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    األسلحة الصغرية – ٣٤
  عرض عام  

، عقـد جملـس األمـن جلسـة واحـدة      خالل هذه الفترة  
نيســــان/أبريل  ٣٠ذات صــــلة باألســــلحة الصــــغرية. ففــــي    

، نظــر الــس يف تقريــر األمــني العــام عــن األســلحة       ٢٠٠٨
الذي يتضمن حتليله ومالحظاته وتوصياته بشـأن   )٦٦٦(الصغرية

خمتلــف جوانــب مســألة األســلحة الصــغرية، مــع التركيــز علــى  
ــر الســليب لألســلحة الصــغرية غــ    ــن   األث ــى األم ري املشــروعة عل

وحقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية واالقتصـادية، وال سـيما   
ــاطق الــيت تشــهد أزمــات ويف حــاالت مــا بعــد انتــهاء        يف املن
الرتاعــات. وعرضــت التقريــر املــديرة ونائبــة املمثــل الســامي       

    .لشؤون نزع السالح
ــأن دور      ــا بشــ ــديرةَ مالحظاــ ــون املــ ــق املتكلمــ ووافــ

سـيما   صغرية يف تأجيج الرتاعات وإطالة أمـدها، وال األسلحة ال
ــار الضـــارة لالجتـــار غـــري املشـــروع باألســـلحة الصـــغرية        اآلثـ

يف ذلــك  وانتشــارها علــى التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة، مبــا
جتنيد األطفال اجلنود وعرقلة جهود بناء السالم. وأعـرب عـدد   

ضحايا هـم  من املتكلمني، بصفة خاصة، عن القلق ألن معظم ال
من أضـعف فئـات السـكان، مبـن فـيهم النسـاء واألطفـال وغـري         
املقــاتلني. بــل إن الــبعض حــث علــى أن تعــاجل مســألة األســلحة 
الصغرية بصورة أكثر استعجاال نظراً ملا يترتـب عليهـا مـن آثـار     

  فيما يتعلق باجلرائم العابرة للحدود واإلرهاب الدويل. 
األمـني العـام،   ورحب عـدد مـن املـتكلمني بتوصـيات       

مثــل توصــياته الداعيــة إىل تعزيــز التنســيق بــني خمتلــف هيئــات   
__________ 

)٦٦٦(  S/2008/258 م عمـــالً بالبيـــان الرئاســـيقُـــد ،S/PRST/2007/24 الـــذي ،
ــه، مــرة كــل ســنتني،      ــه الــس إىل األمــني العــام أن يقــدم إلي طلــب في

  ، تقريرا عن األسلحة الصغرية.٢٠٠٨ابتداء من عام 

ــن االجتــار والسمســرة بصــورة غــري       ــم املتحــدة، واحلــد م األم
مشروعة ـذه باألسـلحة، وتعزيـز إصـدار شـهادات املسـتعمل       
النهائي وإجراءات التحقق، وتعزيز القـدرات الوطنيـة يف جمـال    

ــات وتبادهلــا، ومعاجلــة   ــن    مجــع البيان ــدمري الفــائض م مســألة ت
ــل       ــامج العم ــتكملني دور برن ــن امل ــد م ــد العدي األســلحة. وأكّ
املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصـغرية واألسـلحة   
اخلفيفـــة مـــن مجيـــع جوانبـــه ومكافحتـــه والقضـــاء عليـــه لعـــام 

، إال أـــم )٦٦٧(يف كـــبح انتشـــار األســـلحة الصـــغرية    ٢٠٠١
ترية بطيئـة وغـري كافيـة. ودعـوا إىل     الحظوا أن تنفيذه يسري بو

إنشاء إطار قانوين دويل عـن طريـق اعتمـاد صـك ملـزم قانونـا       
لتنظيم جتارة األسلحة التقليدية. وأكد عـدد مـن الوفـود أيضـا     
ــع       ــل م ــنفس يف التعام ــدفاع عــن ال ــراف حبــق ال ضــرورة االعت

  مسألة األسلحة الصغرية.
لعـام  ورحب العديد من املـتكلمني بتوصـيات األمـني ا     

ــة      ــك حتســني فعالي املتصــلة مباشــرة بأعمــال الــس، مبــا يف ذل
بعثات حفظ السالم اليت تناط ا واليات رصـد حظـر توريـد    

غــري أن ممثــل الواليــات املتحــدة ارتــأى أن إدراج     األســلحة. 
وظائف رصد حظر توريد األسـلحة يف واليـة عمليـات حفـظ     
السالم ال ينبغي أن يسري كقاعدة عامة، ألن التوصـية املعنيـة   
ــاذ      ــد أيضــا أن إنف ــدا. وأكّ ــر احلــاالت تعقي اســتمدت مــن أكث

ــا      ــى ع ــع عل ــي أن يق ــر األســلحة ينبغ ــات حظ ــدول عملي تق ال
األعضـاء، ال الـس أو عمليــات حفـظ السـالم الــيت يـأذن ــا      

  .)٦٦٨(الس
__________ 

  ، القسم الرابع.A/CONF.192/15انظر:   )٦٦٧(
  .١٩، الصفحة S/PV.5881انظر:   )٦٦٨(
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    اجللسات: األسلحة الصغرية
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  صويتالقرار والت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٥٨١  
ــان/أبريل ٣٠  نيســـــــــ

٢٠٠٨    

ــام  ــني العـــ ــر األمـــ  تقريـــ
)S/2008/258  (  

   ٣٧املادة   
   (أ)دولة عضوا ٣٢

   ٣٩ادة امل
ــل   ــة املمثــ ــديرة ونائبــ املــ
الســـامي لشـــؤون نـــزع   

  السالح

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ

  املدعوين

  

  
 والـدامنرك  آيسـلندا : اخلمسـة  األورويب الشمال بلدان باسم( وآيسلندا وأوغندا، وأوروغواي، وإكوادور، وإسرائيل، وأستراليا، ،األرجنتني  (أ)  

د االحتـا  باسـم ( وسـلوفينيا  النكـا،  وسـري  السـورية،  العربيـة  واجلمهورية وجامايكا، وبريو، وبنن، زيل،والربا ، )والنرويج والسويد وفنلندا
 وليسـوتو،  وليختنشـتاين،  وكينيـا،  والكونغـو،  وكولومبيـا،  وكنـدا،  وكازاخسـتان،  والفلـبني،  وغواتيماال، وشيلي، وسويسرا، ، األورويب)

  .  واليابان وهولندا، س،وهندورا ونيجرييا، والنمسا، ومالوي، واملكسيك،
    

  املرأة والسالم واألمن - ٣٥
  

  عرض عام  

ــد االســتعراض، عقــد الــس مخــس       ــرة قي خــالل الفت
جلسات واختذ ثالثة قرارات واعتمد بيانا رئاسيا بشـأن املـرأة   

املناقشات املصـاحبة هلـا   والسالم واألمن. وتناولت القرارات و
ــرار   ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥مســــألة العنــــف اجلنســــي وتنفيــــذ القــ

  أساسا.  
سـبتمرب   أيلول/ ٣٠إىل  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٩  

  : القرارات املتعلقة بالعنف اجلنسي  ٢٠٠٩

ــودة يف     ــة املعقـ ــه  ١٩يف اجللسـ ، ٢٠٠٨حزيران/يونيـ
ســـاد توافـــق يف اآلراء واســـع النطـــاق بشـــأن مجيـــع اجلوانـــب 

. فقد شـدد  )٦٦٩(رئيسية ملشروع القرار املعروض على السال
املتكلمون على ضرورة مكافحة العنـف اجلنسـي خـالل مجيـع     
جوانـــب الـــرتاع، مبـــا يف ذلـــك يف منـــع نشـــوب الرتاعـــات       
واملفاوضــات بشــأن الســالم وبنــاء الســالم والعدالــة االنتقاليــة، 

__________ 

)٦٦٩(  S/2008/403.  

احملكمـة  وتوفري العالج للضحايا. وأشار العديد من الوفود إىل 
اجلنائيــة الدوليــة فيمــا يتعلــق مبكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب،   
ودعــوا إىل وجــوب إحالــة احلــاالت الــيت تنطــوي علــى العنــف 
اجلنســي إىل احملكمــة. وارتــأت ممثلــةٌ أن نــص مشــروع القــرار   

  .)٦٧٠(ينبغي أن يتضمن إشارة إىل احملكمة
ــرار     ــفه القــ ــرار بوصــ  ١٨٢٠واعتمــــد مشــــروع القــ

ــف اجلنســي، حــني     ٢٠٠٨( ــس أن العن ــه ال ــد في ــذي أكّ ) ال
يستخدم كأسـلوب مـن أسـاليب احلـرب السـتهداف املـدنيني       
عمدا، أو يف إطار هجوم واسع النطاق أو منظم ضد السـكان  
املــدنيني، قــد يــؤدي إىل اســتفحال حــاالت الــرتاع املســلّح إىل  

 وقـد يعـوق إعـادة إرسـاء السـالم واألمـن الـدوليني.        حد كبري
وأكد الس أيضا ضرورة استثناء جرائم العنـف اجلنسـي مـن    
أحكام العفـو العـام يف سـياق عمليـات حـل الرتاعـات، وأكّـد        
اعتزامه أن يأخذ يف االعتبار التدابري احملددة اهلـدف واملتدرجـة   

  لعنف اجلنسي.  التنفيذ املتخذة ضد األطراف املسؤولة عن ا
__________ 

)٦٧٠(  S/PV.5916   و Corr.1 (ليختنشتاين). ٤١، الصفحة   




