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 الصغرية  لبنود املتعلقة باألسلحةا - ٤٢
  الصغرية  األسلحة - ألف 

ــرامل    ٢٠٠١آب/أغســطس  ٣١ر املــؤرخ ق
 : بيان من الرئيس )٤٣٦٢(اجللسة 

ــة    ــودة يف  ٤٣٥٥يف اجللســـ آب/أغســـــطس  ٢املعقـــ
رسـالة مؤرخـة    أدرج جملس األمن يف جدول أعمالـه  ،٢٠٠١

ــه  ٢٥ ــرئيس مو ٢٠٠١متوز/يوليــ ــة إىل الــ ــل   )١(جهــ ــن ممثــ مــ
القضـــايا املطروحـــة يف ’’، حييـــل هبـــا وثيقـــة معنونـــة ولومبيـــاك

الوثيقــة وختطــر  ‘‘.املناقشــة املفتوحــة حــول األســلحة الصــغرية 
الدول األعضاء الـيت ترغـب يف املشـاركة يف املناقشـة املفتوحـة      

أن بــ، ٢٠٠١آب/أغســطس  ٢يف  اإجراؤهــ قــررامل، لمجلــسل
علــى ســبيل  ،تشــملاملســائل الــيت ســينظر فيهــا أثنــاء املناقشــة   

املثـــال ال احلصـــر، حمتـــوى التقـــارير ذات الصـــلة املقدمـــة مـــن 
عالميــة ة اإلحاطــوجلســات اإل؛ آليــات املتابعــةو؛ عــاماألمــني ال

ــغرية   اخل ــلحة الصـ ــألة األسـ ــن مسـ ــة عـ ــز او؛ اصـ ــات تعزيـ آلليـ
؛ والبعثـات  األسـلحة  توريـد حظـر  و؛ اإلقليمية ودون اإلقليميـة 

 االستشارية.  

 مجيــع أعضــاء اجمللــس بيانــات ب، أدىل لســةوخــالل اجل  
بلجيكـا  ووباكستان، والربازيـل،  أستراليا، واألرجنتني،  وممثلو
ــن (با ــة عـــ ــاد األورويب لنيابـــ ــريو،  )٢()االحتـــ ــا، وبـــ ، وبلغاريـــ
وتايلنــد، ومجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة،  بــيالروس، و
جمموعـــة الـــدول  لنيابـــة عـــنالســـودان (باوجنـــوب أفريقيـــا، و

ــة)،  ــال  وشــيلي، يون، ســريالوالعربي ــبني، وفرتوي ــا، والفل  ،وغان
نيبال، ونيجرييـا،  وواملكسيك، وكندا، وكوستاريكا، ومصر، 

__________ 

  )١(  S/2001/732. 

ندا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة     أعربت إسـتونيا وأيسـل    )٢(  
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 ومالطة وهنغاريا عن تأييدها للبيان. وليختنشتاين

 . واستمع اجمللـس أيضـا إىل إحاطـة   واهلند، واليابان نيوزيلندا،و
 من األمني العام.   إعالمية

يف اإلحاطة اليت قـدمها إىل التقـدم   األمني العام وأشار   
حــدة املعــين باالجتــار غــري املشــروع   احملــرز يف مــؤمتر األمــم املت 

باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة مـن مجيـع جوانبـه الـذي      
 ، وال ســـيما اعتمـــاد برنـــامج شـــاملاألســـبقالشـــهر يف عقـــد 

ــرز . )٣(لعمــلل ــز     وأب ــدول بوضــع وتعزي ــزام ال ــام الت األمــني الع
منـــع ومكافحـــة صـــنع وتنفيـــذ القواعـــد والتـــدابري الراميـــة إىل 

اخلفيفـة واالجتـار هبـا بطريقـة غـري       ة واألسلحةاألسلحة الصغري
. وأكـد أن الــدول قــد وافقــت  مشـروعة هبــدف القضــاء عليهــا 

اع، رتالـ انتهاء تركيز بشكل خاص على حاالت ما بعد العلى 
وإعــادة  همملقــاتلني الســابقني وتســرحياوال ســيما نــزع ســالح 

لعمــل بــروح املســؤولية يف جمــاالت علــى اواتفقــت ؛ همإدمــاج
ــدير  ــلحة واتصــ ــتريادألســ ــامرورو هااســ ــابر هــ ــها العــ ؛ ونقلــ

وضـع عالمـات علـى األسـلحة واالحتفـاظ      واعترفت بضرورة 
بسجالت دقيقة متكن من اقتفاء أثر األسـلحة والتعـرف عليهـا    

ــد  بتحســني توتعهــدت ؛ يف الوقــت املناســب  ــذ حظــر توري نفي
ــاألســلحة؛ واتف ــدمري األســلحة غــري املشــروعة أو    تق ــى ت  عل

ــن احلا  ــدة ع ــةالزائ ــأن    ، حســب االقتضــاء. ج ــس ب ــغ اجملل وأبل
الشــفافية وبــرامج التوعيــة  إىل مزيــد مــن ودعيــ برنــامج العمــل
احلكومات على مواصلة العمـل بشـأن املسـائل     العامة، وشجع

يف بشـــأهنا الـــيت مل تـــتمكن مـــن التوصـــل إىل توافـــق يف اآلراء  
ملزمـة قانونـا.   صـكوك  إبرام  علىاملؤمتر، مثل مسألة التفاوض 

__________ 

ــر   )٣(   ــروع     انظـ ــري املشـ ـــار غـ ــين باالجتـــ ــدة املعـ ــم املتحـ ــر األمـ تقريـ
، ـــــن مجيـع جوانبـه  باألسلحـــة الصغــرية واألسلحـــة اخلفيفـــة مـ

ــورك،  ــه  ٢٠‐٩نيويــ )،  A/CONF.192/15( ٢٠٠١متوز/يوليــ
 .٢٤الفقرة 
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معاجلـة جانـب    ضـرورة أيضـا إىل   هتمـام األمني العام االوجه و
ألثـر  اد يـ عقالتناول التفصيلي لت، فضال عن من املشكلةتوريد ال

ألسلحة الصغرية يف جماالت التنمية والدميقراطيـة  اعنف لاملدمر 
طفــال يتعــرض األي ذوحقــوق اإلنســان واألمــن البشــري، الــ  

لمجلـس أن  ل، أكـد األمـني العـام    ختامابصفة خاصة. و خلطره
 وأالتعــدي علــى الســيادة الوطنيــة،   يكــن القصــد منــهاملــؤمتر مل

ــدفاع عــن نفســها     ــدول يف ال ــن حقــوق ال ــزاعأو  ،احلــد م  انت
 .)٤(من أيدي احلائزين هلا بشكل قانويناألسلحة 

ــؤمتر        ــة للم ــة اخلتامي ــتكلمني بالوثيق ورحــب معظــم امل
يف اجمللـس   يف املناقشـة  على إجراءرئيس لل معن امتناهن واوأعرب

املتكلمــون أيضــا بــأن األســلحة    اعتــرف والوقــت املناســب.  
شــكل هتديــدا خطــريا لإلنســانية  تالصــغرية واألســلحة اخلفيفــة  

ة أثراملتـ  االتشـامل يشـمل خمتلـف اجملـ    نهج ب تستدعي األخذو
ــلحة الصــغرية  ب ــار األس ــانتش ــ، م ــات   ن قبي ــع اهليئ ــاون م ل التع

ــدين وامل   ــع امل ــة واجملتم ــة واإلقليمي ؤسســات األخــرى يف  الدولي
معاجلــة  ضــرورةأيضــا علــى  وامنظومــة األمــم املتحــدة. وشــدد

ــة النتشــار    ــك    األســباب اجلذري ــا يف ذل األســلحة الصــغرية، مب
؛ ثقافــة العنــف يــة وعرقالصــراعات الالفقــر وانعــدام التنميــة و  

بعــني  حملــددة لكــل حالــة مــن حــاالت الصــراعأخــذ الوقــائع او
ــار ــامج ادروإ؛ االعتبـ ــريح وال ع الســـالحتتعلـــق بـــرت أحكـ تسـ

؛ وإجيــاد يف واليــات عمليــات حفــظ الســالم  وإعــادة اإلدمــاج
احلظـر علـى األسـلحة، مبـا يف ذلـك      أوامـر  تدابري لرصـد تنفيـذ   

 إصـدار ؛ وضـمان  لجـان اجلـزاءات  لمزيد من املعلومـات   قدميت
ة عاقبـ املوالمتثال حلاالت احلظـر هـذه   ل تشريعات وطنيةالدول 
 .  اانتهاكاهت على

ــدابري  اختــاذ ثــل موريشــيوس إىل ممودعــا    مزيــد مــن الت
علــى  ي شــددذ)، الــ١٩٩٨( ١٢٠٩الراميــة إىل تنفيــذ القــرار 

تقييــد عمليــات نقــل األســلحة الــيت ميكــن أن تطيــل أمــد  أمهيــة
__________ 

  )٤(  S/PV.4355،  ٤-٢الصفحات. 

)، الـذي يـدعو   ١٩٩٨( ١١٩٦اعات يف أفريقيـا، والقـرار   رتال
ــدول إ ــهاك   الـ ــل انتـ ــريعات جتعـ ــاد تشـ ــر ىل اعتمـ ــدحظـ  توريـ
 .  )٥(جرامياال إعماألسلحة 

أن األمـني العـام    تأكيـد مالحظـة  تكلمني م وأعاد عدة  
تدابري مكافحة االجتـار باألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة      

احلق املشروع للدول يف الدفاع عن نفسـها   تنال من أالينبغي 
 ٥١، مبوجـب املـادة   ة قانونيـة ورواحلصول علـى األسـلحة بصـ   

ــم امل   ــاق األم ــن ميث ــل الصــني  . وأكــد مم)٦(تحــدةم أن ســيادة ث
 ألســــلحة الصــــغريةلحقهــــا يف اإلنتــــاج القــــانوين والــــدول، 
 .  )٧(امال جيوز املساس هب ها،ونقل هتاوحياز

مج العمـــل ربنـــاويف حـــني رحـــب معظـــم املـــتكلمني ب  
شـجع  يو شـامال و اواقعيـ  اإطـار حيـدد  أول اتفـاق دويل   بوصفه

عـدد   أبـدى  ،كامـل بشـكل   هتنفيـذ مجيع الدول األعضاء على 
أعرب فــ. علــى أوجــه القصــور فيــه مالحظــات املــتكلمني  مــن

ممثــل  أشــار ، بينمــااللتزامــات أقــوىعــن تفضــيله  ممثــل أيرلنــدا
ــور   ــه القصــــ ــوم بــــــريو إىل أوجــــ ــاهرالغــــــري املفهــــ يف  ةظــــ

ممثــل مــايل، الــذي أدىل ببيــان مشــترك مــع   أشــار و.)٨(هاعتمــاد
تكـون هنـاك   فضـل أن  كانـت ت ه تـ ممثل النرويج، إىل أن حكوم

اتفــاق  إبــراممــن الضــروري ، وأن أكثــر طموحــا خطــة عمــل
 ،دويل حــول معيــار واضــح للتصــدير، ميكــن أن يطبــق بفعاليــة 

ــى       ــات عل ــة بشــأن وضــع عالم ــة دولي ووضــع صــكوك قانوني
. ا وبشــأن عمليــات السمســرةاألســلحة الصــغرية وتقفــي أثرهــ

عدد مـن املمـثلني    شأنه يف ذلك شأن، هوأعرب أيضا عن أسف
__________ 

 .٢٣-٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٥(  

 ٢٠(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  ١٦املرجــع نفســه، الصــفحة   )٦(  
 ١٩الصـفحة   ،Corr.1و  S/PV.4355 (Resumption 1) (تـونس)؛ 

(السودان بالنيابـة عـن جمموهـة الـدول      ٢١ويال)؛ والصفحة (فرت
 العربية).

  )٧(  S/PV.4355،  ١٨الصفحة. 

 (بريو). ٣٤(أيرلندا)؛ والصفحة  ٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  
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التوصــل إىل اتفــاق بشــأن تنظــيم  عــنر املــؤمت لعجــزاآلخــرين، 
أعـرب  و.)٩(ألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة لاألفراد حيازة 

آخرون، عن خيبـة أملـه   ممثلون  غراره ، وعلىممثل موريشيوس
قيــود علــى  فــرضعــدم التوصــل إىل اتفــاق بشــأن احلاجــة إىل  ل
. )١٠(أيـدي جهـات مـن غـري الـدول      إىلاألسلحة الصـغرية   لنق

ــل ا  ــد أنوأكــد ممث ــى  هلن ــدويل عل ــه مل يتفــق أن اجملتمــع ال ، ألن
جيـب  أن االجتـار باألسـلحة   علـى  ، ريتمكن مـن ذلـك يف املـؤمت   

مـن جانـب كـل     امن خالل القنـوات املـأذون هبـ   أال يتدفق إال 
وقـف أي حتويـل   من أجل صدرة واملستوردة امل من احلكومات

. )١١(ألســـلحة إىل اإلرهـــابيني أو األطـــراف مـــن غـــري الـــدولل
ــر ــل ب مموأع ــه  ث ــامج العمــل    كوســتاريكا عــن قلق ــن أن برن م

ماعــات صــراحة علــى حظــر نقــل األســلحة إىل اجل    يــنص  مل
احلكومات اليت ترتكـب   إرسال األسلحة إىل أو ُيِدن؛ املتمردة

ــة حلقــوق اإلنســان   ــهاكات منهجي عكــس احلاجــة إىل  أو ي؛ انت
؛ أو املتعلقة بنقل األسـلحة قواعد السلوك لملزمة قانونا مدونة 

 .  )١٢(حقوق اإلنسانإىل ج أي إشارة صرحية دري

باسـتمرار   طـالبوا وعلى الرغم من أن معظم املتكلمني   
ــاركة اجمللـــس   ــل مشـــكلة مشـ ــار غـــري املشـــروع    يف حـ االجتـ

ــا بعضــ    ــة، دع  أن إىل همباألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيف
الواليــات املتحــدة  ممــثال الحــظ. واحمــدودجمللــس ادور يكــون 

التزام الـدول األعضـاء   على  نصّباكيز املؤمتر أن تروباكستان 
يســعى مــن أن  ا، وحــذرى النحــو املــبني يف برنــامج العمــل علــ

__________ 

 (مايل، بالنيابـة أيضـا عـن النـرويج)؛     ٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  

S/PV.4355 (Resumption 1)  وCorr.1،  لي)؛ (شــي ٦الصــفحة
 (كوستاريكا). ٣٥(كندا)؛ والصفحة  ٣١والصفحة 

  )١٠(  S/PV.4355 ــفحة ــيوس)؛ ٢٣، الصـــ  S/PV.4355 (موريشـــ

(Resumption 1)  وCorr.1،  ١٤(شـيلي)؛ والصـفحة    ٦الصفحة 
 (كندا). ٣١(جنوب أفريقيا)؛ والصفحة 

  )١١(  S/PV.4355 (Resumption 1)  وCorr.1،  ٢٤الصفحة. 

 .٣٥فحة املرجع نفسه، الص  )١٢(  

وقـال  . )١٣(هاتاختصاصـ  موّسع يتعدىدور ب لالضطالعاجمللس 
ن مسـألة  ممثـل السـودان، إ   هحـذا حـذو  وممثل جنـوب أفريقيـا،   

ــي أن    ــغرية ينبغـ ــلحة الصـ ــتمر تاألسـ ــها يف سـ ــة معاجلتـ اجلمعيـ
علـــى جمـــاالت حمـــددة اجمللـــس  مشـــاركة قتصـــرتوأن  العامـــة،
   .)١٤(هأعمالول دجبمتعلقة 

عـن   اجامايكا وممثل اململكة املتحدة أعرب ةممثل غري أن  
مقترحـــات وتوصـــيات عـــن ناقشـــة امل تـــتمخضاألمـــل يف أن 

األســلحة الصــغرية يف أعمــال   تعمــيم مراعــاة مســألة   لعمليــة 
ــس ــداوال  ، اجملل ــن هــامش م ــها م إىل موضــع  اجمللــس توحتويل

كوسـتاريكا  ووريـا  مجهوريـة ك  ممـثال وذكر .)١٥(أقرب ملركزها
يف مكافحـــة االجتـــار غـــري  دورهاجمللـــس  عـــززيينبغـــي أن ه أنـــ

. وأكـد  )١٦(املفـرط  هـا املشروع باألسلحة الصغرية ومنع تراكم
رئاســــية البيانـــات  الجمـــرد إصـــدار    أنـــه ألن ممثـــل ســـرياليون   

لـس األمـن أن يطـور    جمل ، ينبغـي ترك أثـرا يـذكر  يقرارات ال الو
ــادة نفــوذ   علــى األطــراف املســؤولة بصــورة    هالقــدرة علــى زي

يتخــذ تــدابري أكثــر صــرامة   ، وأناعــاترتمباشــرة عــن نشــر ال 
. وأضـاف  امليثـاق  الوفـاء بالتزاماتـه مبوجـب   وقوة وحسما بغية 

أن يستخدم سلطته على حنـو متواصـل بصـورة    أن على اجمللس 
ــمون أ    ــكل ومضـ ــق بشـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــامج  ملحوظـ ــام برنـ حكـ

 .)١٧(العمل
__________ 

  )١٣(  S/PV.4355 ــفحة ــدة)؛  ٦، الصـ ــات املتحـ  S/PV.4355 (الواليـ

(Resumption 1)  وCorr.1،  (باكستان). ٣٠-٢٩الصفحتان 

  )١٤(  S/PV.4355 (Resumption 1)  وCorr.1،  جنــوب  ١٤الصــفحة)
 (السودان). ٢١أفريقيا)؛ والصفحة 

  )١٥(  S/PV.4355 اململكـــ ١٥(جامايكـــا)؛ والصـــفحة  ٧، الصـــفحة) ة
 املتحدة).

  )١٦(  S/PV.4355 (Resumption 1)  وCorr.1،   مجهوريـة   ١٨الصـفحة)
 (كوستاريكا). ٣٦كوريا)؛ والصفحة 

 .٣٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  
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لمجلــس لأن اعتقــادهم  وأعــرب عــدة مــتكلمني عــن   
 عمليـات ، وال سيما يف تعزيـز فعاليـة   ا يؤديهمتميزخاصا  ادور

ــدابري نــزع الســالح  يف توريــد األســلحة وعلــى احلظــر  دعــم ت
أن يف ممثـل أوكرانيـا   وأوضـح  . )١٨(والتسريح وإعـادة اإلدمـاج  

وضـع حـد القتصـادات    وسع اجمللس أن يقدم قيمـة مضـافة يف   
احلــــرب، وتشــــجيع عمليــــات الوقــــف الطــــوعي لصــــادرات 

ينبغـي أن   ه. وذكر ممثل شيلي أن)١٩(اعرتاألسلحة إىل مناطق ال
 عــــنكــــون يف متنــــاول اجمللــــس املعلومــــات ذات الصــــلة     ت

االســــتخدام غــــري املشــــروع لألســــلحة الصــــغرية واألســــلحة 
ــة    العســكرية ــدابري الوقائي ــز الت ــن أجــل تعزي ــه جيــ  ،م ب أن وأن

ــار     ي ــدول األعضــاء إزاء اآلث ــدور نشــط يف تثقيــف ال ضــطلع ب
ــاطق الــ     ــدفقات األســلحة إىل من . )٢٠(اعرتالســلبية الســتمرار ت

بعض املمثلني أن توثيـق التشـاور والتنسـيق مـع اجلمعيـة      ورأى 
العامة وغريها من أجهزة األمم املتحـدة ميكـن أن يعـزز فعاليـة     

بريو أن التـداخل يف  املمثـل الـدائم لـ   أضـاف  و. )٢١(عمل اجمللس
ح فرصــة يتــياجمللــس واجلمعيــة العامــة بــني املهــام واملســؤوليات 

 .  )٢٢(رائعة للتنسيق بني اجلهازين

آب/أغســـطس  ٣١املعقـــودة يف  ٤٣٦٢يف اجللســـة و  
ــرة أخــرى   ٢٠٠١ ــام اجمللــس م ــإ، ق ــذكورة  ادرب ج الرســالة امل
 .  يف جدول أعماله )٢٣(أعاله
__________ 

  )١٨(  S/PV.4355 (أوكرانيا)؛  ٢٦، الصفحةS/PV.4355 (Resumption 

(فرتويـال)؛   ١٩(الفلبني)؛ والصـفحة   ١١الصفحة  ،Corr.1و  (1
 (بيالروس). ٣٧والصفحة 

  )١٩(  S/PV.4355،  ٢٦الصفحة. 

  )٢٠(  S/PV.4355 (Resumption 1)  وCorr.1، ٧ الصفحة. 

  )٢١(  S/PV.4355 ــفحة ــفحة   ٩، الصـــــــ ــا)؛ والصـــــــ  ٢٩(جامايكـــــــ
 (سنغافورة).

 .٣٤ املرجع نفسه، الصفحة  )٢٢(  

  )٢٣(  S/2001/732. 

ــرئيس (    ــان  ويف اجللســة نفســها، أدىل ال ــا) ببي كولومبي
  قام اجمللس بأمور، من بينها أنه:وبه ، )٢٤(باسم اجمللس

الحــظ بقلــق بــالغ أن تكــديس األســلحة الصــغرية واألســلحة     
ــة        ــن زعزع ــك م ــا يســببه ذل ــدون أي ضــوابط وم ــة وانتشــارها ب اخلفيف
ــدة        ــف حـ ــهم يف تكثيـ ــامل يسـ ــاطق العـ ــن منـ ــد مـ ــتقرار يف العديـ لالسـ

عـرب عـن بـالغ القلـق إزاء اآلثـار      أو؛ الصراعات املسلحة وإطالة أمـدها 
الضارة لألسلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة علـى املـدنيني يف حـاالت       

  ؛الصراع املسلح
ــة الــيت طرحــت مــؤخرا      ــة والعاملي ــادرات اإلقليمي ؛ رحــب باملب
مجيـع الـدول األعضـاء إىل     اعمـل ودعـ  الباعتمـاد برنـامج    أيضـا ورحب 

  ؛تنفيذ الفوري للتوصيات الواردة فيهاختاذ التدابري املطلوبة من أجل ال
كــد أمهيــة اختــاذ تــدابري عمليــة لــرتع الســالح مــن أجــل منــع  أ  

  ؛نشوب الصراعات املسلحة
شدد على أمهيـة االضـطالع، عنـد الضـرورة، بعمليـات فعالـة         

جلمــــع األســــلحة الصــــغرية واألســــلحة اخلفيفــــة ومراقبتــــها وختزينــــها 
  ؛التسريح وإعادة اإلدماجوتدمريها، يف سياق برامج نزع السالح و

كد من جديد دعوته إىل التنفيذ الفعال للحظر الذي يفرضـه  أ  
  ؛اجمللس على األسلحة يف قراراته ذات الصلة

طلـــب اجمللـــس إىل األمـــني العـــــام أن يقـــــدم إليـــه، حبلـــول         
، تقريــرا يتضــمن توصــيات حمــددة بشــأن الســبل   ٢٠٠٢أيلول/ســبتمرب 

ن يســاهم هبــا يف التعامــل مــع مســألة   والوســائل الــيت ميكــن للمجلــس أ 
 .االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية

تشــرين األول/أكتــوبر   ٣١ر املــؤرخ قــرامل  
ــة (اجل ٢٠٠٢  مـــــنبيـــــان : )٤٦٣٩لســـ
 الرئيس 

تشــــــــرين  ١١، املعقــــــــودة يف ٤٦٢٣ ةلســــــــاجليف   
تقريـر   هيف جـدول أعمالـ  اجمللس  درجأ ،٢٠٠٢األول/أكتوبر 

__________ 

  )٢٤(  S/PRST/2001/21. 
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أيلول/سـبتمرب   ٢٠الصـغرية املـؤرخ    األمني العام عن األسـلحة 
املبـادرات الـيت اختـذها     بنييـ ي ذتقرير، الالدد وحي. )٢٥(٢٠٠٢
ت مـن  اجملاالت اليت تقتضـي اختـاذ مزيـد مـن اإلجـراءا     ، اجمللس
ــ ــددي، وهجانبـ ــى أن  شـ ــغرية    علـ ــلحة الصـ ــار األسـ ــع انتشـ منـ

ــه     ــه والقضــاء علي واألســلحة اخلفيفــة املتعــذر ضــبطه ومكافحت
ــن يف االضــطالع   يشــكل إحــدى املهــ   ــس األم ام الرئيســية جملل

. مبســـؤوليته األساســـية جتـــاه صـــون الســـلم واألمـــن الـــدوليني 
ألمـــني العـــام، تـــدعو الـــدول لتوصـــية  ١٢ويتضـــمن التقريـــر 

األعضــاء إىل وضــع صــك دويل لــتمكني الــدول مــن حتديــد       
اســـتخدام و؛ ألســـلحة الصـــغرية واألســـلحة اخلفيفـــةوتعقـــب ا

ــن األ   ــدويل للبحـــث عـ ــام الـ ــابع  النظـ ــرات التـ ــلحة واملتفجـ سـ
 الــدعم ريللمنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة (اإلنتربــول) وتــوف

ــتقين واملــايل الــالز  ــهال ــة العامــة يف إنشــاء  و؛ م ل مســاعدة األمان
 إنفــاذ مجيــعو ؛ســلحة الصــغريةاملعنيــة باألالــدائرة االستشــارية 

تقيـد  والـيت اختـذها اجمللـس،    القرارات املتعلقة بفرض جـزاءات  
، عاهتا الوطنيـــة بتـــدابري اجلـــزاءات الـــيت فرضـــها اجمللـــس  تشـــري

تزويد هيئات األمـم املتحـدة املختصـة جبميـع املعلومـات الـيت       و
هلا صلة بأية انتهاكات مزعومة لقرارات احلظر املفروض علـى  

. األسلحة واختاذ ما يلزم من التدابري للتحقيـق يف هـذه املـزاعم   
لمجلـس  لينبغـي   هنـ توصيات األمـني العـام كـذلك إىل أ   وتشري 

قضـايا املتعلقـة   التفاعل بينه وبني اجلمعية العامـة بشـأن ال  ز يعزت
جهــوده هبــدف حتديــد   بــذل  مواصــلة و؛ باألســلحة الصــغرية 

الروابط القائمة بـني االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الصـغرية       
واألسلحة اخلفيفة واالستغالل غري املشـروع للمـوارد الطبيعيـة    

ــوارد،   ــن املــ ــا مــ ــروع    وغريهــ ــري املشــ ــار غــ ــذلك االجتــ وكــ
أمهيـــة نـــزع أســـلحة املقـــاتلني الســـابقني إدراك و؛ باملخـــدرات

ــب     ــيت تعقــ ــروف الــ ــاجهم يف الظــ ــادة إدمــ ــرحيهم وإعــ وتســ
ــات    ــدابري يف نصــــوص االتفاقــ ــذه التــ ــراعات وإدراج هــ الصــ

__________ 

  )٢٥(  S/2002/1053  ــان ا ــال بالبيــ ــدم عمــ ــؤرخ  ، املقــ ــي املــ  ٣١لرئاســ
 ). S/PRST/2001/21( ٢٠٠١آب/أغسطس 

ــة عمليــات حفــظ الســالم واملتفَــاوض عليهــا  ــز  ؛يف والي وتعزي
لسابقني وتسـرحيهم وإعـادة   متويل برامج نزع أسلحة املقاتلني ا

ــدابري الــيت تغطــى مــن      إدمــاجهم مــن خــالل توســيع نطــاق الت
وضـع التشـريعات   و؛ امليزانية املخصصة لعمليات حفظ السالم

ــة      ــة الرقاب ــة إىل كفال ــدابري الرامي ــة أو غــري ذلــك مــن الت الالزم
الفعالــة علــى تصــدير األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة       

ن القــوة والســرعة لتطبيــق قــرارات  زيــد مــمبالســعي و؛ هاونقلــ
وتعزيــز يثــاق املمــن  ٤١احلظــر علــى األســلحة مبوجــب املــادة  

ــذها  ــة تنفي ــدول    و؛ فعالي ــدابري قســرية ضــد ال النظــر يف اختــاذ ت
ــرارات احلظــر     ــهاك ق ــيت تتعمــد انت علــى املفــروض األعضــاء ال

وتعزيــز الشــفافية يف  ؛رصــدللاألســلحة وإنشــاء آليــات توريــد 
  .  جمال التسلح

خالل اجللسة، استمع اجمللس إىل إحاطـة مـن وكيـل    و  
مجيـــع  ببيانـــات أدىلو، مـــني العـــام لشـــؤون نـــزع الســـالح األ

ــس  ــاء اجمللـ ــو أعضـ ــتني،  وممثلـ ــتراليا، وااألرجنـ ــرائيل، سـ وإسـ
ــاووإندونيســيا،  ــة  ووباكســتان،  ،أوكراني جامايكــا، ومجهوري

االحتـــاد  لنيابـــة عـــنالـــدامنرك (با، وكوريـــا، وجنـــوب أفريقيـــا
ــنغال،  و)، )٢٦(ويباألور ــا، والســ ــروزامبيــ ــيلي، ا، وسويســ شــ

لنيابـة  (با والكونغوكوستاريكا، وكندا، وكرواتيا، و ،والفلبني
ــا  اجلم عــن ــا، )، )٢٧(اعــة االقتصــادية لــدول وســط أفريقي وكيني

  .  لياباناوواهلند،  ،ومالوي، وناميبيا، ونيجريياومصر، 
وكيـل األمـني العـام لشـؤون نـزع السـالح، يف       ذكر و  
تنفيـــذ يف  تتـــه اإلعالميـــة، أن الـــدول األعضـــاء شـــاركإحاط

مبـادرات علـى الصـعيد    ة ، وأن عـد برنامج العمل حبماس كبري
__________ 

أعربت إسـتونيا وأيسـلندا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة         )٢٦(  
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 ومالطة وهنغاريا عن تأييدها للبيان.

ــا الوســطى أنغــوال وبورونــدي وتشــاد ومجهوريــة أفري أعربــت   )٢٧(   قي
ومجهورية الكونغو الدميقراطية وروانـدا وسـان تـومي وبرينسـييب     

 عن تأييدها للبيان. وغابون وغينيا االستوائية والكامريون



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

942 11-21843 
 

عـن نتـائج مشـجعة. ودعـا      تالوطين والصعيد اإلقليمي أسـفر 
إنشـاء دائـرة   بـادرة األمانـة   ملالـدعم السياسـي   إىل تقدمي اجمللس 

نـزع   استشارية معنية باألسلحة الصغرية يف إطار قسـم شـؤون  
تعزيز فعالية آلية تنسـيق األعمـال املتعلقـة باألسـلحة     لالسالح، 

الصغرية، وقدرة األمم املتحدة على مسـاعدة الـدول األعضـاء    
    .)٢٨(يف تنفيذ برنامج العمل

بتقريـر األمـني    همبـ يرحعـن ت معظم املتكلمني أعرب و  
، دعا املتكلمـون، يف مجلـة أمـور   وتوصياته.  هميدعن تأالعام و
وطنيــة متتثــل للجــزاءات الــيت يفرضــها  دابري تشــريعية تــالختــاذ 

ــا   ــس األمــن، مب ــهادات املســتعمل   جمل ؛ نيالنــهائي نييف ذلــك ش
ليـات  آوتنفيذ احلظـر علـى األسـلحة    مزيد من احلزم يف إبداء و

تعزيز التنسـيق مـع   و؛ اتكانتهرتكيب االالرصد للتعرف على م
 احلكوميـة  ات غرياجلمعية العامة، واملنظمات اإلقليمية واملنظم

ــدين  ــع امل ــددة     و؛ واجملتم ــار املتع ــج شــامل ملعاجلــة اآلث ــاع هن اتب
اليت حتد من فعاليـة   القيودوألسلحة الصغرية انتشار الاجلوانب 

ــات  ــلحة عمليـ ــر األسـ ــة   حظـ ــباب اجلذريـ ــام باألسـ ؛ واالهتمـ
ــادية   رتلل ــاد االقتصـــ ــا يف ذلـــــك األبعـــ ــلحة، مبـــ اعـــــات املســـ

ينبغـي   هنه بالرغم من أنـ معظم املتكلمني أورأى واالجتماعية. 
أن يواصل إيالء اهتمام خاص لالجتار غـري املشـروع   لمجلس ل

 وذلك بطرق منها فـرض باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة 
تسـريح وإعـادة   وال ونزع السـالح  ،األسلحةتوريد ظر على احل

اإلدمــاج، فــإن املســـؤولية الرئيســية تقــع علـــى عــاتق الـــدول      
يف  يؤديـه  اهامـ  المجلـس دور لأن ممثـل مصـر   وأكد األعضاء. 
ــال ا ــة،  جمـ ــلحة اخلفيفـ ــغرية واألسـ ــلحة الصـ ــنألسـ ــا مـ  انطالقـ
 ٢٤لمـادة  وفقـا ل م واألمن الدوليني عن صون السال تهمسؤولي

أنــه ينبغــي أكــد ممثــل االحتــاد الروســي  غــري أن. )٢٩(مــن امليثــاق
فيهـا  يرتبط  على احلاالت اليت والللمجلس أن يركز اهتمامه أ

__________ 

  )٢٨(  S/PV.4623،  ٤-٢الصفحات. 

  )٢٩(  S/PV.4623 (Resumption 1)،  ٦الصفحة. 

اع رتاملشروع باألسلحة ارتباطـا مباشـرا حبـاالت الـ     االجتار غري
  .  )٣٠(املدرجة يف جدول أعمال اجمللس

تحـديات والصـعوبات   من املتكلمني بال كثري واعترف  
برامج نزع السالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج،    اليت تواجهها 

اجمللــس علــى إدراج هــذه التــدابري يف واليــات عمليــات  واوحثــ
 تبــاينالحظــت الصــني أنــه نظــرا لحفــظ الســالم. ومــع ذلــك، 

، ينبغـي للمجلـس   اعات املسـلحة يف العـامل  رتأسباب ومظاهر ال
ــك يف احلســبان    ــدىأن يضــع ذل ــتعني    ل ــا إذا كــان ي ــد م حتدي

إدراج الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج يف واليــات حفــظ 
  .  )٣١(السالم

ة بـني  عاضدوأكد ممثل مالوي أمهية توثيق الروابط املت  
    .)٣٢(األمني العام الواسعة النطاقتوصيات ل ورنامج العمب

إىل خطــر  هتمــاممــن املــتكلمني اال عــدد وبينمــا وجــه  
أيـــدي  األســـلحة الصـــغرية واألســـلحة اخلفيفـــة إىل    وصـــول 

أعـاد  ، الـدول غـري  مـن  اجلماعات اإلرهابيـة واجلهـات الفاعلـة    
متكلمني التأكيـد علـى حـق مجيـع الـدول يف الـدفاع عـن        ة عد

 ر ممثـل إسـرائيل  وذكّـ  .)٣٣(مـن امليثـاق   ٥١دة النفس وفقـا للمـا  
ج األســلحة انتــإلــدول احلــق يف اقتنــاء ول رغــم أن هاجمللــس بأنــ

ــإن ل، لصــغريةا ــدويل احلــق   ف ــع ال ــى أن  يف لمجتم اإلصــرار عل
ى الدفاع عن النفس واألمـن  هذه األسلحة عل لاعماستقتصر ي

، واملطالبة بأن تكفل الدول عدم وقـوع هـذه األسـلحة    الوطين
. )٣٤(بـذلك  التـزام عليـه  و ، بـل مأذون هبـا غري جهات أيدي يف 

)، ٢٠٠١( ١٣٧٣قـرار  ال إىل هتمـام االاليابـان   ةممثل تووجه
__________ 

  )٣٠(  S/PV.4623،  ٢١الصفحة. 

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٣١(  

  )٣٢(  S/PV. 4623 (Resumption 1)،  ٤٦الصفحة. 

  )٣٣(  S/PV.4623،  ــفحة ــورية)؛  ١٧الصـــ ــة الســـ ــة العربيـــ (اجلمهوريـــ
S/PV.4623 (Resumption 1)،  (باكستان). ٤٨الصفحة 

  )٣٤(  S/PV.4623 (Resumption 1) ١٩، الصفحة. 



ةالنظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولي - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

11-21843 943 
 

ــ  ة، مبــا يف ذلــكاألســلحتوريــد دعو إىل القضــاء علــى يــي ذال
ال غـىن  عنصـرا   ذلـك  إلرهابيني باعتبارإىل ا، األسلحة الصغرية

  .  )٣٥(إلرهابل ةالعاملي ةحفاكيف امل عنه
عدد من املتكلمني على التقدم احملرز يف التعاون وأثىن   

متحدثــة  ،الــدامنرك ةممثلــ رحبــت. و)٣٦(علــى الصــعيد اإلقليمــي
جديــدة بــني بظهــور شــراكات  بالنيابــة عــن االحتــاد األورويب،

ــدول ــة     و ال ــة يف متابع ــدين واملنظمــات غــري احلكومي اجملتمــع امل
يف وضــع التقــدم احملــرز  ممثــل كنــدا إىلأشــار املــؤمتر، يف حــني 

ــز و التشــريعات ــا الوســم تعزي ــات تكنولوجي والتعقــب  بالعالم
  .  )٣٧(مجع األسلحة وتدمريهاوالضارة تعامل مع السمسرة وال

ممثل جنـوب أفريقيـا،   وعلى النقيض من ذلك، أعرب   
عن القلق مـن أن اجملتمـع الـدويل مـا      ممثل ناميبيا،ه حذا حذوو

ــلحة   ــرط لألسـ ــراكم املفـ ــار والتـ ــه االنتشـ ــغرية  زال يواجـ الصـ
 قـال . و)٣٨(الرغم من اعتماد برنامج العمـل بواألسلحة اخلفيفة 
تـداول غـري املشـروع لألسـلحة الصـغرية      إن الممثل موريشيوس 

 يتجــاوز، وطلــب إىل اجمللــس أن قــد ازدادواألســلحة اخلفيفــة 
ظـل  يسـوف   آخـر بيان  املتمثل يف جمرد إصدارالنهج التقليدي 

التنســيق لــيس فقــط بــني  حــربا علــى ورق. وأشــار إىل انعــدام  
اإلقليمــي  ةدصــعمــة واجمللــس، وإمنــا أيضــا علــى األاجلمعيــة العا

ــدويل. و  ــوه إىلودون اإلقليمــي وال ــة لضــمان  امل ضــرورة ن تابع
 فـرادى البلـدان  إلرادة تـرك  ُتتنفيذ القـرارات والتوصـيات الـيت    

وسيلة فعالة للتعامل مع السماسـرة  التقديرية، وإجياد  تهاوسلط
العني يف االجتـار باألسـلحة الصـغرية واألسـلحة     والوسطاء الضـ 

__________ 

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥(  

ــتراليا)؛ والصـــــفحة  ١٢املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٣٦(    ١٨(اســـ
 (باكستان). ٤٨(إسرائيل)؛ والصفحة 

 (كندا). ٣٤(الدامنرك)؛ والصفحة  ٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧(  

ــا)؛ والصــفحة   ٢٨املرجــع نفســه، الصــفحة    )٣٨(    ٣٨(جنــوب أفريقي
 (ناميبيا).

رصـد  يف . وأعلن ممثل مصر أن الصـعوبات العمليـة   )٣٩(اخلفيفة
بعـض  اجمللـس يف إنفـاذ   رغبـة  ، وعـدم  بدقـة  صادرات األسلحة

جنـاح التـدابري   حتّدان من ، والتحقق من تنفيذهااحلظر عمليات 
ــة اخلــرباء     ــل إنشــاء أفرق ــدة مث ــات الراملســتقلة اجلدي صــد وآلي

ريـا  ممثل مجهوريـة كو وأعرب . )٤٠(تنفيذ احلظر على األسلحةل
استخدام آليات للرصـد،  اجمللس يواصل أيضا عن األمل يف أن 

  .  )٤١(اإلنفاذجناح  بقصد ضمان، ٤١وفقا للمادة 
 وأعــرب عــدة مــتكلمني عــن القلــق إزاء عــدم وجــود    

ملراقبــة االســتخدام غــري  معاهــدة دوليــة أو صــك قــانوين آخــر   
ــروع ــلحةل املشـ ــغرية ألسـ ــة،   الصـ ــلحة اخلفيفـ ــالبواواألسـ  وطـ

ــا بشــأن      مب ــة قانون ــات امللزم ــق االلتزام واصــلة الســعي إىل حتقي
  .  )٤٢(والسمسرة والتعقب بالعالمات وسمال

تشـــــــرين  ٣١، املعقـــــــودة يف ٤٦٣٩ ةلســـــــاجليف و  
ــاجمللــس  درجأ، ٢٠٠٢األول/أكتــوبر  مــرة  هيف جــدول أعمال

ــرى  ــني ال أخــ ــر األمــ ــؤرخ  تقريــ ــام املــ ــبتمرب  ٢٠عــ أيلول/ســ
٤٣(٢٠٠٢(.  

ويف اجللسـة نفســها، أدىل الــرئيس (الكــامريون) ببيــان    
  :مبا يلياجمللس، يف مجلة أمور  ام فيه، ق)٤٤(باسم اجمللس

شجع مجيع الـدول األعضـاء علـى اختـاذ كـل التـدابري الالزمـة          
من أجل تنفيذ التوصيات الواردة يف برنامج العمـل املتعلـق مبنـع االجتـار     

__________ 

  )٣٩(  S/PV.4623،  ٩-٦الصفحات. 

  )٤٠(  S/PV.4623 (Resumption 1)،  ٥الصفحة. 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  

ــا)؛ والصــفحتان  ٢٣املرجــع نفســه، الصــفحة    )٤٢(    ٢٥-٢٤(نيجريي
ــفحة   ــدامنرك)؛ والصـــ ــفحة   ٣٢(الـــ ــتني)؛ والصـــ  ٣٦(األرجنـــ

 (حامايكا).

  )٤٣(  S/2002/1053. 

  )٤٤(  S/PRST/2002/30. 
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شـروع باألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع جوانبـه         غري امل
  ؛ومكافحته والقضاء عليه تنفيذا كامال

د تأكيد احلق املتأصل يف الدفاع الفردي أو اجلماعي عن اعوأ  
  ؛يثاقاملمن  ٥١الذات وفقا للمادة 

هــاب بالبلــدان املصــدرة لألســلحة التحلــي بأقصــى قــدر مــن  أ  
  ؛علقة باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفةاملسؤولية يف الصفقات املت

ــدول       أ   ــني ال ــا ب ــات فيم ــادل املعلوم ــاون وتب كــد ضــرورة التع
  ؛األعضاء

  ؛قر بالدور اهلام لعمليات حظر األسلحةأ  
قــر بـأن املسـؤولية عـن تنفيـذ تـدابري اجلـزاءات ملقـاة أساسـا         أ  

  ؛على عاتق الدول
سـلحة الـيت   كرر نداءه من أجل تنفيذ فعلي لعمليات حظر األ  

  .يفرضها اجمللس مبوجب قراراته ذات الصلة

انتشار األسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة       - باء
 واجـــهالـــيت ت تهديـــداتوأنشـــطة املرتزقـــة: ال

  السالم واألمن يف غرب أفريقيا  
   اإلجراءات األولية  

 ٢٠٠٣آذار/مــــارس  ١٨ر املــــؤرخ قــــرامل  
 ١٤٦٧القــــــــــرار ): ٤٧٢٠لســــــــــة (اجل

)٢٠٠٣(  
ــودة يف )٤٥(٤٧٢٠جللســة يف ا   ــارس  ١٨، املعق آذار/م
البنــد املعنــون  مالــه، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أع٢٠٠٣

األســـلحة اخلفيفـــة وأنشـــطة   انتشـــار األســـلحة الصـــغرية و  ’’
الســالم واألمــن يف غـــرب    واجــه الــيت ت  تهديــدات : الاملرتزقــة 
ــا  ــد ‘‘أفريقي ــل ملناقشــة    وعق ــة عم ــذه حلق ــة  ه املســألة بطريق

__________ 

بشــأن  لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن مناقشــة اجمللــس   )٤٥(  
ألـف مـن   -٤٢ األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، انظر الفرع

 هذا الفصل.

لس إىل بيان مـن األمـني العـام وإحاطـات     تمع اجملتفاعلية. واس
ــة  ــلم  إعالميـ ــؤون السـ ــدمها املفـــوض املؤقـــت لشـ ــن قـ ، واألمـ

اعـة  والشؤون السياسـية باالحتـاد األفريقـي، وممثـل رئـيس اجلم     
، واألمــني التنفيــذي للجماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا

ــا   ــدول غــرب أفريقي ــامج    ،االقتصــادية ل ــدير اإلقليمــي لربن وامل
 ذلــك وأعقبــتلتنســيق واملســاعدة مــن أجــل األمــن والتنميــة. ا

بــنن، وبوركينــا  وممثلــومجيــع أعضــاء اجمللــس،  بيانــات أدىل هبــا
وكـــوت  ،وغامبيـــا ،والســـنغال، وســـرياليون ،وتوغـــوفاســـو، 
    .)٤٦(، ونيجريياوليربيا، ومايل، والنيجر ،ديفوار

انتشـار األسـلحة الصـغرية    األمني العام إىل أن وأشار    
سلحة اخلفيفة دون أي ضـابط واسـتخدام املرتزقـة يؤديـان     واأل

ــة     ــأجيج اجلرمي ــاقم العنــف وت إىل اســتمرار الصــراعات وإىل تف
واإلرهــاب وتعزيــز ثقافــات العنــف وانتــهاك القــانون اإلنســاين 
ــة.      ــة السياســية واالقتصــادية واالجتماعي ــة التنمي ــدويل وإعاق ال

كافية، فإهنـا   وأضاف أنه ما مل يتم التصدي النتشارها بصورة
ستمثل باستمرار خطـرا شـديدا يهـدد آمـال املنطقـة يف حتقيـق       

ومـــن حســـن احلـــظ أن اجملتمـــع . الســـالم واألمـــن املســـتدامني
الدويل والبلدان املعنية لديها األدوات الضرورية ملكافحة هـذه  
املشــاكل، ومنــها الصــكوك القانونيــة واالتفاقــات الدوليــة مــن  

جتـــار غـــري املشـــروع باألســـلحة برنـــامج العمـــل ملنـــع اال قبيـــل
الصـــغرية واألســـلحة اخلفيفـــة مـــن مجيـــع جوانبـــه ومكافحتـــه  

ــه  ــاء عليـ ــة    و والقضـ ــد املرتزقـ ــة جتنيـ ــة ملناهضـ ــة الدوليـ االتفاقيـ
ــهم   ــهم وتدريبــ ــتخدامهم ومتويلــ ــاري  و واســ ــف االختيــ الوقــ

__________ 

كانــت أنغــوال وتوغــو والســنغال وغينيــا وليربيــا ممثلــة بــوزراء          )٤٦(  
خارجيتــها، وكانــت الكــامريون ممثلــة بــوزير الدولــة للشــؤون       
ــدفاع،      ــوزير الـ ــنن بـ ــة، وبـ ــوزير اخلارجيـ ــا بـ ــة، وغامبيـ اخلارجيـ
وبوركينــا فاســو بــوزير التعــاون اإلقليمــي، ومــايل بــوزير العمــل   

 ين.والتدريب امله


