ”الوطين، إىل   
 ليـ والتصنيــع غري القانوين واالجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة أو حت                  

 : مــن الفــرع الثالــث مــا يلــي ٦وتــذكر أيــضا الفقــرة  .“ مــأذون هلــممــساراا إىل مــتلقني غــري
ينبغي أن تنظـر الـدول واملنظمـات الدوليـة واملنظمـات            ...  سعيا لتسهيل تنفيذ برنامج العمل    ”

اإلقليميــة جــديا يف إمكانيــة مــساعدة الــدول املهتمــة، حــسب الطلــب، علــى بنــاء القــدرات يف  
 .“جماالت تشمل سن القوانني املناسبة

كــثريا مــا تــشكل األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة يف حــاالت مــا بعــد  - التنفيــذ - ١١
ــرتاع   ــهاء ال ــرك دون حــل     انت ــة إذا ت ــتعمري واإلنعــاش والتنمي ــة ال  .خطــرا كــبريا مــن شــأنه إعاق

وسيكون من الضروري للجنة بناء الـسالم املنـشأة حـديثا كفالـة إدراج تـدابري ترمـي إىل احلـد                     
انتـهاء  حة الصغرية بصورة غري مـشروعة يف خطـط الـتعمري يف حـاالت مـا بعـد                   من توافر األسل  

وميكــن أن تــساعد بــرامج مجــع أســلحة املــدنيني، وحــاالت اإلعــالن عــن العفــو العــام    . الــرتاع
املتعلقة حبيازة األسـلحة، وسـن القـوانني لتنظـيم حيـازة األسـلحة واسـتخدامها، يف منـع ظهـور                  

 برنــامج العمــل أساســا مفيــدا هلــذا العمــل يف جلنــة بنــاء  وسيــشكل. العنــف املــسلح مــن جديــد
السالم وسيساعد على إجيـاد الـوعي والقـدرة فيمـا يتعلـق باملـسائل املتـصلة باألسـلحة الـصغرية               
واألسلحة اخلفيفة داخل اللجنة ويف أوساط مجيع املنظمات التابعة لألمم املتحـدة املـشاركة يف                

 .اعرتالانتهاء اإلنعاش يف مرحلة ما بعد 
 



A/CONF.192/2006/PC/WP.2  
 

06-20745 5 
 

 حفظ السالم - جيم 
عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم علــى  ” ٦٠/٦٨يــشجع قــرار اجلمعيــة العامــة   - ١٢

ــة      معاجلــة مــسألة ختــزين األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة والــتخلص منــها بطريقــة مأمون
 “باعتبــار هــذه املــسألة جــزءاً ال يتجــزأ مــن بــرامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج    

 )).ج(١الفقرة (
القيـام،  ” مـن الفـرع الثـاين الـدول إىل           ٢١تـدعو الفقـرة      - األساس يف برنامج العمـل     - ١٣

حسب اإلمكان، بوضع وتنفيذ برامج فعالة لنـزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج، تـشمل               
ة يف  صـ االتجميع الفعال لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ومراقبتها وختزينها وتـدمريها، وخ          

 مـن الفـرع الثـاين تعهـد        ٣٥وباإلضافة إىل ذلك، تذكر الفقـرة       . “اعرتالانتهاء  حاالت ما بعد    
بتشجيع جملس األمن التابع لألمم املتحدة على النظر، حالـة حبالـة،            ” الدول املشاركة يف املؤمتر   

واليــات يف إدراج األحكــام املناســبة املتعلقــة بنـــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، يف ال  
وقـد جـرى اجلمـع بـني هـذين       . “املنوطة بعمليات حفظ الـسالم وميزانياـا، حـسب االقتـضاء          

 .٦٠/٦٨احلكمني يف قرار اجلمعية العامة 
ينبغــي للمــؤمتر االستعراضــي أن يرحــب بالتقــدم الكــبري الــذي أحــرز خــالل  - التنفيــذ - ١٤

 هلـا علـى وضـع بـرامج نـزع الـسالح             العام املاضي لبناء قدرة األمم املتحـدة واملنظمـات التابعـة          
والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج وتنفيــذها وصــياغة إرشــادات تغطــي مجيــع جوانــب نــزع الــسالح   

وتسلم هذه اإلرشادات بضرورة النظـر بـشكل كامـل يف اجلوانـب              .والتسريح وإعادة اإلدماج  
اخلفيفـة وختزينـها    مع األسلحة الـصغرية واألسـلحة       املتعلقة جب التقنية واليت تستهدف بلدنا معينة      

ورغــم ذلــك، . والــتخلص منــها عنــد وضــع بــرامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج   
مازالت هناك حاجة إىل مزيد مـن اإلرشـادات فيمـا يتعلـق بالـصالت القائمـة بـني بـرامج نـزع                       

وينبغـي أن تكمـل هـذه الـربامج         . السالح الرمسية وبرامج مجع األسلحة الطوعية األوسع نطاقـا        
ها البعض لكن جيب أن جتري وفق تسلسل زمـين مناسـب كجـزء مـن عمليـة اإلنعـاش يف                      بعض

وينبغـي أيـضا أن تراعـي بـرامج نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة         . اعرتالـ انتـهاء  مرحلة ما بعـد    
ــة املنــشأة حــديثا    ــة احلكومي ــة إدارة األســلحة يف اهلياكــل األمني ــامج . اإلدمــاج كيفي ويقــدم برن

يمــا يتعلــق ــذه اــاالت، لكــن مــن املمكــن حتــسينه بــدعم مــن إدارة   العمــل بعــض اإلرشــاد ف
عمليات حفظ السالم التابعة ألمانة األمم املتحدة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واملنظمـات          
التابعة لألمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية األخرى الـيت تـشارك يف وضـع بـرامج نـزع الـسالح                   

 .وتنفيذهاوالتسريح وإعادة اإلدماج 
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 التوصية -رابعا  
نشجع رئيس اللجنة التحضريية علـى أن يقـدم، يف بيانـه اخلتـامي، إشـارة واضـحة إىل                    - ١٥

الصالت القائمة بني األسلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة والتنميـة ومـا يترتـب عـن ذلـك مـن               
لــربامج اإلمنائيــة يف ا حاجــة إلدمــاج التــدخالت املتعلقــة باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة 

 .األوسع نطاقا
 


