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  األسلحة الصغرية -  ٤٤    
  األولية اإلجراءات    

  
(اجللسة  ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٢٤ املؤرخاملقرر   

  ): بيان من الرئيس٤٠٤٨
ــة    ــودة يف ٤٠٤٨يف اجللسـ ــبتمرب  ٢٤، املعقـ أيلول/سـ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ
رات اجمللــــس الســــابقة، أدرج اجمللــــس البنــــد املعنــــون مشــــاو

يف جـدول أعمالـه. وبعـد إقـرار جـدول       “األسلحة الصـغرية ”
الـــرئيس (هولنـــدا) أن اجمللـــس يعقـــد جلســـة ذكـــر األعمـــال، 

وزارية مكرسة ملسألة األسـلحة الصـغرية يف سـياق التحـديات     
  .)١(اليت تواجه اجملتمع الدويل يف هذا الصدد

ــة، ا   ــة    ويف البدايـ ــة معاجلـ ــام بأمهيـ ــني العـ ــرف األمـ عتـ
، واصــفا إياهــا مشــكلة األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة 

ــا ــع نشــوب      بأهن ــن التحــديات الرئيســية يف من تطــرح حتــديا م
الصـــراعات يف القـــرن املقبـــل. وذكـــر أن األســـلحة الصـــغرية   
واألسلحة اخلفيفة ال متثل األدوات الرئيسية للعنـف يف العديـد   

ســب، بــل تــؤدي أيضــا إىل تفــاقم العنــف   مــن الصــراعات فح
األســـلحة  أناملـــرتبط باإلرهـــاب واجلرميـــة املنظمـــة. وارتـــأى  

متثل أداة الصراع الوحيدة األوسع انتشارا رمبا كانت الصغرية 
 أشــارواأليســر تــوافرا واألصــعب مــن حيــث الــتحكم فيهــا. و 

أن األمــم املتحــدة قــررت عقــد مــؤمتر معــين   إىل األمــني العــام 
ــه يف موعــد أقصــاه ســنة     باالجتــار  ــع جوانب باألســلحة مــن مجي
ــيت    و، ٢٠٠١ ــهز الفرصــة ال ــدويل علــى أن ينت حــث اجملتمــع ال

بـأن  ليعرب عن إرادته السياسـية والتزامـه    الدويلسيتيحها املؤمتر 
اجتاه االنتشار العـاملي لألسـلحة الصـغرية. وشـدد علـى       يعكس

كـبري   أن اجلهود الكربى لتعزيز السـلم واألمـن تعتمـد إىل حـد    
__________ 

  )١(  S/PV.4048 ٢، الصفحة.  

على كيفية التصدي للتحديات األصغر األكثر حتديدا اخلاصـة  
  .)٢(باحلد من أدوات احلرب والعنف

 “انتشــار صــراعات داخليــة”وأشــار ممثــل فرنســا إىل   
 ذلـك يصعب فيها التفرقة بني املتحـاربني واملـدنيني، وذكـر أن    

ــى األســلحة        ــادا أكــرب عل ــد اعتم ــن الصــراعات يعتم ــوع م الن
ــل حة اخلفيفـــة. ودعـــا إىل اتبـــاع هنـــج متعـــدد  الصـــغرية واألسـ

  .)٣(املشكلة تلكاألوجه ومتكامل ملعاجلة 
وأشار ممثل اململكة املتحـدة إىل أن معظـم الصـراعات      

 ُتصـنع حدثت يف العامل النامي، ولكن معظـم األسـلحة الناريـة    
  .)٤(يف العامل الصناعي

وأكد ممثل ماليزيا أن األمم املتحدة، وخاصة اجمللـس،    
ن أن يؤدي دورا حامسا يف وقف انتشار األسلحة الصـغرية  ميك

وينبغي له أن يفعل ذلك. والتحدي املاثل أمـام اجمللـس يكمـن    
سياســية  - يف حتديــد املشــكلة الــيت تتصــف بتعقيــدات عــدة     

ــة    ــادية واجتماعيـ ــة واقتصـ ــة وتقنيـ ــج   -وقانونيـ ــع هنـ ويف وضـ
  .)٥(واستراتيجيات مناسبة وفعالة للتصدي هلا

ثــل كنــدا األثــر املــدمر الــذي ختلفــه األســلحة  وأبــرز مم  
يف املائـة   ٨٠الصغرية مشريا إىل أن املدنيني يشكلون أكثر من 

أكثــر مــن مليــون نســمة أن مــن ضــحايا الصــراعات املســلحة و
يف املائـة مـن    ٩٠ أنميوتون كل عام نتيجة تلك الصراعات، و

  .)٦(تلك الوفيات سببها األسلحة الصغرية
__________ 

  .٣و  ٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٢(  
  .٥إىل  ٣املرجع نفسه، الصفحات   )٣(  
  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٤(  
  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٥(  
  .١٢إىل  ٩املرجع نفسه، الصفحات   )٦(  
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ا على أن اجلهود الراميـة إىل ختلـيص   وشدد ممثل ناميبي  
أفريقيا مـن فائضـها مـن األسـلحة الصـغرية مسـؤولية مشـتركة        

  .)٧(زعماء املنطقة واجملتمع الدويل بأسره يتحملها
ــدابري       ــاد تـ ــح العتمـ ــابع امللـ ــابون الطـ ــل غـ ــد ممثـ وأكـ

الـوطين واإلقليمـي والـدويل     كـل مـن الصـعيد   تعزيزها على  أو
، يف )٨(رية واألســلحة اخلفيفــة لضــبط انتشــار األســلحة الصــغ   

حني دعا ممثـل غامبيـا اجمللـس إىل بـذل جهـود بنـاءة مـن أجـل         
  .)٩(كفالة فعالية عمليات احلظر

وأكدت ممثلـة الواليـات املتحـدة أن الوقـت قـد حـان         
ــلحة       ــدفقات األسـ ــدعم تـ ــذي يـ ــرب الـ ــاد احلـ ــة اقتصـ ملهامجـ

 تلــكاحلــاالت تغــذي  تلــكاملشــروعة، ففــي العديــد مــن   غــري
ــف ــة    الصــ ــادن الثمينــ ــة واملعــ ــار الكرميــ ــات األحجــ قات مبيعــ

  .)١٠(واملخدرات
وا وأدىل عدد من املـتكلمني اآلخـرين ببيانـات تشـاطر      

ــن  ــا عـ ــراب فيهـ ــغرية    اإلعـ ــلحة الصـ ــار األسـ ــق إزاء انتشـ القلـ
واألســلحة اخلفيفــة، وتــدعو إىل اتبــاع هنــج متســق يف معاجلــة   

كلمني علـى  املسألة مع مراعاة مجيع جوانبها. واتفق معظم املـت 
أن للمجلس دورا متميزا ينبغي أن يؤديه، مبـا يف ذلـك حتسـني    
فعالية حـاالت احلظـر املفـروض علـى توريـد األسـلحة وتعزيـز        

  .)١١(جهود نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
__________ 

  .١٩و  ١٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٧(  
  .٢٠و  ١٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٨(  
  .٢٢إىل  ٢٠املرجع نفسه، الصفحات   )٩(  
  .٢٣و  ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠(  
(ســلوفينيا)؛ والصــفحات   ٨إىل  ٦املرجــع نفســه، الصــفحات    )١١(  

 ١٥و  ١٤(االحتــــــاد الروســــــي)؛ والصــــــفحتان  ١٤إىل  ١٢
(الربازيـل)؛ والصـفحتان    ١٦و  ١٥(األرجنتني)؛ والصـفحتان  

(البحــــرين)؛  ١٨و  ١٧(الصــــني)؛ والصــــفحتان   ١٧و  ١٦
  (هولندا). ٢٤والصفحة 

ــرئيس بالبيــــان التــــايل     ــها، أدىل الــ ــة نفســ ويف اجللســ
  :)١٢(اجمللس  باسم

ــاق  يشــري جملــس األمــن إىل مســؤوليته األ     ساســية مبوجــب ميث
األمم املتحدة عن صون السلم واألمن الـدوليني. الـيت اسـتوجبت لفـت     
انتباهه إىل األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة باعتبارهـا األسـلحة الـيت    

  تكرر استخدامها بكثرة يف معظم الرتاعات املسلحة األخرية.
ويالحظ اجمللس بقلق بالغ أن تكديس األسلحة الصـغرية ومـا     

يسببه من زعزعة لالستقرار سـامها يف تكثيـف حـدة الرتاعـات املسـلحة      
وإطالة أمدها. ويالحظ اجمللس أيضا أن سهولة توافر األسلحة الصـغرية  
ــد      ميكــن أن يكــون عــامال مســاعدا يف تقــويض اتفاقــات الســالم وتعقي
ــة السياســية واالقتصــادية       ــة التنمي ــاء الســالم، وإعاق ــة لبن اجلهــود املبذول

ــه   واالجتما ــذا الصـــدد، بـــأن التحـــدي الـــذي متثلـ ــلم، يف هـ ــة. ويسـ عيـ
  األسلحة الصغرية متعدد الوجوه ويشمل أبعادا أمنية وإنسانية وإمنائية.

ويشعر اجمللـس بقلـق بـالغ ألن البلـدان املنخرطـة يف الرتاعـات         
ــا       ــى أن تواجهه ــيت توشــك عل ــها أو ال ــة أو اخلارجــة من املســلحة املطول

ف النــاجم عــن االســتخدام العشــوائي تكــون عرضــة بصــفة خاصــة للعنــ
لألسلحة الصغرية يف الرتاعات املسلحة. ويف هذا الصدد، يشـري اجمللـس   

عـــن محايـــة  ١٩٩٩أيلول/ســـبتمرب  ٨إىل تقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ 
ــس     ــرار اجمللـ ــلحة وإىل قـ ــات املسـ ــدنيني يف الرتاعـ ) ١٩٩٩( ١٢٦٥املـ

  .١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ١٧املؤرخ 
نه ينبغي إيالء املراعاة التامـة حلـق الـدفاع عـن     ويؤكد اجمللس أ  

من امليثـاق، وملـا جلميـع     ١٥ النفس فرديا ومجاعيا، املقرر مبوجب املادة
البلدان من مطالب أمنية مشروعة. ويسلم اجمللس بأن االجتار باألسلحة 
الصــغرية يف العــامل جيــري العتبــارات أمنيــة وجتاريــة مشــروعة. ويؤكــد   

عتمـــاد قواعـــد وضـــوابط وطنيـــة فعالـــة بشـــأن نقـــل األمهيـــة احليويـــة ال
ــار ضــخامة حجــم هــذه التجــارة.      األســلحة الصــغرية واضــعا يف االعتب
ويشجع اجمللس أيضا حكومات البلدان املصدرة لألسلحة علـى التحلـي   

  املعامالت.  بأكرب قدر من املسؤولية يف هذه
ويؤكــد اجمللــس أن منــع االجتــار غــري املشــروع يكتســي أمهيــة     

ة يف إطــار الســعي العــاملي إلجيــاد ســبل ووســائل للحــد مــن ســوء مباشـر 
  استعمال األسلحة الصغرية، مبا يف ذلك استخدام اإلرهابيني هلا.

ــى       ــا علـ ــة حاليـ ــادرات اجلاريـ ويرحـــب اجمللـــس مبختلـــف املبـ
الصـــعيدين العـــاملي واإلقليمـــي ملعاجلـــة هـــذا املوضـــوع. وتشـــمل هـــذه 

لنتـه اجلماعـة االقتصـادية لـدول     املبادرات علـى الصـعيد اإلقليمـي مـا أع    
غرب أفريقيا من وقف اختياري إلنتاج األسلحة الصغرية واالجتـار هبـا،   
ــة ملكافحــة التصــنيع غــري املشــروع لألســلحة     ــة البلــدان األمريكي واتفاقي

__________ 

  )١٢(  S/PRST/1999/28.  
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النارية والذخائر واملتفجرات وغريها من املواد ذات الصلة واالجتار هبا، 
 بشــأن األســلحة الصــغرية، ومدونــة واإلجــراء املوحــد لالحتــاد األورويب

قواعد سلوك االحتاد األورويب املتعلقة بتصدير األسلحة. وعلى الصـعيد  
العاملي، يرحـب اجمللـس، بعمليـة التفـاوض اجلاريـة لوضـع اتفاقيـة دوليـة         
ــا يف ذلــك مشــروع       ــة، مب ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب احلــدود الوطني

ألسلحة النارية والذخائر وغريها بروتوكول ملنع التصنيع غري املشروع ل
  من املواد ذات الصلة واالجتار هبا.

ــة التعــاون اإلقليمــي يف معاجلــة موضــوع       ويؤكــد اجمللــس أمهي
االجتار غري املشروع باألسـلحة الصـغرية. وتـبني بعـض املبـادرات، مثـل       
العمــل الــذي قامــت بــه اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي، واملنظمــة 

نسيق شؤون مفوضي الشـرطة يف اجلنـوب األفريقـي إمكانيـة     اإلقليمية لت
ــي ملعاجلــة انتشــار األســلحة الصــغرية. ويســلم        ــاون اإلقليم ــع التع تطوي
اجمللس بأن هناك مناطق تستطيع أحيانـا أن تسـتفيد مـن جتـارب منـاطق      
ــاطق األخــرى دون       ــة إىل املن ــة منطق ــل جترب ــه ال ميكــن نق أخــرى إال أن

  مراعاة خصائصها املختلفة.
ويبدي اجمللـس أيضـا ترحيبـه وتشـجيعه للجهـود املبذولـة ملنـع          

يسـببه مـن زعزعـة     ومكافحة التكـديس املفـرط لألسـلحة الصـغرية ومـا     
املشروع هبذه األسلحة، ويـدعو   لالستقرار، ومنع ومكافحة االجتار غري

  الدول األعضاء إىل إشراك اجملتمع املدين يف هذه اجلهود.
هتمام منظومة األمم املتحدة املتزايـد  ويالحظ اجمللس بارتياح ا  

باملشاكل املتصلة باإلفراط يف تكديس األسلحة الصغرية وما يسـببه مـن   
زعزعة لالستقرار. ويرحـب اجمللـس مببـادرة األمـني العـام الختـاذ إجـراء        
منســق بشــأن األســلحة الصــغرية، وهتــدف هــذه املبــادرة إىل وضــع هنــج  

دة إزاء موضــوع األســلحة متســق ومنســق داخــل منظومــة األمــم املتحــ  
  الصغرية.

ــر        ــالرغم مــن الــدليل الثابــت علــى األث ــه ب ويالحــظ اجمللــس أن
تتـوافر حتلـيالت    اإلنساين اخلطري لألسلحة الصغرية يف حاالت الرتاع ال

مفصــلة عــن ذلــك األثــر. ولــذلك، يطلــب اجمللــس مــن األمــني العــام أن  
ا حاليـا اآلثـار   يدرج بصفة حمددة يف الدراسات ذات الصـلة الـيت جيريهـ   

ــراط يف تكــديس     ــة واالقتصــادية النامجــة عــن اإلف اإلنســانية واالجتماعي
ــة        ــن زعزع ــا يســببه م ــة وم ــل األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيف ونق

  لالستقرار، مبا يف ذلك إنتاجها واالجتار هبا على حنو غري مشروع.

ويــدعو اجمللــس إىل التنفيــذ الفعــال للحظــر الــذي فرضــه علــى    
يف قراراته ذات الصلة. ويشجع اجمللـس الـدول األعضـاء علـى      األسلحة

تزويد جلان اجلزاءات باملعلومـات املتـوافرة بشـأن االنتـهاكات املزعومـة      
حلظــر األســلحة، ويوصــي رؤســاء جلــان اجلــزاءات بــدعوة األشــخاص    
املعنيني يف أجهزة ومنظمات وجلان منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات     

إلقليمية األخرى وغريها من األطراف املعنية لتقـدمي  احلكومية الدولية وا
  وإنفاذه.  معلومات بشأن املسائل املتصلة بتنفيذ حظر األسلحة

ويدعو اجمللس أيضا إىل اختاذ تدابري للحد مـن تـدفق األسـلحة      
إىل البلدان أو املنـاطق املنخرطـة يف نزاعـات مسـلحة أو اخلارجـة منـها.       

لـــى إصــدار وقــف طــوعي لنقـــل    ويشــجع اجمللــس الــدول األعضــاء ع    
األسلحة علـى الصـعيد الـوطين أو اإلقليمـي وااللتـزام بـه تيسـريا لعمليـة         

ــدان أو  ــاطق. ويشــري اجمللــس إىل ســوابق هــذا     املصــاحلة يف هــذه البل املن
  الوقف وإىل أن تنفيذها لقي تأييدا دوليا.

ويســلم اجمللــس بأمهيــة إدراج شــروط واضــحة لــرتع الســالح    
إدمــاج احملــاربني الســابقني، حســب االقتضــاء، يف      والتســريح وإعــادة 

اتفاقات سالم معينة، ومبوافقة األطراف، وعلى أسـاس كـل حالـة علـى     
حدة ويف الواليات املمنوحة لألمم املتحدة حلفـظ السـالم، مبـا يف ذلـك     
التخلص املـأمون يف الوقـت املناسـب مـن األسـلحة والـذخائر. ويطلـب        

ــزو    ــام أن ي ــات الســالم   اجمللــس مــن األمــني الع ــى اتفاق د املتفاوضــني عل
  بسجل حيتوي على أفضل املمارسات استنادا إىل اخلربة امليدانية.

ويطلـــب اجمللـــس إىل األمـــني العـــام أن يضـــع كتيبـــا مرجعيـــا     
الستخدامه يف امليدان حيتوي على األساليب املأمونـة إيكولوجيـا لتـدمري    

ة مـــن األســلحة لكــي تـــتمكن الــدول األعضـــاء مــن الـــتخلص طواعيــ     
األسلحة اليت يسلمها املـدنيون، أو الـيت ُتجمـع مـن احملـاربني السـابقني.       

  ويدعو اجمللس الدول األعضاء إىل تسهيل إعداد هذا الكتيب.
ــين         ــق اخلــرباء احلكــوميني املع ــس بتوصــيات فري ويرحــب اجملل

ــام        ــه ع ــد غايت ــؤمتر دويل يف موع ــد م ــا عق ــا فيه باألســلحة الصــغرية، مب
غــري املشــروع باألســلحة جبميــع جوانبــه وحيــيط   بشــأن االجتــار ٢٠٠١

علما بعرض سويسرا استضافة املؤمتر. ويشجع اجمللـس الـدول األعضـاء    
علــى املشــاركة بنشــاط وعلــى حنــو بّنــاء يف املــؤمتر ويف أيــة اجتماعــات   
حتضــريية، واضــعة يف االعتبــار التوصــيات الــواردة يف هــذا البيــان، لكــي 

دائمة يف احلد من االجتـار غـري املشـروع    يساهم املؤمتر مسامهة حقيقية و
  باألسلحة.

  
  
  


