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  األسلحة الصغرية - ٤٠

  
بيـــان صـــادر عـــن الـــرئيس يف جلســـة جملـــس األمـــن     

  ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير  ١٩املعقودة يف  ٤٨٩٦

، املعقـــودة يف كـــانون الثاين/ينـــاير ٤٨٩٦يف اجللســـة   
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ٢٠٠٤

كـانون األول/ديسـمرب    ٣١العام عن األسلحة الصغرية املؤرخ 
. وتضمن التقرير املبادرات املتخذة لتنفيذ توصـيات  )١(٢٠٠٣

للمجلــس أن األمــني العــام بشــأن الســبل والوســائل الــيت ميكــن 
يســهم ــا يف معاجلــة مســألة االجتــار غــري املشــروع باألســلحة  

 .)٢(الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف احلاالت قيد نظره

العام إىل التقدم الكبري احملـرز   ويف تقريره، أشار األمني 
ــتمكني الــدول مــن اكتشــاف وتعقــب    يف  وضــع صــك دويل ل

ــة غــــري املشــــروعة      ــلحة الصــــغرية واألســــلحة اخلفيفــ ، األســ
واالعتــراف بأمهيــة نــزع الســالح وإعــادة اإلدمــاج يف حــاالت 

؛ وتشجيع الدول علـى وضـع التـدابري    انتهاء الصراعاتبعد  ما
رقابة الفعالة علـى تصـدير األسـلحة    كفالة الالتشريعية الالزمة ل

الشــفافية يف  ، وتعزيــز الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة وعبورهــا   
ــوفري    ؛جمــال التســلح وأشــار أيضــا إىل مؤشــرات مشــجعة يف ت

ــالزم ل    ــايل ال ــتقين وامل ــدعم ال ــدول األعضــاء ال ــدويل  ال لنظــام ال
األسلحة واملتفجرات للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة   لتعقب

مســـاعدة األمانــــة العامـــة يف إنشـــاء الــــدائرة    ؛ وول)(اإلنتربـــ 
حتديد الروابط القائمـة  ؛ واالستشارية املعنية باألسلحة الصغرية

بني االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة  
__________ 

  )١(  S/2003/1217، لــس  املقــدم عمــال بالبيــان الصــادر عــن رئــيسا
 ٢٠٠٢تشـــــــــــــــرين األول/أكتـــــــــــــــوبر   ٣١املـــــــــــــــؤرخ 

)S/PRST/2002/30.(  

ــلحة       )٢(   ــأن األسـ ــام بشـ ــني العـ ــر األمـ ــواردة يف تقريـ ــيات الـ التوصـ
  .)S/2002/1053( ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ٢٠الصغرية املؤرخ 

ــن    ــا مـ ــة وغريهـ ــوارد الطبيعيـ ــتغالل غـــري املشـــروع للمـ واالسـ
مل يحـرز سـوى   . ومع ذلك فقد الحظ األمني العام إنه املوارد

ــه      ــة العامــة، ألن ــني الــس واجلمعي تقــدم حمــدود يف التنســيق ب
جيــر إقامــة تفاعــل مــنظم بينــهما. ودعــا األمــني العــام أيضــا    مل

إىل إنفــاذ الــدول األعضــاء إىل بــذل مزيــد مــن اجلهــود الراميــة  
زاءات الـيت اختـذها الـس،    اجلـ مجيع القرارات املتعلقـة بفـرض   

؛ اليت تفرض حظرا على توريـد األسـلحة  مبا يف ذلك القرارات 
وكفالة تقيد تشـريعاا الوطنيـة بتـدابري اجلـزاءات الـيت فرضـها       

اختــاذ ؛ وإنشــاء آليــات للرصــد لتحديــد والــتمكني مــن  الــس
ــراءات قســرية ضــد الــدول األعضــاء الــيت تتعمــد انتــهاك        إج

. وصـرح األمـني   قرارات احلظر املفروض على توريد األسلحة
لتوصية بتطبيق احلظر على األسلحة على حنو أنشط العام بأن ا
ــيت تواجــه خطــر نشــوب     وأســرع  ــاطق ال ــدان أو املن ــى البل عل

يقــدم صــورة متفاوتــة، حيــث طبــق احلظــر   صــراعات مســلحة
تقييـد  على توريد األسلحة بفاعلية يف بعـض احلـاالت، ولكـن    

ملنــاطق عــدم االســتقرار يســتلزم مزيــدا مــن      توريــد الــذخائر  
شــار أيضــا إىل أن احلاجــة إىل متويــل بــرامج نــزع  االهتمــام. وأ

السالح والتسريح وإعادة اإلدماج مـن خـالل امليزانيـة املقـررة     
  حلفظ السالم ال تزال تشكل مسألة مثرية للقلق.

ــا،       ــو أرميني ــس وممثل ــع أعضــاء ال ــات مجي وأدىل ببيان
، )٣(وإندونيسيا، وأوكرانيا، وأيرلنـدا (باسـم االحتـاد األورويب)   

ــا،   وبـــري ــة كوريـ ــة الســـورية، ومجهوريـ ــة العربيـ و، واجلمهوريـ
__________ 

ــتونيا    )٣(   ــان إسـ ــذا البيـ ــدت هـ ــا ،أيـ ــلندا ،وألبانيـ ــا ،وأيسـ  ،وبلغاريـ
 ،واجلبــــل األســــود ،تركيــــاو ،وبولنــــدا ،والبوســــنة واهلرســــك

ــيكية ــة التشــ ــالفية   ،واجلمهوريــ ــة مقــــدونيا اليوغوســ ومجهوريــ
 ،وقـربص  ،وصـربيا  ،وسـلوفينيا  ،وسـلوفاكيا  ،ورومانيا ،السابقة

  وهنغاريا. ،ومالطة ،وليختنشتاين ،وليتوانيا ،والتفيا ،وكرواتيا
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وجنوب أفريقيا، وزمبـابوي، وسويسـرا، وسـرياليون، وكنـدا،     
وكوســــتاريكا، وكولومبيــــا، ومــــايل، ومصــــر، واملكســــيك، 

، )٤(والنرويج، ونيوزيلنـدا (باسـم منتـدى جـزر احملـيط اهلـادئ)      
  واهلند، واليابان.

إحاطـة   سالحلشؤون نزع الوقدم وكيل األمني العام   
إىل الــس، أشــار فيهــا إىل أن هــذه اجللســة عقــدت عقـــب       

تنفيــذ للنظـر يف   اجتمـاع الـدول الـــذي يعقـد مــرة كـل ســنتني    
ــامج العمــل   ــع االجتــار غــري املشــروع باألســلحة    برن ــق مبن املتعل

الصـــغرية واألســـلحة اخلفيفـــة مـــن مجيـــع جوانبـــه ومكافحتـــه  
مفتـــوح نشـــاء فريـــق عامـــل والقضـــاء عليـــه، وكـــذلك بعـــد إ

ميكـن الـدول مـن    العضوية للتفاوض علـى وضـع صـك دولــي    
ــى  ــرف علـ ــري     التعـ ــة غـ ــلحة اخلفيفـ ــغرية واألسـ ــلحة الصـ األسـ

ـــبو املشـــروعة ها، وأعـــرب عـــن أملـــه يف أن تســـهم هـــذه  تعقـ
 .)٥(اجللسة يف تعزيز ما حتقق من منجزات

ــغرية      ــلحة الصــ ــأن األســ ــتكلمني بــ ــم املــ ــر معظــ وأقــ
ا خطـريا علـى السـالم واألمـن     واألسلحة اخلفيفة تفرض ديـد 

الدوليني، ورحبوا بتقرير األمني العـام. ودعـا أغلبيـة املـتكلمني     
إىل تنفيذ برنامج العمل بالكامل، وأعربوا عن تأييدهم للفريـق  
العامل مفتوح العضوية الذي أنشأته اجلمعيـة العامـة للتفـاوض    
بشـــأن صـــك دويل لتعقــــب األســـلحة الصـــغرية واألســــلحة     

ودافــع عــدد مــن املــتكلمني عــن حتقيــق مزيــد مــن   . )٦(اخلفيفــة
التفاعل بني جملس األمن واجلمعية العامـة؛ واتفقـوا مـع األمـني     

__________ 

ــتراليا    )٤(   ــان أس ــذا البي ــدت ه ــدة   ،أي ــا اجلدي ــابوا غيني ــالو ،وب  ،وتوف
 ،وفــانواتو ،وســاموا ،وجــزر مارشــال ،وجــزر ســليمان ،غـا وتون

  وناورو. ،املوحدة) -وميكرونيزيا (واليات  ،وفيجي

  )٥(  S/PV.4896 ، ٣الصحفة.  

ــة       )٦(   ــرار اجلمعي ــل مبوجــب ق ــق العام ــة الفري ــة العام أنشــأت اجلمعي
  .٥٨/٢٤١العامة 

العــام يف تشــديده علــى نــزع ســالح وتســريح وإعــادة إدمــاج   
املقاتلني السابقني يف املناطق يف مرحلـة مـا بعـد انتـهاء الـرتاع؛      

ع باألسـلحة  وأشاروا إىل الصلة القائمة بني االجتار غري املشـرو 
الصغرية واسـتغالل املـوارد الطبيعيـة؛ وأكـدوا احلاجـة إىل آليـة       
للرصد لضمان اإلنفـاذ واالمتثـال الصـارمني للحظـر املفـروض      

  على األسلحة واجلزاءات األخرى املفروضة.

أن يزيد اإلفـادة   للمجلس ينبغيوأكد ممثل اجلزائر أنه   
املتحــدة  األمــممــن وســائل التصــرف الــيت منحــه إياهــا ميثــاق   

وينبغـي أن   ،ملكافحة االجتار غـري املشـروع باألسـلحة الصـغرية    
ــ ــى     تـ ــر علـ ــذ احلظـ ــا إزاء تنفيـ ــاء بالتزامهـ ــدول األعضـ ذكّر الـ

مـن   ٤١األسلحة مبزيد من الصرامة والفعالية، متشياً مع املـادة  
  .)٧(امليثاق

 بأن املفاوضـات  وأعرب ممثل جنوب أفريقيا عن إميانه  
كلل بإبرام صـك عملـي وفعـال سيسـاعد     اجلمعية العامة ست يف

وسييســر التنفيــذ  ،الــدول األعضــاء يف تعقــب منشــأ األســلحة 
الفعال لعمليات حظر األسلحة، كما هو مفـوض ـا مبوجـب    

ــن ميثــاق األمــم املتحــدة      وصــرح ممثــل   .)٨(الفصــل الســابع م
وضـع قواعـد وأحكـام    الفليبني بأن تركيز اجلمعية العامة علـى  

نتشــــار األســــلحة الصــــغرية واألســــلحة عامليــــة للــــتحكم يف ا
الـس علـى تـدابري عمليـة مثـل احلظـر علـى        وتركيـز   ،اخلفيفة

األسلحة ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف حـاالت  
وأشــار إىل أنــه . ليســت مســتقلة بعضــها عــن الــبعض  الصــراع

إثقــال كاهــل الــس بــنفس املســائل الــيت تبحثهــا       ينبغــي  ال
إجـراء مشـاورات بـني     بدعم من الربازيليد أاجلمعية العامة. و

ــامالت يف    ــى التكــ ــرف علــ ــة للتعــ ــيت الــــس واجلمعيــ رئاســ
__________ 

  )٧(  S/PV.4896،  ٢٤ و ٢٣الصفحتان.  

  .٣٦الصفحة  ،املرجع نفسه  )٨(  
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. وأشار ممثـل  )٩(االختصاصات ولتحاشي االزدواجية يف العمل
عدم امتثال بعـض الـدول األعضـاء حلظـر توريـد      كولومبيا إىل 

ــه مل األســـلحة ــق   وإنـ ــا يتعلـ ــوظ فيمـ ــاك تقـــدم ملحـ ــن هنـ  يكـ
، بـــل ولـــوحظ مـــة لضـــمان الرقابـــة الفعالـــةبالتشـــريعات الالز

يتعلق بالتوصيات اليت يتوقف تنفيـذها علـى جملـس األمـن      فيما
مبا يف ذلك عـدم تعزيـز تفاعلـه مـع اجلمعيـة       تقدم أقلحدوث 

جملـس األمـن يسـتطيع معاجلـة     العامة. وتساءل عن ما إذا كان 
هذه املشكلة يف إطار الفصل السابع من امليثاق بنفس الطريقـة  

) ملكافحـة اإلرهـاب،   ٢٠٠١( ١٣٧٣يت استخدم ا القـرار  ال
آخذا يف احلسبان أن االجتار غـري املشـروع باألسـلحة الصـغرية     
ــلم واألمـــن       ــدا ممـــاثال للسـ ــة يشـــكل ديـ ــلحة اخلفيفـ واألسـ

  .)١٠(الدوليني، بل ديدا أكرب

وعلـــق عـــدد مـــن املـــتكلمني علـــى اســـتخدام الـــدول    
انوين ألغـراض الــدفاع.  لألسـلحة الصـغرية واخلفيفــة بشـكل قــ   

إجــراء حتليــل دقيــق للعوامــل الــيت    وأشــار ممثــل اجلزائــر إىل أن 
تتسبب يف االجتار باألسلحة الصـغرية وتطـوره سـوف يسـاعد     
علــى توضــيح املفــاهيم، األمــر الــذي ميكـِّـــن مــن احليلولــة دون 

ــدفقات غــري املشــروعة   وضــع ــع التجــارة    الت ــة واحــدة م يف فئ
ــلحة ا  ــة يف األس ــادة    القانوني ــيت تشــملها امل مــن  ٥١لصــغرية ال

. وباملثـل فـإن ممثـل كوسـتاريكا أشـار إىل أنـه يـتعني        )١١(امليثاق
اعتمــاد قواعــد ملزمـــة مــىت يكــون اســـتخدام األســلحة أمـــرا      
مشروعا، وحتديد الظروف الـيت ميكـن السـماح مبوجبـها بنقـل      

أنــه ينبغــي آلليــات ضــبط . وأكــد ممثــل كولومبيــا )١٢(األســلحة
ــار     التصــدير أال ت ــايري ال تأخــذ يف االعتب ــاس مع ــى أس ــوم عل ق
__________ 

  (الربازيل). ١٧والصفحة  ،(الفلبني) ٩الصفحة  ،املرجع نفسه  )٩(  

  .٤٠-٣٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٠(  

  .٢٤الصفحة  ،املرجع نفسه  )١١(  

  )١٢(  S/PV.4896 (Resumption 1)،  ٢٠الصفحة.  

آراء ومصاحل البلدان املنتجة واملصدرة، دون اعتبار ملصـاحل   إال
البلدان املستوردة، وخاصـة البلـدان املتضـررة مـن االجتـار غـري       

إن وأكــد  املشــروع باألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة.    
حقــوق اإلنســان ووجــود صــراعات   احتــراممعــايري مــن قبيــل  

داخليــة واخــتالل التــوازن بــني نفقــات الــدفاع والتنميــة، هــي   
ــة وليســت موضــوعية     ــايري ذاتي ــها مع ــا طبقتــها  بطبيعت ، وإذا م

تنتـهك حقـوق كـل الـدول يف     ، فإا ميكن أن املصدرة بلدانال
استرياد وحيازة األسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة للـدفاع      

. ملتحــدةمــن ميثــاق األمــم ا   ٥١عــن أنفســها، وفقــا للمــادة    

ــايري  اســتخدام و ــذه املع ــؤديه ــدم    ي ــدأ ع ــهاك مب أيضــا إىل انت
التدخل وإىل البت من جانب واحد فيما ينبغي أن يكـون مـن   

. وأقـر  )١٣(للبلد االسترياداحتياجات األمن والدفاع وأولويات 
وهلـذا   ،الدول تتمتع حبـق الـدفاع عـن الـنفس    ممثل رومانيا بأن 

ولكنـه شـدد    ،مشـروعا  الغرض يصبح إنتـاج األسـلحة ونقلـها   
ــه  ــى أن ــد     عل ــات أن تضــع السياســات والقواع ــي للحكوم ينبغ

اإلجرائيــة، وأن تطبــق معــايري واضــحة وصــارمة علــى تصــدير   
  .)١٤(األسلحة

ــس      ــان باســم ال ــرئيس (شــيلي) ببي . ويف )١٥(وأدىل ال
 مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  

 ،فعـــال الـــدول األعضـــاء بذلتـــهارحـــب جبميـــع اجلهـــود الـــيت   
الـــوطين كـــل مـــن الصـــعيد  أن تنفـــذ تنفيـــذا كـــامال علـــى وأهـــاب ـــا

واإلقليمي والـدويل التوصـيات الـواردة يف برنـامج العمـل الـذي اعتمـده        
مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة املعـــين باالجتـــار غـــري   ٢٠٠١متوز/يوليـــه  ٢٠ يف

  ؛واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبهاملشروع باألسلحة الصغرية 

__________ 

  )١٣(  S/PV.4896،  ٣٨الصفحة.  

  .٥الصفحة  ،املرجع نفسه  )١٤(  

  )١٥(  S/PRST/2004/1.  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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د دعوتـه إىل مجيـع الـدول األعضـاء للتنفيـذ الفعـال       تأكي أعادو  
إلجــراءات احلظــر علــى األســلحة وســائر تــدابري اجلــزاءات الــيت فرضــها   

الدول األعضاء اليت هـي يف وضـع    حثالس يف قراراته ذات الصلة، و
يتــيح هلــا تقــدمي املســاعدة للــدول املهتمــة بتعزيــز قــدرا علــى الوفــاء         

ــدد   ــذا الصـ ــا يف هـ ـــك. وشـــجع الـــس بالتزاماـ ــل ذلـ ــدول أن تفعـ  الـ
األعضاء على اختاذ إجراءات فعالة بغـرض احلـد مـن إمـدادات األسـلحة      
الصــــغرية واألســــلحة اخلفيفــــة وذخريــــا للمنــــاطق الــــيت ال يســـــودها 

الدول األعضـاء علـى تزويـد جلـان اجلـزاءات       كذلك جعوشاالستقرار. 
ــو  ــهاكات  اباملعلومــات املت ــةفرة عــن االنت ــاتلع املزعوم ــى   ملي احلظــر عل

الـــدول األعضـــاء أن تـــويل االعتبـــار الـــالزم ب أيضـــا وأهـــاب ،األســـلحة
  ؛الصلة  للتوصيات الواردة يف التقارير ذات

ــادو   ــان       أع ــدر اإلمك ــال ق ــذ الشــامل والفع ــة التنفي ــد أمهي تأكي
عنصــر متزايــد  وهــيلــربامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج،  

، يف حاالت مـا بعـد انتـهاء النــزاع الـيت      األمهية يف واليات حفظ السالم
  هي قيد نظره.

  
بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

  ٢٠٠٥شباط/فرباير  ١٧املعقودة يف  ٥١٢٧

ــة    ــودة يف ٥١٢٧يف اجللســ ــباط/فرباير  ١٧، املعقــ شــ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   ٢٠٠٥

، )١٦(٢٠٠٥ط/فرباير شــبا  ٧عــن األســلحة الصــغرية املــؤرخ    
ــاول مواصــلة تنفيــذ توصــياته وعــددها    توصــية.  ١٢الــذي يتن

وأثــىن األمــني العــام يف تقريــره علــى التقــدم احملــرز يف جمــاالت    
تعقــب األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة غــري املشــروعة؛   

ــاجلزاءات   و ــة بـ ــن املتعلقـ ــس األمـ ــرارات جملـ ــذ قـ ــزع تنفيـ ؛ ونـ
اج يف احلــاالت الــيت تعقــب األســلحة والتســريح وإعــادة اإلدمــ

__________ 

  )١٦(  S/2005/69،     ــرئيس املــؤرخ ــان الصــادر عــن ال املقــدم عمــال بالبي
) الـذي طلـب   S/PRST/2004/1( ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير  ١٩

ــة مبواصــلة      ــى آخـــر املستجـــدات املتعلق ــس إطالعــه عل ــه ال في
ــون     ــره املعنــ ــواردة يف تقريــ ــيات الــ ــذ التوصــ ــلحة “تنفيــ األســ

  ).S/2002/1053( ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ٢٠املؤرخ ” الصغرية

السمســـرة غـــري املشـــروعة باألســـلحة الصـــغرية الصـــراعات؛ و
ــق  اإلبــالغيف صــكوك ؛ واملشــاركة واألســلحة اخلفيفــة  لتحقي

ــلحة   ــدان األسـ ــفافية يف ميـ ــا    الشـ ــه أيضـ ــن دعمـ ــرب عـ ؛ وأعـ
لـدعم ورصـد وتقييــم تنفيـذ     للممارسة املتعلقـة بإنشـاء آليـات    
، التقنيـة إىل جلـان اجلـزاءات   اجلزاءات فضال عن توفري املشورة 

اجلهـــود األكثـــر نشـــاطا الـــيت يبـــذهلا الـــس الختـــاذ تدابيــــر  و
. وأشـار  لتحديد ومعاقبة اجلهات الـيت تنتـهك حظــر األسـلحة    

األمني العام مع ذلك إىل أنـه مل تـرد بعـد مـن الـدول األعضـاء       
ــة باألســلحة   أي مســاعدة يف إنشــاء   ــدائرة االستشــارية املعني ال

الـروابط  قال إنـه ال يـزال ينبغـي بـذل املزيـد بشـأن       ، والصغرية
القائمة بني االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة  

. وأوصـى  اخلفيفة واالستغالل غـري املشـروع للمـوارد الطبيعيـة    
بأن ينشئ جملس األمـن واجلمعيـة العامـة جلنـة لتـدعيم التعـاون       

جــا شـامال وإقليميـا    بني اهليئتني. ودعا الس إىل أن يعتمـد  
ــاج    ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ ــالح والتسـ ـــزع السـ ــدي واإزاء نـ لتصـ

وإقليمـي   ـج شـامل  ؛ ويلـزم  لألنشطة اليت جتري عبــر احلـدود  
التــدابري  واختـاذ إزاء نــزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج      

؛ ويــتعني املناســبة للتصــدي لألنشــطة الــيت جتــري عبـــر احلــدود 
ــل وللجانــب  التصــدي ال ــرد اجلــانبني  ـــي ب  السياســي واألمن

  .االجتماعي واالقتصادي أيضا

واستمع الس إىل إحاطة أدىل ا وكيل األمني العـام    
 )١٧(لشؤون نزع السالح وإىل بيانـات أدىل ـا مجيـع األعضـاء    

 وبــريو،  وأوكرانيــا، وإندونيســيا،  وممثلــو كــل مــن أســتراليا،   

 وجنــوب ،مولــدوفا ومجهوريــة كوريــا، ومجهوريــة وتركيــا،

ــا، ــا، أفريقي ــة وسويســرا، والســنغال، وزامبي ــال ومجهوري  فرتوي

ولكسمربغ (باسـم االحتـاد    وكوستاريكا، وكندا، البوليفارية،
__________ 

مثَّـــل اليابـــان املســـاعد اخلـــاص لـــرئيس الـــوزراء املســـؤول عـــن   )١٧(  
  الشؤون اخلارجية ووزير اخلارجية السابق لليابان.



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ــايل ،)١٨(األورويب) ــر، ،ومـــ ــرويج، واملكســـــيك، ومصـــ  والنـــ

  واهلند. ونيجرييا،

تقريـر األمـني العـام    وقدم وكيـل األمـني العـام عرضـا ل      
علــى الــرغم مــن أن الفريــق إنــه ، وقــال عــن األســلحة الصــغرية
للتوصل عن طريق التفاوض إىل صـك   العامل املفتوح العضوية

لألســلحة الصــغرية  دويل لــتمكني الــدول مــن التــبني والتعقــب 
واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة يبدو أنه يقترب من االتفـاق،  

اآلراء علـى بعـض    يف فإنه ال يزال بعيدا عن التوصل إىل توافق
 .)١٩(امة، وخصوصا طبيعة الصك الدويلاملسائل اهل

وأعرب معظم املتكلمني عن ترحيبهم بالتقرير ودعـوا    
ــام باألســلحة الصــغرية واألســلحة      ــس إىل مواصــلة االهتم ال
اخلفيفــة. وشــدد املتكلمــون علــى مجلــة أمــور منــها احلاجــة إىل 
إنشــاء فريــق للخــرباء احلكــوميني للنظــر يف اختــاذ مزيــد مــن        

ــز  ــوات لتعزيـ ــع    اخلطـ ــدويل يف منـ ــاون الـ ــري  التعـ ــرة غـ السمسـ
؛ وتشـجيع مجيـع الـدول    املشروعة ومكافحتها والقضـاء عليهـا  

على وضع تدابري تشريعية لضمان الرقابة الفعالـة علـى تصـدير    
ــلحة الصــغرية؛ ومعاجلــة     ــل األس ــري    ونق ــار غ ــني االجت الصــلة ب

املشـــروع باألســـلحة الصـــغرية واالســـتغالل غـــري املشـــروع       
ية؛ واحترام احلق يف الدفاع عـن الـنفس وتقريـر    الطبيع للموارد

املصري؛ واعتماد آليات أقوى للرصـد لتحديـد منتـهكي احلظـر     
يـتعني علـى   املفروض على األسلحة. وأضاف ممثل اليونان أنـه  

ــا تصــدر       ــنفس حينم ــارس بعــض ضــبط ال ــدان أيضــا أن مت البل
__________ 

واجلبـل   ،وتركيـا  ،وبلغاريـا  ،وأيسـلندا  ،أيدت هذا البيـان ألبانيـا    )١٨(  
ــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقا   ،األســود ــا ،ومجهوري  ،وروماني
  النرويج.و ،وليختنشتاين ،وكرواتيا ،وصربيا

  )١٩(  S/PV.5127،  ٣  و ٢الصفحتان.  

األسلحة إىل مناطق الصراعات، حىت إن مل يكـن قـد مت فـرض    
  .)٢٠(تصدير األسلحة حظر على

ودعا عدد مـن املـتكلمني إىل اعتمـاد ـج شـامل إزاء        
النتــائج املركبــة النتشــار األســلحة الصــغرية، الــيت تشــمل علــى 
سبيل املثال ال احلصر، حتويـل األسـلحة إىل مجاعـات إرهابيـة،     
وانتهاكات حقوق اإلنسـان، وعرقلـة التنميـة واألمـن البشـري      

ا النــهج، اقتــرح املتكلمــون أن والدميقراطيــة. وكجــزء مــن هــذ
رتع ســالح وتســريح وإعــادة يــدرج الــس أحكامــا متصــلة بــ

. يف واليـات عمليـات حفـظ السـالم     إدماج احملاربني السـابقني 
فـرض حظـر علـى نقـل     وأكد ممثـل كوسـتاريكا علـى ضـرورة     

إىل الدول الـيت تشـارك وحـداا العسـكرية أو      املواد العسكرية
، وأعـرب  منهجيـة حلقـوق اإلنسـان    اكاتقواا األمنية يف انته

ــن األ ــه مل تــرد يف  ع ــام   ســف ألن ــني الع ــر األم  إشــارة إىل تقري
صك دويل ملزم قانونا يضـع حـدا جلميـع عمليـات      احلاجة إىل

وأضــاف أن  نتــهاكات.اال هــذه ألســلحة الــيت تســهم يفانقــل 
مـن امليثـاق،    ٢٦اسـتناداً إىل املـادة    مسـؤوليته  ميارسمل الس 

ودعـا  رف صراحة بالصـلة بـني نـزع السـالح والتنميـة      تعت اليت
أقـل حتويــل ملـوارد العــامل اإلنسـانية واالقتصــادية إىل ناحيــة    إىل 

  .)٢١(التسليح

ورحب أغلبية املتكلمني باملناقشات اليت دارت بشـأن    
وضــع مشــروع صــك دويل للقيــام بتحديــد وتعقــب األســلحة  

دورتـني للفريـق   أثناء  الصغرية واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة
العامل املفتوح العضـوية، وأعربـوا عـن أملـهم يف إحـراز مزيـد       
من التقـدم يف التغلـب علـى أوجـه عـدم االتفـاق بشـأن طبيعـة         
الصك وإدراج الذخرية. وقـال عـدد مـن املـتكلمني إن الصـك      

__________ 

  .١٨ الصفحة ،املرجع نفسه  )٢٠(  

  )٢١(  S/PV.5127 (Resumption 1)،  ٢٠-١٨الصفحات.  
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. بينمــا أكــد )٢٢(ينبغــي أن يكــون ملزمــا مــن الناحيــة القانونيــة 
ــز   ــبني أن مســألة االلت ــل الفلي ــانوين ممث جيــب أن تكــون   الام الق

االجتـــار غـــري املشـــروع باألســـلحة     ألنمصـــدرا لالنقســـام،  
الصغرية واألسلحة اخلفيفة يعتـرب بالفعـل جرميـة يف العديـد مـن      

ــات القضــائية  ــل املكســيك  أكــدو .)٢٣(الوالي ــاده   ممث ــى اعتق عل
بضـــرورة وضـــع صـــك ملـــزم قانونـــا، لـــيس لضـــمان فعاليتـــه  

بيـة للتفـاوض   ال سـابقة إجي فحسب، بل أيضا ألن ذلك سيشك
ــا بعــد بشــأن مســائل أخــرى تتصــل باألســلحة الصــغرية        فيم

. وأعـرب بعضـهم عـن    )٢٤(واألسلحة اخلفيفة يف األمم املتحدة
ــا وأن     ــا قانونـ ــون ملزمـ ــي أن يكـ ــك ينبغـ ــاده أن الصـ رأي مفـ

  .  )٢٥(يتضمن أيضا الذخرية

ينبغـي أن  وأشار ممثل الواليات املتحدة إىل أن الصـك    
يتعــارض مــع االلتزامـــات    ا وفعــاال، وينبغــي أال  يكــون عمليــ  

أن وأضـاف ممثـل أوكرانيـا     .)٢٦(القائمة فعـال يف حمافـل أخـرى   
كل عنصر يف تعقب األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة غـري   

__________ 

  )٢٢(  S/PV.5127،  ــفحة ــدة)  ٧الصــ ــة املتحــ ــفحة  ،(اململكــ  ٩والصــ
ــفحة   ــتني)؛ والصـــ ــفحة   ١٢(األرجنـــ ــل)؛ والصـــ  ١٦(الربازيـــ

(فرنسـا)؛   ٢٤حة (الـدامنرك)؛ والصـف   ٢٢(اليونان)؛ والصفحة 
 (لكسـمربغ باسـم االحتـاد األورويب)؛ والصـفحة     ٢٩والصفحة 

ــدا)؛ والصــــفحة   ٣٣  ٣٩(املكســــيك)؛ والصــــفحة   ٣٧(كنــ
(نيجرييـا)؛   ٣الصـفحة   ،S/PV.5127 (Resumption 1( و (بريو)؛

 ٨(تركيــا)؛ والصــفحة  ٧(الســنغال)؛ والصــفحة  ٥والصــفحة 

(النـرويج)؛   ١٥ة (اهلند)؛ والصفح ١٢)؛ والصفحة إندونيسيا(
  (كوستاريكا). ٢٠(مولدوفا)؛ والصفحة  ١٦والصفحة 

  )٢٣(  S/PV.5127،  ٢١الصفحة.  

  .٣٨الصفحة  ،املرجع نفسه  )٢٤(  

 ٩(اململكــة املتحــدة)؛ والصـــفحة    ٧الصــفحة   ،املرجــع نفســه    )٢٥(  
 ٣٩(لكســــمربغ)؛ والصــــفحة   ٢٩(األرجنــــتني)؛ الصــــفحة  

(تركيــا)؛  ٧لصــفحة ا ،S/PV.5127 (Resumption 1) و (بـريو)؛ 
  (اهلند). ١٥-١٢والصفحات 

  )٢٦(  S/PV.5127،  ٦الصفحة.  

ــاً   ــاً خاصـ ــازاً وطنيـ وينبغـــي  ،املشـــروعة، ينبغـــي أن يبقـــى امتيـ
ــب أو    ألي ــق بالتعقـ ــد متعلـ ــعه صـــك دويل جديـ ترتيـــب يضـ

ــل تع ــات   يواصـ ــد اآلليـ ــة أو أن يعقّـ ــدث ازدواجيـ ــزه أال حيـ زيـ
    .)٢٧(والترتيبات القائمة أو ينقص من فعاليتها

وأيــد املتكلمــون أيضــا توصــية األمــني العــام بزيــادة         
واملنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة التفاعـل مــع األمــم املتحــدة  

البيــان . وأعــرب ممثــل سويســرا عــن اعتقــاده بــأن  (اإلنتربــول)
اإلشـارة  مـن  ميكن أن يستفيد  سيجري إصدارهي الرئاسي الذ

إىل ضــرورة زيــادة التعــاون الوثيــق مــع اإلنتربــول فيمــا يتعلــق   
بتعقّـــــب األســـــلحة الصـــــغرية واألســـــلحة اخلفيفـــــة غـــــري      

وأشار ممثـل جنـوب أفريقيـا إىل أنـه ينظـر إىل        .)٢٨(املشروعة
اجلمعية العامة بوصفها اجلهاز املنـاط باملسـؤولية الرئيسـية عـن     

شراف على تنفيذ برنامج العمـل ورصـده، وعـن السمسـرة     اإل
غــري املشــروعة باألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة ضــمن    

مجلـس أن  ليعتقد أيضا أنه ينبغي ل هولكن ،إطار برنامج العمل
وأشـار ممثـل مصـر إىل أنـه      .)٢٩(يواصل اخنراطه يف هذه املسـألة 

 ،اجلهـازان التنسيق بني االسـتراتيجيات الـيت يعتمـدها    لتحسني 
والـدور األمشـل    واليتـه مراعاة االخـتالف بـني    ينبغي للمجلس
اقتـراح األمـني    أعرب عن اعتقاده أيضا بـأن و للجمعية العامة.

ينبغـي أن   إلشـراف علـى هـذا اجلهـد،    العام إنشاء جلنة لتباشر ا
تسـبقه خطـوات أوليـة حتقـق الشـفافية املطلوبـة يف عمـل جلــان        

لـــى توريـــد الســـالح ملنـــاطق  ظر عبـــاحلجملـــس األمـــن املعنيـــة 
ومن ناحية أخرى، أعـرب ممثـل اهلنـد عـن اعتقـاده       .)٣٠(بعينها

__________ 

  .٣٢الصفحة  ،املرجع نفسه  )٢٧(  

  .٣٦الصفحة  ،املرجع نفسه  )٢٨(  

  .٢٩الصفحة  ،املرجع نفسه  )٢٩(  

  .٤١الصفحة  ،املرجع نفسه  )٣٠(  
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ــ ــا مكــان يف     ب ــي أن يكــون هل أن املناقشــات املواضــيعية ال ينبغ
  .)٣١(جملس األمن وأن األفضل أن يترك أمرها للجمعية العامة

، ويف مجلـه  )٣٢(وأدىل الرئيس (بنن) ببيان باسم الس  
  البيان أنه:  ما أورده الس يف 

ــأن انتشــار األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة غــري       ســلم ب
تلــك  املشــروعة قــد أدى إىل عرقلــة التســوية الســلمية للرتاعــات وجعــل  

وســاهم يف إطالــة أمــد تلــك     تتطــور إىل صــراعات مســلحة   الرتاعــات
  ؛الصراعات املسلحة

وشجع الس البلدان املصدرة لألسـلحة علـى التحلـي بـأعلى       
ات الشــعور باملســؤولية يف املعــامالت املتعلقــة باألســلحة الصــغرية   درجــ

احلاليــة مبوجــب القــانون الــدويل    واألســلحة اخلفيفــة وفقــا ملســؤولياا    
  ؛الصلة  ذي

والحــظ جملــس األمــن مــع التقــدير أن اإلجــراءات اإلقليميــة         
املتعلقة باالجتار غري املشروع باألسلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن     

  ؛جوانبه قد تعززت يف السنوات األخرية مجيع

ــس      وأهــاب   ــرارات جمل ــع ق ــاذ مجي ــدول األعضــاء إنف ــع ال جبمي
األمــن املتعلقــة بــاجلزاءات، مبــا فيهــا القــرارات الــيت تفــرض حظــرا علــى    

لتـدابري الـيت   لإجراءاـا التنفيذيـة احملليـة    العمـل علـى أن متتثـل    األسلحة، و
  ؛اختذها الس بشأن اجلزاءات

على أن مسألة االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة      الس ددشو  
ــزع      ــة ن ــاالقتران مــع عملي الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة جيــب أن تعــاجل ب

  املراحل التالية النتهاء الصراع.السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف 
  

املعقـودة   ٥٣٩٠املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

    ٢٠٠٦آذار/مارس   ٢٠يف 

آذار/مـــــارس  ٢٠، املعقـــــودة يف ٥٣٩٠يف اجللســـــة   
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   ٢٠٠٦

__________ 

  )٣١(  )S/PV.5127 (Resumption 1،  ١٢الصفحة.  

  )٣٢(  S/PRST/2005/7.  

تشــــرين الثــــاين/فرباير  ١٧عــــن األســــلحة الصــــغرية املــــؤرخ 
، بشــأن املبــادرات املتخــذة لتنفيــذ توصــياته. وأثــىن  )٣٣(٢٠٠٦

اعتمـاد صـك دويل يمكِّـن الـدول     األمني العام يف تقريره علـى  
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتعقبـها   من التعرف على

 ؛ والحــظ حتســـني يف الوقــت املناســب وبطريقـــة موثــوق ـــا   

تتبـع األسـلحة واملتفجـرات التـابع للمنظمـة      اإللكتروين لنظام ال
علـى  ؛ ورحـب بالتأكيـد   الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة (اإلنتربـول)    

ــات  ــة التعــاون بــني البعث ــام الــس  أمهي بتضــمني ؛ وأوصــى بقي
واليات عمليـات حفـظ السـالم أحكامـا واضـحة بشـأن نـزع        

ــاج   ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ ــالح والتسـ ــام   السـ ــني العـ ــد األمـ . وأيـ
لــس للصــالت القائمــة بــني  ااســتمرار االهتمــام الــذي يوليــه  

االستغالل غري املشروع للمـوارد الطبيعيـة وغريهـا مـن املـوارد      
 ؛خلفيفـة واالجتار غري املشروع باألسـلحة الصـغرية واألسـلحة ا   

ــى تصــدير األســلحة الصــغرية     وامل ــة عل ــادرات يف جمــال الرقاب ب
ــابر    ــها العـ ــتريادها ونقلـ ــة واسـ ــلحة اخلفيفـ ــة ؛ وواألسـ املمارسـ

لـــدعم تنفيـــذ اجلـــزاءات ورصـــدها  املتمثلـــة يف إنشـــاء آليــــات
تزايد مشـاركة  وتقدمي املشورة إىل جلان اجلزاءات؛ و وتقييـمها

ــم املت   ــام األمـ ــاء يف نظـ ــدول األعضـ ــق  الـ ــالغ املتعلـ ــدة لإلبـ حـ
  .باألسلحة

واستمع الس إىل إحاطـة مـن املوظفـة املسـؤولة عـن        
إدارة شؤون نزع السالح، وإىل بيانات أدىل ـا مجيـع أعضـاء    

ــس ــو  )٣٤(الــ ــيا، ،أســــترالياوممثلــ  وأوروغــــواي، وإندونيســ

اجلديــدة (باســم منتــدى جــزر احملــيط   غينيــا وبــابوا وأوكرانيــا،
 أفريقيـا،  وجنـوب  كوريـا،  ومجهوريـة  ،زيـل والربا ،)٣٥(اهلادئ)

__________ 

  )٣٣(  S/2006/109،  املقــدم عمــال بالبيــان الصــادر عــن الــرئيس املــؤرخ
  ).S/PRST/2005/7( ٢٠٠٥شباط/فرباير  ١٧

  مثَّل بريو وزير اخلارجية.  )٣٤(  

وجــزر  ،وتونغــا ،وتوفــالو ،وبــاالو ،أيــدت هــذا البيــان أســتراليا   )٣٥(  
 ،وفيجــــي ،وفــــانواتو ،وســــاموا ،وجــــزر مارشــــال ،ســــليمان
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 وغواتيمـاال،  وسـرياليون،  والسـنغال،  ونـيفس،  كيتس وسانت

 وكنـدا،  وكمبوديـا،  ،وفيجـي  ،)٣٦(وغيانا (باسم جمموعة ريو)

والنمســـا (باســـم االحتـــاد    والنـــرويج،  ومصـــر،  وكولومبيـــا،
  ونيجرييا. األورويب)،

ورحبــت املوظفــة املســؤولة عــن إدارة شــؤون نــزع        
باعتماد صك دويل ملـزم سياسـيا لـتمكني الـدول مـن      ح السال

ــري املشــروعة       ــة غ ــد األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيف حتدي
التحــدي هــو اختــاذ اخلطــوات    ، ولكنــها أكــدت أن  وتعقبــها

. ورحبــت بقــرار الالزمــة لضــمان التنفيــذ التــام لــذلك الصــك 
ــة العامــة   ــق خــرباء حكــوميني لدراســة اختــاذ    اجلمعي إنشــاء فري

ــ ــدويل ملنــع       املزي ــاون ال ــز التع ــن أجــل تعزي ــوات م ــن اخلط د م
وأشـارت   .ومكافحة السمسرة غـري املشـروعة والقضـاء عليهـا    

ــا إىل أن  ــرى    أيضـ ــيت جـ ــاق يف اآلراء الـ ــع النطـ ــوع الواسـ التنـ
ؤمتر األمــم املتحــدة  يف الــدورة التحضــريية ملــ  اإلعــراب عنــها  

جتـار  الستعراض التقـدم احملـرز يف تنفيـذ برنـامج العمـل ملنـع اال      
غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة ومكافحتـه   

تعـبري عـن تعقيـد التحـديات     جبميـع جوانبـه هـو    والقضاء عليـه  
الـيت متثلــها مشـكلة األســلحة الصــغرية واألسـلحة اخلفيفــة غــري    

  .  )٣٧(املشروعة
__________ 

ــا ،وكرييبـــــاس ــاورو ،ملوحـــــدةا وواليـــــات وميكرونيزيـــ  ،ونـــ
  .ونيوزيلندا

أيــــدت هــــذا البيــــان األرجنــــتني، وإكــــوادور، وأوروغــــواي،    )٣٦(  
 -وبـــاراغواي، والربازيـــل، وبليـــز، وبنمـــا، وبوليفيـــا (دولـــة      

املتعـــــددة القوميـــــات)، وبـــــريو، واجلمهوريـــــة الدومينيكيـــــة،  
 زويالـوالســـــلفادور، وشـــــيلي، وغواتيمـــــاال، ومجهوريـــــة فنـــــ

ــتاريك  ــة، وكوســـــ ــيك،  البوليفاريـــــ ــا، واملكســـــ ا، وكولومبيـــــ
  ونيكاراغوا، وهندوراس.

  )٣٧(  S/PV.5390 ٤-٢، الصفحات.  

ودعا معظـم املـتكلمني إىل زيـادة فعاليـة تنفيـذ بـرامج         
دة اإلدمـاج، وأيـدوا قـرار جملـس     نزع السالح والتسـريح وإعـا  

األمن بإدراج أحكام بشأن هذه الـربامج يف واليـات عمليـات    
حفظ السالم. وشدد املتكلمون على مجلة أمور منـها ضـرورة   
تنـاول التعــاون مـع اجلمعيــة العامـة واإلنتربــول واتمـع املــدين     
واملنظمات غري احلكومية؛ واملسائل املتعلقة بالنسـاء واألطفـال   

ــري      يف م ــلحة الصــغرية غ ــني األس ــاطق الصــراعات؛ والصــلة ب ن
ــوارد البشــرية؛ وإنشــاء نظــام للرصــد      املشــروعة واســتغالل امل
لتعزيز تنفيذ احلظر املفروض علـى األسـلحة؛ وسـن تشـريعات     
وطنيــة لوقــف حتويــل األســلحة القانونيــة؛ واألســباب اجلذريــة  
النتشـــار األســـلحة الصـــغرية، مثـــل ضـــعف الدولـــة واختـــراق 

ود والبطالــة والفقــر وعــدم العدالــة االجتماعيــة. ورحــب  احلــد
املتكلمون أيضا بإنشاء فريـق مـن اخلـرباء احلكـوميني للنظـر يف      
اختاذ مزيد من اخلطوات لتعزيز التعاون الـدويل ملنـع السمسـرة    
يف األسلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة، وأعربـوا عـن أملـهم       

املتحــدة املقبــل  يف إحــراز مزيــد مــن التقــدم يف مــؤمتر األمــم      
الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل. وأعرب ممثـل  

بان برنامج العمل، يرمـي إىل منـع    اعتقادهاالحتاد الروسي عن 
االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة مـن  

ــه   ــه والقضــاء علي ــه ومكافحت ــع جوانب ــايل، ، مجي ــإوبالت ن مــن ف
 توسيع نطاق برنامج العمل ليشمل رصـد  املبكر جدا النظر يف

وصـرح ممثـل إندونيسـيا بأنـه      .)٣٨(النقل غري القانوين لألسـلحة 
يــثين علــى الــس اللتزامــه باستئصــال االجتــار غــري   وإن كــان 

ــن    ــة، فمــ ــلحة اخلفيفــ ــغرية واألســ ــلحة الصــ املشــــروع باألســ
الضـروري التـذكري بـأن املشــكلة ذات أبعـاد أوسـع مـن واليــة       

__________ 

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨(  
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اك الكـثري مـن العمـل الـذي جيـري االضـطالع بـه        الس، وهن
   .)٣٩(يف اجلمعية العامة

ورحـــب معظـــم املـــتكلمني باعتمـــاد اجلمعيـــة العامـــة    
الصك الدويل باعتباره إجنازا هاما ودعـوا الـدول األعضـاء إىل    
ــذا كــامال. وأعــرب عــدد مــن      ــذه تنفي التعهــد بالتزامــات لتنفي

ري امللـزم للصـك،   املتكلمني مع ذلك عن أسفهم إزاء الطابع غـ 
ــور إىل آليـــة دوليـــة ملزمـــة        ــوا عـــن أملـــهم يف أن يتطـ وأعربـ

وقـــال ممثـــل مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة إن الـــس  .)٤٠(قانونـــا
عنــدما يقــوض انتشــار األســلحة   “البقــاء مبعــزل”يســتطيع  ال

الصغرية واألسلحة اخلفيفة جهوده املكثفـة يف منـع الصـراعات    
ــالم. ــظ السـ ــه حيـــث أ و أو حفـ ــال إنـ ــية  ن قـ ــات الرئاسـ البيانـ

حتقـق تغــيريا يــذكر يف سـلوك األطــراف الفاعلــة علــى أرض    مل
وجود إطـار عـاملي   الس نحن نرى أن أفضل ما يعني فالواقع 

وأعـرب   .)٤١(ملزم بشأن األسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة  
طــابع السياســي الحتفظــات فيمــا يتعلــق بممثــل غانــا أيضــا عــن  

وأضاف عدد مـن املـتكلمني أن    .)٤٢(للصك والطوعي اخلالص
ووافـق   ،)٤٣(الصك ينبغـي أن يتضـمن أحكامـا بشـأن الـذخرية     

__________ 

  )٣٩(  )S/PV.5390 (Resumption 1 ٨، الصفحة.  

  )٤٠(  S/PV.5390 ــفحة ــفحة   ٤,، الصـــ ــريو)؛ والصـــ ــر)؛  ٧(بـــ (قطـــ
ــفحة  ــدامنرك)؛ والصـــفحة   ٢٢والصـ ــا، باســـم   ٢٩(الـ (النمسـ
(غيانــا، باســم دول جمموعــة  ٣١رويب)؛ والصــفحة االحتــاد األو

 ٤١(جنــــوب أفريقيــــا)؛ والصــــفحة    ٣٩ريــــو)؛ والصــــفحة  
ــفحة   ــل)؛ والصـــ ــا)؛ ٤٥(الربازيـــ  S/PV.5390 و (كولومبيـــ

(Resumption 1)  ١١(الســـــنغال)؛ والصـــــفحة  ٥الصـــــفحة 
  (نيجرييا).

  )٤١(  S/PV.5390 ١٢، الصفحة.  

  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  

 ٢٩(الكونغـو)؛ والصـفحة    ١٥-١٢ع نفسه، الصـفحات  املرج  )٤٣(  
ــفحة   ــاد األورويب)؛ والصـ ــم االحتـ ــا، باسـ (جنـــوب  ٣٩(النمسـ

  (الربازيل). ٤١أفريقيا؛ والصفحة 

أعضاء آخرون على ضرورة فرض ضوابط أصـرم علـى توريـد    
  .)٤٤(ونقل الذخرية

وشجع عـدد مـن املـتكلمني الـس علـى دعـم إجـراء          
تشــمل معــايري  مفاوضــات إلبــرام معاهــدة لالجتــار باألســلحة، 

يع األسـلحة التقليديـة، مبـا فيهـا األسـلحة      ملزمة قانونا لنقل مج
 أيضــا تعــززة، والثقيلــة واألســلحة الصغـــرية واألســلحة اخلفيفــ 

بشكل كبري فعالية عمليات احلظر على األسلحة اليت يفرضـها  
ورحـــب عـــدد مـــن املـــتكلمني بـــاقتراح      .)٤٥(جملـــس األمـــن 

األرجنـــتني إعـــداد مشـــروع قـــرار بشـــأن األســـلحة الصـــغرية   
ة وأعربـوا عـن اعتقـادهم بـأن قـرارا مـن هـذا        واألسلحة اخلفيف

وأكــد  .)٤٦(القبيــل ســيعزز موقــف الــس بشــأن هــذه املســألة 
ممثــل ســرياليون، مــرددا مــا ورد يف البيــان الــذي أدىل بــه ممثــل   

لـس األمـن أن يسـتمر يف     مل يكن من املمكن أنهاألرجنتني، 
ــات رئاســية  ــلإصــدار بيان ــه تعــني ، ب ــال أن يتجــاوز، علي قرار ب

ــالغ    )، ١٩٩٨( ١٢٠٩ ــق ب ــن قل ــه م ــا أعــرب عن ــالم إن  . وق
أن يؤكــد بصــورة قاطعــة ال لــبس فيهــا علــى أن   الــس عليــه 

يشـكل ديـدا    اإلفراط يف تكديس وتداول األسـلحة الصـغرية  
__________ 

(غيانـا،   ٣١(اليونـان)؛ والصـفحة    ١٥املرجع نفسـه، الصـفحة     )٤٤(  
، الصـفحة  S/PV.5390 (Resumption 1) و باسـم جمموعـة ريـو)؛   

  (النرويج). ١٤

  )٤٥(  S/PV.5390 ٢٣(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة    ١١، الصــفحة 
ــفحة     ــاد األورويب)؛ والصـــــ ــم االحتـــــ ــدامنرك، باســـــ  ٣٥(الـــــ

ــرياليون)؛  ــفحة S/PV.5390 (Resumption 1)(ســ  ١٥، الصــ
  (النرويج).

  )٤٦(  S/PV.5390 ــفحة ــفحة   ٦، الصــ ــريو)؛ والصــ ــة  ١١(بــ (اململكــ
ــفحة   ــدة)؛ والصـــــ ــفحة   ١٦املتحـــــ ــان)؛ والصـــــ  ٢٤(اليونـــــ

االحتـاد األورويب)؛  (النمسا، باسـم   ٢٩فاكيا)؛ والصفحة (سلو
(ســـــرياليون)؛   ٣٤ســـــتراليا)؛ والصـــــفحة  أ( ٣٤والصـــــفحة 
ــفحة  ــل)؛ ٤٢والصـ ، S/PV.5390 (Resumption 1) و (الربازيـ

  (النرويج). ١٤(نيجرييا)؛ والصفحة  ١٢الصفحة 
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لتأكيد علـى خطـورة املسـألة وعلـى     ، لم واألمن الدولينيللسال
  .)٤٧(تصميم الس على أن يتصدى هلا بصورة فعالة

  
صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن   بيــان   

    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٩املعقودة يف  ٥٧٠٩

ــة    ــودة يف  ٥٧٠٩يف اجللسـ ــه،  ٢٩املعقـ حزيران/يونيـ
ويف مجله مـا أورده   .)٤٨(أدىل الرئيس (غانا) ببيان باسم الس

  أورده الس يف البيان أنه:  

 إىل مسؤوليته الرئيسية مبوجب ميثاق األمـم املتحـدة عـن    أشار  
  صون السالم واألمن الدوليني.

حـــظ، مـــع بـــالغ القلـــق، أن تـــراكم األســـلحة الصـــغرية       الو  
وتـداوهلا بشـكل غـري مشـروع يف منـاطق عديـدة مـن        واألسلحة اخلفيفة 
__________ 

  )٤٧(  S/PV.5390 ٣٥(األرجنـــــــتني)؛ والصـــــــفحة  ٢٨، الصـــــــفحة 
  (سرياليون).

  )٤٨(  S/PRST/2007/24.  

السـتقرار، يزيـد مـن حـدة الصـراعات      لزعـزع  العامل وما لذلك من أثر م
  ؛دهاأم ويطيل املسلحة

الـــنفس فرديـــا  يف الـــدفاع عـــن الطبيعـــيد تأكيـــد احلـــق اعـــوأ  
  ؛من ميثاق األمم املتحدة ٥١ملادة ا مبا يتسق معومجاعيا، 

ــذا         ــب يف ه ــذه املســألة، وطل ــى ضــرورة معاجلــة ه وشــدد عل
الصدد إىل األمني العام أن يقدم إىل الس، مرة كـل سـنتني تقريـرا عـن     

  ؛األسلحة الصغرية

نـع االجتـار   العمـل املتعلـق مب  علـى ضـرورة تنفيـذ برنـامج      وأكد  
ري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة ومكافحتـه والقضـاء     غ

ــدول مــن          ــتمكني ال ــدويل ل ــه، وتنفيــذ الصــك ال ــع جوانب ــن مجي ــه م علي
ــة غـــري املشـــروعة   الكشـــف عـــن األســـلحة الصـــغرية واألســـلحة اخلفيفـ

  وبطريقة موثوق ا؛ وتعقبها، يف الوقت املناسب،

ء االجتـار غـري املشـروع    اجلهـود املتزايـدة املبذولـة إلـا     وشـجع   
ــة علـــــى ال  ــغرية واألســـــلحة اخلفيفـــ ــة باألســـــلحة الصـــ ــعد الوطنيـــ صـــ

 ؛الدولية  واإلقليمية

 يتعلــق ميــع الــدول األعضــاء التقيــد بالتزاماــا فيمــا جب وأهــاب  

مبوجــب قــرارات جملــس األمــن   احملــددةأحكــام حظــر األســلحة   مبراعــاة
  .ذات الصلة

    
  اءاتاملسائل العامة املتصلة باجلز - ٤١

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٦٩٩القــــرار   

املعقــــــــــودة يف  ٥٥٠٧األمــــــــــن يف جلســــــــــته  

    ٢٠٠٦آب/أغسطس   ٨

، املعقـــودة يف ٥٥٠٧نظـــر جملـــس األمـــن يف جلســـته   
ــون  ٢٠٠٦آب/أغســطس  ٨ ــد املعن ــة  ”، يف البن املســائل العام

ووجـــه الـــرئيس (غانـــا) االنتبـــاه إىل  .)١(“املتصـــلة بـــاجلزاءات
__________ 

ــوام      )١(   ــا يف أعـ ــألة أيضـ ــذه املسـ ــن يف هـ ــر جملـــس األمـ  ٢٠٠٠نظـ
  .٢٠٠٣ و ٢٠٠١ و

األرجنـــتني والـــدامنرك وســـلوفاكيا مـــن مشــروع قـــرار مقـــدم  
وفرنسا واململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية      

ــان    ــة والياب ــات املتحــدة األمريكي ــرح للتصــويت   ،)٢(والوالي طُ
)، وقـــرر ٢٠٠٦( ١٦٩٩واعتمـــد باإلمجـــاع بوصـــفة القـــرار 

  الس مبوجبه مجلة أمور منها:

طــوات الالزمــة لزيــادة    لــب إىل األمــني العــام أن يتخــذ اخل   ط  
التعاون بني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة قصـد تزويـد    

__________ 

  )٢(  S/2006/616.  




