
   A/CONF.192/2006/PC/WP.7

  

 
17 January 2006 
Arabic 
Original: English 

 

 
190106    190106    06-21118 (A) 

*0621118* 

باسـتعراض   اللجنة التحضريية ملؤمتر األمـم املتحـدة املعـين        
ــامج   ــذ برن ــع االجتــار غــري    التقــدم احملــرز يف تنفي العمــل ملن

الصغرية واألسلحة اخلفيفـة مـن مجيـع         املشروع باألسلحة 
 ومكافحته والقضاء عليه جوانبه

 ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٠-٩نيويورك، 
  

 ورقة عمل مقدمة من األرجنتني  
 

ــة      ــيعية الرابعـ ــة املواضـ ــة يف اموعـ ــسائل املدرجـ ــشأن املـ ــيات بـ ــاون :توصـ  التعـ
 واملساعدة على الصعيد الدويل

 
بني ضعف التنفيذ فيهـا،  وضع آلية دائمة للمساعدة والتعاون يف ااالت اليت ت :١اهلدف 

ء الثالــث، اجلــزتنفيــذ (باالعتمــاد علــى تربعــات البلــدان املاحنــة واملنظمــات غــري احلكوميــة 
 )٦-٣الفقرات 

 
الـيت تعقـد كـل       يف إطـار االجتماعـات       ، البلـدان  يةلباملالحظات اليت أبدا غ   مع وضع ا   - ١

، ما زال ميكن اعتبـار املـساعدة الدوليـة واإلقليميـة        ، يف االعتبار   ويف تقارير وطنية عديدة    سنتني
 .ميسرة مبا فيه الكفاية وإمكانية احلصول عليها غري ،ناقصة

بالتايل، يعتقد أن من الضروري وضع آلية دائمة للمساعدة والتعاون باالعتمـاد علـى            و - ٢
ــة وباالســتناد إىل جمموعــة مــن       ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــدان واملنظمــات الدولي تربعــات البل

ــلفا  ــارير اجتمـــاعني   .املـــسائل احملـــددة سـ ــذه املـــسائل تقـ ــننيوميكـــن أن تراعـــى يف هـ ، يف  اثـ
 اـاالت الـيت تـرد يف برنـامج العمـل             بالـذات   قُيمت فيهمـا    كل سنتني،  االجتماعات اليت تعقد  

 . التعزيزواليت تتطلب
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. أن مثة بلدانا هلا اهتمام خـاص بتعزيـز جمـاالت حمـددة مـن برنـامج العمـل                ندرك  وحنن   - ٣
 بـني البلـدان املاحنـة الـيت         االلتقـاء فرصـة للتوصـل إىل حيـز مـشترك للتيـسري و           الهلذا، ميكن إتاحة    

 . ها ذلك والبلدان اليت حتتاج إىل مساعدةيسع

 واآلثار املالية لوضع هذه اآلليات بالنسبة لألمم املتحدة لن تكون عبئا كبريا ما دامـت               - ٤
ملــوارد البــشرية املتاحــة يف فــرع األســلحة    اوميكــن أن تكــون  . ستــصبح أداة للتيــسري اآلليــات

وال ينبغــي كــذلك إغفــال .  اخلطــوة الــسالح كافيــة لتنفيــذ هــذه  نــزعبــإدارة شــؤونالتقليديــة 
 .ةألعمال املتعلقة باألسلحة الصغريوجود آلية تنسيق ا

 : ملا يلي ضروريا  أمراويف البداية، تعترب املساعدة والتعاون - ٥

 ٢رات ـي، الفقـ ــــ زء الثانــاجل(ة  ـــ بفعالي لاج والنق ـــة اإلنت ـــر ملراقب ـــاد تدابي ــإجي )أ( 
، وتقـدمي املـساعدة فيمـا    )١٤املرجع نفسه، الفقـرة     (لك مسألة الوسطاء    ، مبا يف ذ   )١٣-١١و  

 ؛)١٤ و ٣املرجع نفسه، الفقرتان (يتعلق بوضع التشريعات اجلنائية 
ــوطين    )ب(  ــسيق ال ــشاء وحــدات للتن ــذ  ) ٤املرجــع نفــسه، الفقــرة  (إن ــضمان تنفي ل

، )١٧ و ١٥ و ٥ و ٤ و ٢ت الديباجـة والفقـرا  (ة يف برنامج العمل ــة الشمولية املقترح  ــالرؤي
 ووضع خطط عمل وطنية؛

وتيـسري التنـسيق   ) ٦اجلـزء الثـاين، الفقـرة    (وضع ضوابط اسـتخباراتية مالئمـة     )ج( 
 الدويل؛

وضــع التــدابري املتفــق عليهــا يف إطــار صــك التعقــب والوســم كمــا وردت يف   )د( 
 ؛١٠ و ٩ و ٧اجلزء الثاين، الفقرات 

ــاذ   )هـ(  ــانات واخت ــدمري الترس ــات    ت ــة املخزون ــة حلماي ــدابري أمني ــسه،  ( ت املرجــع نف
 ؛)١٩-١٦الفقرات 
تنظيم محـالت لتوعيـة املقـاتلني الـسابقني ونـزع سـالحهم وتـسرحيهم وإعـادة               )و( 

 ؛)٢٢-٢٠الفقرات  املرجع نفسه، (إدماجهم 
املرجـع  (إعداد تقارير وطنية وآليات لتبادل املعلومات على املستوى اإلقليمي           )ز( 
 ؛)٢٣فقرة نفسه، ال
 .لتنسيق مع آليات املساعدة القائمة على املستوى اإلقليمياوحدة  )ح( 

 يف  تـدرج  ماا آليـة املـساعدة الدائمـة عنـد        ـ  املسائل الـيت ختـتص       توسيع  تدرجييا وميكن - ٦
 . برنامج العمل أو عند معاجلتها يف إطاره
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  ول األعضاءحتسني آلية الشفافية وتبادل املعلومات فيما بني الد :٢اهلدف 

 .تبادل املعلومات ضمن برنـامج العمـل  آلية نعتقد أن من الضروري حتسني الشفافية و - ٧
نـزع   إال التقارير الوطنية اليت تقدمها الدول طوعـا إىل إدارة شـؤون              جد لدينا وتوحلد اآلن، ال    

جيـري وفقـا ملعـايري متماثلـة، علـى الـرغم مـن         ال  الوطنيـة  التقـارير هـذه غري أن إعداد  . السالح
 أن  أيـضا وسـيكون مـن املستـصوب    .وجود دليـل عملـي أعـده برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       

 تـضم وينبغـي أن   . السالح بإعداد وثيقة تتضمن حتلـيال حملتـوى التقـارير    نزعتقوم إدارة شؤون
ول األعـضاء بـشأن كـل واحـدة مـن           تلك الوثيقة جداول تبني بوضوح التدابري اليت اختـذا الـد          

 . وسيكون ذلك مبثابة آلية أولية للمتابعة .املسائل اليت يتناوهلا برنامج العمل

 الوثــائق الــيت نــشر الــسالح قاعــدة بيانــات ل نــزعينبغــي أن تتــوافر إلدارة شــؤونكمــا  - ٨
ت وسـم   تقدمها الدول األعضاء فيما يتعلـق مبراقبـة نقـل األسـلحة وأنـشطة السمـسرة ومتطلبـا                 

، حــسبما يــنص علــى ذلــك الــصك املتعلــق بالوســم    أخــرى أمــورضــمنوتــسجيل األســلحة، 
 )).  ب (٣١، املرفق، الفقرة A/60/88(والتعقب 

 
أو توضيح االلتزامات اليت ترد بالفعل يف برنـامج  /حتديد تدابري إضافية لتعزيز و :٣اهلدف 
  العملدف إدراجها يف برنامجمثل اعتماد وثائق جديدة بشأن أفضل املمارسات (العمل 

  )  الثاينيؤمتر االستعراضامل أو ، املقبلة اليت تعقد كل سنتنيخالل االجتماعات

على الرغم من أن الوضع املثايل قد يتمثل يف اعتماد مرفقات تدرج يف برنـامج العمـل                  - ٩
ــزامن الواقــع يفــرضفــإخــالل املــؤمتر االستعراضــي األول،   ــة  علــى األقــل بالبــدء  االلت  يف عملي

 للنظـر يف     املقبلة اليت تعقدها الدول كل سنتني      عداد الوثائق اليت ميكن تناوهلا يف االجتماعات      إل
 .تنفيذ برنامج العمل

وال تتطلب هذه الوثائق اجلديدة بالـضرورة االلتـزام الـصريح جلميـع الـدول األعـضاء،                  - ١٠
 اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة        إطـار  ما دام باإلمكـان اسـتعماهلا كأدلـة للعمـل، كمـا هـو احلـال يف                

ملكافحة تصنيع األسلحة النارية والذخرية واملتفجرات واملواد األخرى ذات الصلة واالجتار ـا             
لقواعد النموذجية للجنة البلدان األمريكيـة ملكافحـة إسـاءة اسـتعمال            ا معبطريقة غري مشروعة    

 . املخدرات

 عمليـة دائمـة للتنـسيق مـع جملـس األمـن وجلـان               البـدء يف  : وجرى حتديد املسألة التاليـة     - ١١
اجلـزء الثـاين، الفقرتـان      (ر األسـلحة    ظتنفيذ أفضل للمسائل املتصلة حب    ل التوصلاجلزاءات دف   

، ومــع جلنــة مكافحــة اإلرهــاب فيمــا يتعلــق باملواضــيع املتــصلة مبحاربــة اإلرهــاب    )٣٢ و ١٥
 ).١٥، الفقرة ، واجلزء الثالث٧ و ٥الديباجة، الفقرتان (بشكل عام 
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االتفاق على حتديد مواضيع غري واردة يف برنامج العمل واختاذ قـرار بالبـدء يف    :٤اهلدف 
 )مثل املؤمتر االستعراضي الثاين( االجتماعات املقبلة   إطارعملية دف إىل إدراجها يف

 :وجرى حتديد املسألتني التاليتني - ١٢

 ؛وطنيةوضع آلية ملتابعة وتقييم التقارير ال )أ( 
ن آليـة املـساعدة املقبلــة   ميكـن إدراجهـا ضـم   (وضـع بـرامج ملـساعدة الـضحايا      )ب( 

 ). أعالهبينةامل
 


