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  الفريق العامل املعين باألسلحة النارية
  ٢٠١٧أيار/مايو  ١٠- ٨فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٣البند 

  مسامهة بروتوكول األسلحة النارية يف دعم بلوغ 
  من أهداف التنمية املستدامة وقياس  ٤- ١٦الغاية 

  التقدُّم احملرز يف إنفاذ نظم املراقبة لتمكني الدول 
  من التصدِّي بفعالية لالجتار غري املشروع

        باألسلحة النارية
أهداف   من ٤- ١٦مسامهة بروتوكول األسلحة النارية يف دعم بلوغ الغاية     

األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية التنمية املستدامة وأنشطة مكتب 
  الرامية إىل تعزيز التصديق على الربوتوكول وتنفيذه

    
      ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة    

  مةمقدِّ  - أوالً  
  
يف  ،طلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة        -١

، املعنون "تعزيز تنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا     ٨/٣ هقرار
والــذخرية واالجتــار هبــا بصــورة غــري مشــروعة، املكمِّــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة    

ملقبلـة يف  املنظمة عرب الوطنية"، إىل الفريق العامل املعـين باألسـلحة الناريـة أن ينظـر يف اجتماعاتـه ا     
م احملـرز  قياس التقدُّوعلى  من أهداف التنمية املستدامة ٤-١٦إسهامه يف العمل على بلوغ الغاية 

ــذي ســيمكِّ    ــة ال ــاذ نظــام املراقب ــن مكافحــة االجتــار غــري املشــروع     يف إنف ــة م ن الســلطات الوطني
طلــع ، أن ُتاألمانــة، يف مجلــة أمــور  إىلباألســلحة الناريــة. ويف القــرار نفســه، طلــب املــؤمتر أيضــاً   

األنشطة اليت يضـطلع هبـا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين       على األسلحة النارية بالفريق العامل املعين 

                                                                    
  *  CTOC/COP/WG.6/2017/1. 
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ملســاعدة املــؤمتر علــى تشــجيع ودعــم  (مكتــب املخــدرات واجلرميــة/املكتب) باملخــدِّرات واجلرميــة
  املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة.تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية والتنسيق مع سائر 

بـااللتزام الـذي أبدتـه الـدول األعضـاء       ٨/٣وباإلضافة إىل ذلك، رحب املؤمتر يف قـراره    -٢
وأجزائهـا   األسـلحة الناريـة   صـنع احلـد مـن   أنَّ وأشـار إىل   ٢٠٣٠يف خطة التنمية املسـتدامة لعـام   

عمـل علـى   الرئيسـية لل مـات  مـن املقوِّ هـو   هبـا بصـورة غـري مشـروعة    واالجتـار   ومكوناهتا والذخرية
أنَّ أشــار إىل نشــطة اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، و صــاحب ألاحلــد مــن العنــف امل

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، وال سـيما بروتوكـول مكافحـة صـنع         
مـن  ، اجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكمل هلـ األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واال

األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا والـذخرية      العاملية الرئيسية ملكافحة صنع  الصكوك القانونية
  واالجتار هبا بصورة غري مشروعة.

يف القـرار نفسـه، أن    ،املخـدرات واجلرميـة  مكتـب  ، طلـب املـؤمتر إىل   باإلضافة إىل ذلكو  -٣
ظام مجع وحتليل معلومات كمية ونوعية وبيانات مصنَّفة بشكل مناسـب عـن االتِّجـار    يواصل بانت

الدراســة الــيت أعــدها يف اعتبــاره فائــدة  ضــعاًاوباألســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية، 
باعتبارهـا نقطـة انطـالق لبـدء املزيـد مـن الدراسـات         ٢٠١٥ريـة لعـام   بشأن األسلحة النااملكتب 
مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة،      ٤-١٦احلسبان الغاية على أن تؤخذ يف  ،لية يف هذا الشأنالتحلي

يف بشـأن املمارسـات الفضـلى     ،وأن يواصل العمل علـى تعمـيم ونشـر مـا يتوصَّـل إليـه مـن نتـائج        
ومــن دروس مســتفادة يف هــذا   العمليــات وخصائصــها، هــذهوأبعــاد االجتــار التصــدي لعمليــات 

الــيت اتبعهــا يف نهجيــة املحتســني العمــل علــى  أن يواصــل كتــب أيضــاًاملاجملــال. وطلــب املــؤمتر إىل 
  .٢٠١٥األسلحة النارية لعام  بشأندراسة ال
 قـدراهتا الوطنيـة  طـوِّر وُتـدعِّم   أن تويف هذا السياق، أهاب املؤمتر بالدول األطراف أيضـاً    -٤

التنفيـذ الفعـال   أن تكفـل  عن االجتار غري املشروع باألسلحة النارية وحتليلها، و مجع البيانات على
السـليم والتعقـب   وسم المن بروتوكول األسلحة النارية، بالنظر إىل أمهية  ١٢و ٨و ٧و ٦للمواد 

 بطريقــة فعالــة ألســلحة الناريــةقتفــاء أثــر البيانــات الرئيســية الالزمــة الوحفــظ الســجالت لتــوفري ا
  والتحقيق فيها.هبا االجتار غري املشروع أنشطة  غرض كشفب
ــرار   -٥ ــيت يقــدمها املكتــب إىل      ٨/٣ويف الق ــدير املســاعدة ال ــؤمتر أيضــاً مــع التق ، الحــظ امل

ــاملي      ــها، مــن خــالل برناجمــه الع ــى طلب ــاء عل ــدول، بن ــة، و لال ــه مواصــلة  ألســلحة الناري طلــب إلي
التصديق على بروتوكـول األسـلحة الناريـة أو    يف جهودها الرامية إىل هتا، بناء على طلبها، مساعد

  قبوله أو إقراره أو االنضمام إليه وتنفيذه.
مـن   ٣البنـد  بشـأن  ت األمانـة هـذه الورقـة لينظـر فيهـا الفريـق العامـل أثنـاء مداوالتـه          وقد أعدَّ  - ٦

إلبالغ عن أنشـطة مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة يف تشـجيع ودعـم التصـديق        لجدول األعمال املؤقت و
اجتمـاع  ما بني الدورات املمتدة من على بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه. ويغطي هذا التقرير فترة 

  .٢٠١٧نيسان/أبريل حىت ، ٢٠١٦أيار/مايو  ١٩و ١٨ ، الذي ُعقد يوميالفريق العامل األخري
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بروتوكول األسلحة النارية والفريق العامل املعين باألسلحة النارية  مسامهة  - ثانياً  
    من أهداف التنمية املستدامة ٤- ١٦الغاية دعم بلوغ  يف
ــدفقات األســلحة غــري املشــروعة خطــو   واحلــد مــنتشــكل مكافحــة اجلرميــة املنظمــة    -٧ تني ت

التشـجيع علـى   باملتعلـق   ١٦ اهلـدف يتناوهلمـا  حنـو حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة      شاملتني هامتني 
ش فيها أحد من أجل حتقيق التنميـة املسـتدامة، وإتاحـة إمكانيـة وصـول      ُيهمَّ  إقامة جمتمعات مساملة ال

. اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميـع علـى مجيـع املسـتويات    
إىل "احلد بقدر كبري من التـدفقات  اصة الدول خبتدعو من أهداف التنمية املستدامة  ٤-١٦والغاية 

غــري املشــروعة لألمــوال واألســلحة، وتعزيــز اســترداد األصــول املســروقة وإعادهتــا ومكافحــة مجيــع   
اجلرمية املنظمة عقبة كربى أمـام  أنَّ ذه الغاية أمهية خاصة ألهنا تعترف بهلأشكال اجلرمية املنظمة". و

غري املشروعة الـيت تنخـرط   من األنشطة شاطني حمددين وهامني نالتنمية املستدامة، وهي تركز على 
التدفقات املالية غري املشروعة وتـدفقات األسـلحة غـري     - معظم اجلماعات اإلجرامية املنظمةفيهما 

  غرض قياس التقدم احلقيقي احملرز يف مكافحة اجلرمية املنظمة.ب - املشروعة
ناريـة وغريهـا مـن األسـلحة التقليديـة واالجتـار       التدفق غري املشـروع لألسـلحة ال  من شأن و  - ٨

يف تشــريد الســكان واملســامهة  غــري املشــروع هبــا، بصــفة خاصــة، إدامــة الصــراعات وتفــاقم العنــف 
ــدنيني ــويض  امل ــدويل و  وتق ــانون اإلنســاين ال ــرام الق ــة احت ــدمي املســاعدة اإلنســانية لضــحايا   عرقل تق

ــرتبط االجتــار غــري املشــر    ــة ارتباطــا وثيقــا مبختلــف   الرتاعــات املســلحة. كمــا ي وع باألســلحة الناري
األسـلحة الناريـة ارتكـاب    يسـر  اإلرهـاب، حيـث ت   وجبرائم أخرى، من بينها أشكال اجلرمية املنظمة

أداة للتسلط على النـاس وإبقـائهم حتـت سـطوهتا وسـلعة      للجماعات اإلجرامية وتوفر  جرائم العنف
الجتار غـري املشـروع باألسـلحة    لرمية وانعدام األمن. والرتاعات املسلحة واجلمرحبة ُيتجر هبا لتأجيج 

واألمــن.  مــانالتنميــة واأل وتــأثري ســليب مباشــر علــىادية وإنســانية الناريــة عواقــب اجتماعيــة واقتصــ
الدول األعضـاء علـى حتقيـق    تأثري إجيايب على قدرة لحد من االجتار غري املشروع سيكون ل، مث منو

  لسبعة عشر.مجيع أهداف التنمية املستدامة ا
    

    األهداف والغايات األخرىأوجه الصلة ب  - ألف  
، الــيت تــدعو اجملتمــع ١-١٦مــن أهــداف التنميــة املســتدامة بالغايــة  ٤-١٦تــرتبط الغايــة   -٩

"احلد بدرجة كبرية من مجيع أشكال العنـف ومـا يتصـل بـه مـن معـدالت الوفيـات يف         إىل الدويل
 ويشـمل ذلـك، يف مجلـة أمـور، مجيـع أشـكال العنـف املسـلح، سـواء أكـان مرتبطـاً            .كل مكـان" 

ــاً ــالرتاع أم مقترن ــة    ب ــرتبط حتقيــق الغاي ــة. كمــا ي  وثيقــاً ارتباطــاً أيضــاً ٤-١٦باألنشــطة اإلجرامي
ــل اهلــدف    ــن أجــل      ١٧بأهــداف أخــرى، مث ــة م ــق بتنشــيط الشــراكة العاملي ــق املتعل ــة حتقي التنمي

لك من خالل التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، يف جمـاالت مثـل التكنولوجيـا        املستدامة، مبا يف ذ
بشأن إقامـة بـىن حتتيـة قـادرة علـى الصـمود، وتعزيـز التصـنيع          ٩وبناء القدرات، وكذلك اهلدف 

ــة    ــدعو الغاي ــادة كــبرية يف     ٨-٩املســتدام وتشــجيع االبتكــار. وت ــق زي ــها حتقي ــة أمــور من إىل مجل
لـدى الـدول    تعزيز التطور التكنولوجي علومات واالتصاالت. كذلك فإنَّاالنتفاع بتكنولوجيا امل
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 ويشكل آلية هامـة التعقب الفعالة ركزية وآليات املسجالت الإنشاء مقوم بالغ األمهية للتوسع يف 
  التعاون الدويل. تساعد على تدعيم

أن توجــد  ٤-١٦خــذة لتحقيــق الغايــة  مــن شــأن التــدابري املتَّ  وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإنَّ   -١٠
التعلــيم اجليــد تــوفري بشــأن  ٤بلــوغ أهــداف أخــرى، مبــا فيهــا اهلــدف    تعــني علــىفرصــاً فريــدة 

جبملـة  اكتسـاب املعـارف واملهـارات الالزمـة لتعزيـز التنميـة املسـتدامة         للـدارس  ، مما يتـيح جميعلل
رج يف عـن عـدة غايـات تنـد     )، فضـالً ٧-٤العنـف (الغايـة    نبـذ تعزيـز ثقافـة السـالم و    سبل، منها

  بشأن تعزيز املساواة بني اجلنسني. ٥إطار اهلدف 
    

  من أهداف  ٤- ١٦غاية للالداعمة تدابري بروتوكول األسلحة النارية   - باء  
    التنمية املستدامة

إليهـا يف  املشـار  واضح لعبارة "تـدفقات األسـلحة غـري املشـروعة"      دويل  يوجد تعريفال  -١١
مصطلح "التدفق غري املشروع" إىل تـداول  وقد يشري من أهداف التنمية املستدامة.  ٤-١٦الغاية 

يف  هـذا التـداول  ميكـن أن حيـدث   األسلحة بصورة غري مشروعة على املستوى احمللي أو الدويل، و
تســريب األســلحة و غــري املشــروع صــنعالمثــل مراحــل دورة حيــاة الســالح، خمتلفــة مــن مراحــل 

  املنتجة بصورة مشروعة.
منع ومكافحة صـنع  العمل على فعالية  فإنَّ )١(،األمانة يف تقاريرها السابقةوكما أكدت   -١٢

األســلحة الناريــة (وأجزائهــا ومكوناهتــا والــذخرية) واالجتــار هبــا بصــورة غــري مشــروعة، وبالتــايل   
مـا   كفـل الـدول أن ت  علـى جيـب  واسع النطـاق. و  ، يستلزم وجود نظام رقايب٤-١٦ية حتقيق الغا

صــنع األســلحة الناريــة عمليــات تتضــمن جتــرمي مناســبة يلــي: (أ) وجــود أطــر تشــريعية وتنظيميــة 
باعتبارهـا مـن اجلـرائم اخلطـرية، والتـدابري الالزمـة للـتمكن مـن          بصورة غري مشـروعة واالجتار هبا 

الناريـة؛   ميـع األسـلحة  جلسـجالت وطنيـة   تشـغيل  ضبط تلك األسلحة ومصادرهتا؛ (ب) إنشاء و
 لتحديـد هويـة كـل منـها حتديـداً     ميـع األسـلحة الناريـة املنتجـة واملسـتوردة      السـليم جل وسم ال(ج) 
؛ (د) وجود نظام لتسجيل وتعقب األسـلحة الناريـة الـيت يشـتبه يف االجتـار هبـا بصـورة غـري         فريداً

القنـوات  إىل شـروعة  املامللكيـة واالسـتخدام   مشروعة، من أجل استبانة نقاط تسريبها من قنـوات  
؛ (هـ) التعاون الدويل الفعال وتبادل املعلومات بشـأن تعقـب األسـلحة الناريـة، مـن      غري املشروعة
؛ ومالحقـة مرتكبيهـا قضـائيا    االجتار غـري املشـروع واجلـرائم ذات الصـلة     يف أنشطة أجل التحقيق

االجتـار باألسـلحة   ة أنشـط البيانات واملعلومات الكمية والنوعية عن املواظبة على مجع وحتليل (و) 
ــتبانة        ــدويل، واس ــى املســتوى ال ــها عل ــات وحتليل ــات واملعلوم ــك البيان ــادل تل ــة، وتب دروب  الناري

االجتار واجتاهاته، ورصد التقدم احملرز يف اجلهود الدولية والوطنية ملنـع ومكافحـة    التهريب وأمناط
  االجتار غري املشروع وما يتصل به من أشكال اجلرمية املنظمة.

                                                                    

باألسلحة النارية انظر ورقة املعلومات األساسية اليت أعدهتا األمانة عن التدابري الالزمة ملنع االجتار غري املشروع   )١(  
واحلد منه، وحتسني التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل، وما يتصل بذلك من أنشطة املساعدة التقنية 
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ويتيح كل من اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول األسـلحة الناريـة تـدابري متعـددة لتنفيـذ        -١٣
. وتتعلق التدابري ذات الصـلة بشـكل أساسـي مبـا     ٤-١٦نظام من هذا القبيل ولدعم حتقيق الغاية 

ــة     ــة، و(ب) فعالي ــدابري املنــع واإلطــار التنظيمــي لألســلحة الناري ــة تصــدي نظــم يلــي: (أ) ت العدال
  نائية حلاالت االجتار غري املشروع باألسلحة النارية واجلرائم املتصلة به.اجل
  

    تدابري املنع واإلطار التنظيمي لألسلحة النارية  - ١  
كـل  هويـة  تشمل فئة التدابري األوىل وسم األسلحة النارية وحفظ سجالهتا. وبغية حتديد   -١٤

من بروتوكـول األسـلحة الناريـة الـدول األطـراف بوسـم كـل         ٨سالح ناري وتعقبه، تلزم املادة 
ــى   ــاري عل ــاري مــن       حــدةســالح ن ــل الســالح الن وقــت صــنعه واســترياده وكــذلك وقــت حتوي

ــرة       ــدائم. ومبوجــب الفق ــدين ال ــتعمال امل ــة إىل االس ــات احلكومي ــادة   ٢املخزون ــن امل ــادة  ٦م وامل
خلص منــها افة إىل ذلـك وســم األســلحة الناريـة أو النظــر يف ومسهــا عنـد الــت   (ج)، يلـزم باإلضــ  ٩

مــن الربوتوكــول  ٧املــادة لــزم . وللغـرض نفســه، ت تــدمري وعنــد تعطيلــهاأخــرى خبــالف البطريقـة  
 االحتفاظ باملعلومات املتعلقـة باألسـلحة الناريـة، مثـل عالمـات وسـم      بأن تكفل الدول األطراف 
علـى أجـزاء األسـلحة     . وينطبـق هـذا احلكـم أيضـاً    هالدوليـة املتعلقـة بـ    املعامالتو السالح الناري

  .وممكناً النارية ومكوناهتا والذخرية، حيثما كان ذلك مالئماً
يف بالغـة   لتتبعهـا أمهيـة   اتمع إنشاء وتشغيل آلياألسلحة النارية وحفظ سجالهتا  لوسمو  -١٥

يف الكشـف   ألساس األول الـذي يعتمـد عليـه   ، اليت متثل االعَّبشكل فتيسري عمليات اقتفاء أثرها 
الطويلـة  عن حاالت االجتار غري املشروع باألسـلحة الناريـة والتصـدي هلـا، وكـذا دروب هتريبـها       

مــن التــدابري اهلامــة نظــام فعــال لنقــل األســلحة  تشــغيل . وإنشــاء وواجتاهــات االجتــار هبــا وأمناطــه 
مـن   ٤-١٦يسهم بالتايل يف حتقيق الغايـة  مما ملنع االجتار غري املشروع باألسلحة النارية، األخرى 

من بروتوكول األسلحة النارية الدول األطراف باختـاذ   ١٠أهداف التنمية املستدامة. وُتلزم املادة 
جزائهــا التــدابري الالزمــة لتنفيــذ نظــام شــامل ملراقبــة اســترياد وتصــدير وعبــور األســلحة الناريــة وأ  

  ومكوناهتا والذخرية.
بروتوكول األسـلحة الناريـة املبـدأ األساسـي     املنصوص عليه يف ويؤكد نظام مراقبة النقل   -١٦

دون علـم   املتصـلة هبـا   استرياد وتصـدير األسـلحة الناريـة والعناصـر    عدم جواز وهو  ،للربوتوكول
سـترياد والتصـدير املخالفـة    ووجـوب التحقيـق اجلنـائي يف حـاالت اال     وموافقة مجيع الـدول املعنيـة  

إلصـدار  نظـام  وضـع  . وينص الربوتوكـول علـى   لذلك ومالحقتها قضائيا وتوقيع جزاءات بشأهنا
تــراخيص وأذون عمليــات اســترياد وتصــدير األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا والــذخرية         

 ط احلصـول علـى  على اشـترا املذكور يركز النظام وقواعد تنظيمية لعمليات العبور ذات الصلة، و
وعلــى أن تتأكــد الدولــة املعنيــة مــن ســالمة  ذن مــن الســلطة املختصــة قبــل النقــل  إو/أو  تــرخيص
  )٢(.وتفيد مبوافقتها عليها النقلعملية 

                                                                    

 لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هباة التشريعية دلاأل  )٢(  
 .اجلزء الرابع)، A.05.V.2(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 
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مـن بروتوكـول األسـلحة الناريـة أيضـا مبراقبـة عمليـات نقـل األسـلحة           ١٥وتتعلق املادة   -١٧
سمســرة لتنظــيم أنشــطة اليف اعتمــاد لــوائح  الــدول األطــراف علــى النظــر حيــث ُتشــجِّع الناريــة 
يف كـثري مـن    للدور احملوري الذي ميكن أن يضطلع به السماسرة األسلحة النارية. ونظراًاملتعلقة ب
يف  دورهـم  تعزيـز الشـفافية بشـأن    يف ترتيب شحنات األسلحة واملـواد ذات الصـلة، فـإنَّ    األحيان

يف التحقيقـات وعمليـات   املعلومـات املفيـدة   مـن   تـوفري املزيـد  هذه املعامالت ميكـن أن يـؤدي إىل   
  )٣(.اقتفاء األثر

األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا     سـرقة  تساعد على اكتشاف حـوادث  واتباع ُنهج   -١٨
القضـاء عليهـا مهـم    تلك احلـوادث و منع وقوع و أو فقداهنا أو تسريبها بأشكال أخرى والذخرية

الـدوائر  إىل املزيـد مـن األسـلحة    منـع وصـول   بالتـايل علـى   املسـاعدة  نع تسريب األسلحة ومل أيضاً
الــدول األطــراف بضــمان أمــن األســلحة خباصــة  ١١غـري املشــروعة. وتلــزم الفقــرة (أ) مــن املــادة  

ناهتـا والـذخرية، وقـت الصـنع واالسـترياد والتصـدير وكـذلك وقـت عبـور          النارية وأجزائها ومكوِّ
مــن الربوتوكـول تؤكــد أمهيــة فعاليـة تــدابري مراقبــة    ١١ن املــادة الفقــرة (ب) مـ أنَّ مــا إقليمهـا؛ ك 

التعـاون  أمهيـة  االسترياد والتصدير والعبور، مبا يف ذلـك، عنـد االقتضـاء، تـدابري مراقبـة احلـدود، و      
  عرب احلدود بني أجهزة الشرطة واجلمارك.

حكـام اتفاقيـة اجلرميـة    أمقترنـاً ب تفسري بروتوكول األسلحة الناريـة جيـب أن يـتم    نَّ أل ونظراً  - ١٩
املنظمة، اليت تنطبق أحكامها على الربوتوكـول مـع مراعـاة مـا يقتضـيه اخـتالف احلـال، فالبـد مـن          

ــادة     ــة. وتقتـــرح املـ ــا االتفاقيـ ــافية الـــيت توفرهـ ــة اإلضـ ــة والتنظيميـ ــدابري الوقائيـ ــارة إىل التـ  ٣١اإلشـ
حتلـيالت دوريـة للـنظم القانونيـة      االتفاقية تدابري وقائية بشأن تطوير أفضـل املمارسـات وإجـراء    من

عائـدات اجلرميـة، وإذكـاء الـوعي     التعامـل مـع   الوطنية من أجل معاجلة مواطن الضعف والثغرات، و
  العام والتفاعل والتعاون فيما بني الدول األطراف واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة.

واملتعلقـــة  لزمـــة قانونـــاًبعـــض الصـــكوك املهنـــاك  ،علـــى املســـتوى الـــدويل واإلقليمـــيو  -٢٠
تكمـل اإلطـار القـانوين الـذي      ،أكثـر صـرامة   وأحياناً ،تنص على تدابري إضافيةبالسياسات العامة 

تعـززت  توفره اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول األسلحة النارية املكمـل هلـا. ويف هـذا السـياق،     
األحكـام امللزمـة قانونـا    ب )٤(سمسـرة أحكام الربوتوكول بشأن ضوابط النقل واليف اآلونة األخرية 

وتلــزم حتــدد موانعهــا النقــل وعمليــات ملعاهــدة جتــارة األســلحة الــيت تضــيف معــايري هامــة لتقيــيم  
ــإنَّ        ــك، ف ــى ذل ــة أنشــطة السمســرة. وعــالوة عل ــدابري ملراقب ــاد ت ــدول األطــراف باعتم اإلطــار  ال

الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة بكـل     ربنـامج العمـل ملنـع االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة        لالسياسي 
ــه     ــار والقضــاء علي ــك االجت ــه ومكافحــه ذل ــدول إىل االضــطالع حبمــالت     جوانب ــدعو ال ــع جلي م

 انتشار األسلحة.احلد من األسلحة وتدمريها وتدابري أخرى ترمي إىل 
 

                                                                    

 .٤٦٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣(  

 باء. ٦٧/٢٣٤انظر قرار اجلمعية العامة   )٤(  
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 غري املشروع باألسلحة النارية جتارالعدالة اجلنائية حلاالت االتصدي نظم   - ٢  
    الصلةواجلرائم ذات 

من الربوتوكول جمموعة من اجلرائم املتعلقة بصنع األسلحة الناريـة وأجزائهـا    ٥تورد املادة   -٢١
هـي ضـمان قيـام الـدول      عموماً هاومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة. والغاية من

يتـيح  بإنشاء إطار قانوين ميكن يف نطاقه صنع األسلحة الناريـة ونقلـها بصـورة مشـروعة و     طرافاأل
  )٥(ومعاقبتهم.ا الحقة اجلناة قضائياستبانة املعامالت غري املشروعة من أجل تيسري م

ويشري الربوتوكـول بصـفة خاصـة إىل جتـرمي صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا            -٢٢
هبا بصورة غري مشروعة ومقصودة، وكذلك تزويـر عالمـة (عالمـات) الوسـم      جتاروالذخرية واال

أو طمسـها أو   ،مـن الربوتوكـول   ٨اليت تقضي هبـا أحكـام املـادة     ،املوجودة على األسلحة النارية
الشـروع   إزالتها أو حتويرها بصورة غري مشروعة. ويقضي الربوتوكول أيضاً بأن ميتد التجرمي إىل

نطــوي علــى وكــذلك األفعــال الــيت ت أعــاله يك يف ارتكــاب اجلــرائم املــذكورةأو الضــلوع كشــر
 يـه ا أو التحـريض عل ى ارتكاهبـ توجيههـا أو املسـاعدة علـ    من اجلرائم املـذكورة أو جرمية أيِّ تدبري 

جـرائم صـنع األسـلحة الناريـة      . ويلزم أن يؤخـذ يف االعتبـار أنَّ  تقدمي مشورة بشأنهأو تيسريه أو 
بصـورة غـري مشـروعة تشـكل فئـة مـن اجلـرائم املترابطـة الـيت ميكـن استخالصـها مـن             هبا  جتارواال

  من الربوتوكول. ٣تعاريف املصطلحات الواردة يف املادة 
ــاً للمــادة       -٢٣ ــة منظمــة، وفق ــة   ٥وميثــل جتــرمي املشــاركة يف مجاعــة إجرامي ــة، لبن مــن االتفاقي

الـيت  ق بتدفقات األسلحة غري املشروعة ، ال سيما فيما يتعل٤-١٦أساسية أخرى يف حتقيق الغاية 
  )٦(مجاعات إجرامية منظمة.من مبشاركة أو مسامهة تتم 
والـتخلص منـها   ومصادرهتا  األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخريةلتدابري ضبط و  -٢٤

ــة يف إطــار  ــة  أمهي ــة اجلنائي ــة مــن أجــل اســتخالص األ إجــراءات العدال ــة دل أنَّ والتأكــد مــن اجلنائي
هذه التـدابري املـادة   تتناول ؛ ويد شخص غري مسموح له بذلكتقع مرة أخرى يف  ضبوطات لنامل
ــم     ٦ ــة. ورغ ــن بروتوكــول األســلحة الناري ــاجل    أنَّ م ــة تع ــة املنظم ــة اجلرمي ــة ســائل املاتفاقي املتعلق
ناهتــا والــذخرية تشــكل ســبباً خطــورة األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكو املصــادرة والضــبط، فــإنَّب

ضــبط أو مصــادرة  ت عمليــاتاملبينــة يف االتفاقيــة. ورمبــا اســتلزمســتكمال اإلجــراءات ال ياأساســ
يـد مـن   األسلحة النارية واملواد املرتبطة هبا اختاذ احتياطات أمنية إضافية لضمان عـدم وقوعهـا يف   

ــها  ــه محل ــل ســواء  ال جيــوز ل ــاءضــبطها أو مصــادرهتا أو  قب  خطــورةأنَّ مــا أو بعــده. كذلــك  أثن
أيِّ لتخلص منــها بــعــدم الســماح بــاو هاتــدمريلسياســة عــل مــن احملبــذ انتــهاج األســلحة الناريــة جت

  )٧(احتياطات إضافية. شكل آخر ما مل تتخذ
                                                                    

 .٤٦٥، صفحة األدلة التشريعية  )٥(  

ومشاركة "مجاعة لوطين عنصري الطابع عرب ا من اتفاقية اجلرمية املنظمة، فإنَّ ٣٤من املادة  ٢فيما يتعلق بالفقرة   )٦(  
ط امن مث ال جيب اشترلى املستوى الوطين، وعائم حتدد جرأيِّ ب اعتبارمها من أركان إجرامية منظمة" ال جي
ما مل يكن القانون يشترط توفر ركن الطابع عرب الوطين صراحة ، احمللية يف احملاكمات توفرمها كدليل لإلثبات

 .لكي تتحقق اجلرمية

 .٤٥٤و ٤٥٣، الصفحتان األدلة التشريعية  )٧(  
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ــدول األطــراف        - ٢٥ ــة اجلرميــة املنظمــة أيضــا مــن ال ــة واتفاقي ويطلــب بروتوكــول األســلحة الناري
العدالـة اجلنائيـة. ويتعلـق هـذا      إجـراءات  فعاليـة التعاون على شىت املستويات وتبادل املعلومات ضمانا ل

األســلحة الناريــة وتبــادل املعلومــات بشــأن اجلهــات املــأذون هلــا  اقتفــاء أثــربصــفة خاصــة بالتعــاون يف 
األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية. وهو يتعلق أيضاً بتبادل املعلومـات  وجتارة مبزاولة صنع 

وكـذلك معلومـات عـن    والطرائـق املتبعـة يف ذلـك،     ذات الصـلة  املشـروعة األنشطة غري مزاويل بشأن 
صنع األسلحة النارية وأجزائهـا ومكوناهتـا   أنشطة التشريعية واملمارسات والتدابري املتبعة ملنع التجارب 

مـن   ١٢(املـادة   ومكافحـة هـذه األنشـطة والقضـاء عليهـا      والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشـروعة 
من االتفاقية الدول على حتليل وتبـادل املعلومـات    ٢٨سلحة النارية). كما تشجع املادة بروتوكول األ

  اجلرمية املنظمة واألنشطة اإلجرامية املنظمة. جمال عن االجتاهات السائدة يف
املكمــل هلــا األســلحة الناريــة ل االتفاقيــة وبروتوكــوأحكــام  تتضــمن وباإلضــافة إىل ذلــك،  -٢٦

علـى  التعـاون  ، ومنـها  القضائية اتالتعاون الدويل على مستوى الشرطة والسلطتعزيز لتدابري حمددة 
نقطـة اتصـال أو سـلطة    مـن الربوتوكـول)، وتعـيني     ٤، الفقرة ١٢األسلحة النارية (املادة اقتفاء أثر 
مــن االتفاقيــة)، وتســليم  ١٣، الفقــرة ١٨مــن الربوتوكــول واملــادة  ٢، الفقــرة ١٣(املــادة مركزيــة 
من االتفاقية) والتحقيقـات املشـتركة (املـادة     ١٨و ١٦ملساعدة القانونية املتبادلة (املادتان اجملرمني وا

  من االتفاقية). ١٩
  

    ٤- ١٦الفريق العامل املعين باألسلحة النارية والغاية   - ٣  
لفريق العامل املعين باألسلحة النارية أن يسهم يف حتقيق تـدابري املراقبـة الـيت تسـهم     ميكن ل  -٢٧
، ال سيما من خالل تعزيـز تبـادل املعلومـات وأفضـل املمارسـات      ٤-١٦ها يف حتقيق الغاية بدور

مـؤمتر األطـراف، يف دورتـه الثامنـة،     نـوه  . وقـد  كل تدبري على حـدة والدروس املستفادة يف تنفيذ 
ملناقشات املثمرة اليت أجريت يف إطـار الفريـق العامـل املعـين باألسـلحة الناريـة، وأكـد يف قـراره         با
على الدور املتنامي الذي يضطلع بـه الفريـق باعتبـاره شـبكة مفيـدة مـن اخلـرباء والسـلطات          ٨/٣

غـري   جتـار حتسـني التعـاون الـدويل وتبـادل املعلومـات واملمارسـات اجليـدة املتعلقـة باال        يف املختصة 
  النارية. باألسلحةاملشروع 

    
الة لتمكني الدول من املكافحة الفعَّم احملرز يف إنفاذ نظم مراقبة قياس التقدُّ  - ثالثاً  

    غري املشروع باألسلحة جتارلال
م احملـرز يف إنفـاذ نظـم املراقبـة الـيت متكـن الـدول مـن املكافحـة          جيري رصد وقيـاس التقـدُّ    -٢٨

مـع التركيـز علـى     تلفـة مسـتويات وبأشـكال خم  عـدة  غري املشـروع باألسـلحة علـى     جتارالفعالة لال
غري املشروع باألسـلحة الناريـة    جتارجماالت خمتلفة. ويف حني جيري عموما إعداد البيانات عن اال

  حتليلها ميكن أن يتم على الصعيد الوطين أو اإلقليمي أو الدويل. على الصعيد الوطين، فإنَّ
ا حتديـد مـدى فعاليـة    وعلى الصعيد الوطين، جتري الدول تقييمات ذاتية ألغراض حملية منه  -٢٩

التدابري الرقابية وتيسري استبانة جوانب الضعف والثغرات واالحتياجات احملتملـة للمسـاعدة التقنيـة.    
التنســيق بــني املؤسســات وميكنــها أن تســهم، علــى املــدى  التوســع يف وقــد تتطلــب هــذه العمليــات 
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ة غــري املشــروعة تــدفقات األســلحالتصــدي لمــن أجــل  متضــافرةبــذل جهــود مؤسســية  الطويــل، يف
علـى   ااملعلومـات ذات الصـلة وإبـالغ الـدول األخـرى هبـ      بـادل  ومكافحة اجلرميـة املنظمـة. وجيـوز ت   

الفريـق العامـل املعـين باألسـلحة     مثـل  أساس ثنائي أو من خالل آليـات التنسـيق اإلقليمـي والعـاملي،     
  .وغريه النارية
املنظمـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا      ومن شأن وجود آلية الستعراض تنفيذ اتفاقية اجلرمية  -٣٠

العمـل  ، مواصـلة  ٨/٢أن يشكل أداة عاملية لالستعراض يف هذا السياق. وقد قرر املـؤمتر، يف قـراره   
ا . وستتوىل اآلليـة تـدرجيي  هاإنشاء هذه اآللية، وقرر أيضاً وضع إجراءات وقواعد حمددة لتشغيلعلى 

ــور، أحكــام         ــة أم ــك، يف مجل ــا يف ذل ــا، مب ــة هب ــة والربوتوكــوالت امللحق ــواد االتفاقي ــع م ــاول مجي تن
ــة بشــأن    ــدابري   بروتوكــول األســلحة الناري ــز ت ــع وتعزي ــدابري املن ــة  ت ــة اجلنائي  جتــارلالاملناهضــة العدال

ض باألســلحة الناريــة واجلــرائم ذات الصــلة. وســتزود إجــراءات وقواعــد تشــغيل آليــة االســتعرا         
الصـعوبات الـيت تواجههـا الـدول األطـراف يف       يف أبكـر مرحلـة ممكنـة   تتيح هلا أن تستبني خبصائص 

الوفاء بالتزاماهتا مبوجـب اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا، ممـا سيسـاعد الـدول           
  أيضا على حتليل فعالية جهود التنفيذ اليت تبذهلا.

علــى تقيــيم فعاليــة التــدابري  ٤-١٦تحقيــق الغايــة لاملبذولــة وسيســاعد إطــار رصــد اجلهــود   -٣١
املتخــذة للحــد مــن االجتــار غــري املشــروع باألســلحة واألشــكال األخــرى لتــدفقات األســلحة غــري    

ــدم ســري املفاوضــات بشــأن     ــورةاملشــروعة. ومــع تق ــةاملؤشــر ذي الصــلة اخلــاص بال  بل  ٤-١٦ غاي
ح اخلـاص  ر املـنقَّ ت كتابـة هـذا التقريـر، يتـألف املؤشِّـ     تركيز اإلطار. ويف وقـ لالدقيق ور سيتحدد احمل

ــة  ــن اإلشــارة إىل "نســبة   ٤-١٦بالغاي ــيت تضــبط   م ــر عليهــ  األســلحة ال ــتمكن و ُتســلَّمأو  اأو ُيعث ت
طبقــاً  ســياقها غــري املشــروع حتديــد أو نشــئها غــري املشــروع  مها إىل الســلطات املختصــة مــن تعقبــ 

، يكــون قيِّمــا علــى أعمــال الرصــد حصــائية املكتــب لاللجنــة اإلاختــارت للصــكوك الدوليــة". وقــد 
 االجتار غري املشروع باألسـلحة الناريـة  ملا كان . والشأن هذا ه يفوكلفت الوكاالت األخرى بدعم

خـط  . كما ال يوجد يف الوقت الـراهن  من الصعب مبكاناكتشافه أو قياسه  ، فإنَّيتم بطريقة سرية
تـدفقات األسـلحة غـري املشـروعة. واملؤشـر املقتـرح ال يقـيس االخنفـاض الفعلـي هلـذه           أساس حلجم 

مـع مـا   الـدول األعضـاء   تعامـل  التدفقات غري املشروعة، وإمنا يركز باألحرى على مضمون وفعالية 
االجتار غري املشروع باألسلحة واألنواع األخـرى مـن تـدفقات األسـلحة غـري       ُيكتشف من حاالت

تـدفقات  فعالية تدابري التعامل مع زيادة أنَّ التركيز هذا بناء على افتراض ور حتدد حم املشروعة. وقد
  ساعد على احلد من هذا التدفق.ت عند اكتشافها األسلحة غري املشروعة

قيــاس لتحســني ومثــة أدوار خمتلفــة ميكــن للفريــق العامــل املعــين باألســلحة الناريــة أداؤهــا    -٣٢
يشمل ذلـك تشـجيع ودعـم جهـود مجـع البيانـات        قد. و٤-١٦غاية الالتقدم احملرز صوب حتقيق 

املبذولة على الصعيدين الوطين والعـاملي، ومواصـلة اسـتخدام نفـوذه السياسـي يف مناشـدة الـدول        
  األعضاء، عن طريق القرارات اليت يتخذها املؤمتر، لكي تشارك يف جهود مجع البيانات تلك.
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تشجيع ودعم إىل ألسلحة النارية الرامية لأنشطة الربنامج العاملي   - رابعاً  
    التصديق على بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه

وفقـاً  و سلحة الناريةلأل الربنامج العاملي عرب ،املكتبعمل خالل الفترة قيد االستعراض،   -٣٣
التصــديق علــى بروتوكـول األســلحة الناريــة وتنفيــذه،  علــى تشـجيع ودعــم  ، للواليـة املســندة إليــه 

تقدمي املساعدة التقنية، وتعزيز التعاون الدويل، وتبادل املمارسـات اجليـدة فيمـا بـني املمارسـني،      و
ــل بشــأن        ــدويل، والبحــث والتحلي ــوطين وال ــى الصــعيدين ال ــات عل ــات مجــع البيان وحتســني عملي

  غري املشروع هبا. جتاراألسلحة النارية واال
ألداء اً متكــامالً يرتكــز علــى مخــس دعــائم ألســلحة الناريــة هنجــلويتبــع الربنــامج العــاملي   -٣٤

هي: (أ) دعم العمليات احلكومية الدولية املتعلقة باألسلحة النارية؛ (ب) التوعية وتقـدمي  عمله، و
املســاعدة التشــريعية واســتحداث األدوات الالزمــة لــدعم التصــديق علــى الربوتوكــول وتنفيــذه؛    

يـة مبوجـب الربوتوكـول؛ (د) تـدابري العدالـة اجلنائيـة       الدعم التقين لتنفيذ تـدابري املراقبـة الوقائ   (ج)
الحقــة والتعــاون الــدويل مــن أجــل حتســني التحقيقــات يف اجلــرائم املرتبطــة باألســلحة الناريــة وم   

) مجع وحتليل البيانات عن التدفقات غري املشـروعة لألسـلحة الناريـة. وهـذه     ه؛ (مرتكبيها قضائيا
  ورصدها. ٤-١٦حتقيق الغاية مباشر يف  ساعد وتساهم بشكلتجبملتها،  ،الركائز
مـن أمريكـا الالتينيـة     بلداً ١٣ت إىل م املكتب مساعداوخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدَّ  -٣٥

وغرب أفريقيا ومنطقـة السـاحل، وكـذلك مـن أوروبـا وغـرب البلقـان، والشـرق األوسـط ومشـال           
وتقـدمي مسـاعدات تشـريعية وتقنيـة      لتوعيةمعرفية وأنشطة ل أنشطةتنظيم  من خالل أفريقيا، وذلك

  بلداً من خالل أنشطة إقليمية حمددة. ٣٨أكثر من دة األهداف، كما تواصل مع حمدَّ
  ١الشكل     
   ألسلحة الناريةلدعائم للربنامج العاملي ماسي الالنهج املتكامل اخل    

  

  

  

  

  

  

  
ةؤيشراف اجملتمع املدين، التوعية العامة ووضوح الروق اإلنسان، مشاركة وإاالعتبارات اجلنسانية، حق

 مجع البيانات
 رصد التدفقات غري املشروعة

مجع وحتليل البيانات عن األسلحة النارية  ●
 هبا جتاراملضبوطة واال

 حتديد االجتاهات واألمناط ●

 التعاون الدويل وتبادل املعلومات
 إنشاء املؤسسات الوطنية

الوطنية وأجهزة التنسيق املعنية جهات االتصال  ●
 باألسلحة النارية

السلطات املركزية املسؤولة عن املساعدة  ●
 القانونية املتبادلة

 الشرطة الدولية والتعاون القضائي
 يف الشؤون اجلنائية

 التحقيقات املشتركة وأساليب التحري اخلاصة ●
 املساعدة القانونية املتبادلة، تسليم اجملرمني، اخل ●

 تبادل املعلومات
املعلومات ذات الصلة باالتفاقية وبروتوكول  ●

 األسلحة النارية

 التدابري الوقائية واألمنية
 الوسم وحفظ السجالت

 الوسم يف وقت الصنع واالسترياد ●
االحتفاظ بالسجالت الوطنية لألسلحة النارية  ●

 سنوات على األقل ١٠ملدة 
 مراقبة النقل

 والتصديرأذون االسترياد  ●
 مراقبة العبور والسمسرة ●

مجع األسلحة النارية وإدارهتا والتخلص منها
 أمن وسالمة األسلحة النارية والذخائر املخزونة ●
 ضبط األسلحة النارية غري املشروعة وتدمريها ●

 تدابري العدالة اجلنائية
 املضبوطات واملصادرات

 التحديد والتسجيل ●
 التحقيقات اجلنائية

 استعادة األسلحة النارية باعتبارها أدلة ●

 مالحقة اجملرمني قضائيا ●
 التعقب

 املقارنة مع السجالت احمللية واألجنبية ●
 من خالل التعاون الدويل ●

 وضع التشريعات والسياسات
 ية وتشريعية مالئمةاتأطر سياس

 وفقاً للصكوك القانونية الدولية ●
هبا بصورة  جتارجترمي صنع األسلحة النارية واال ●

 الوسمغري مشروعة وطمس عالمات 

 متكني الضبط واملصادرة ●
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  لهيئات احلكومية الدولية وعملياهتا املتعلقةتوفري اخلدمات الالزمة ل  - ألف  
    باألسلحة النارية

للــدورة الثامنــة ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة اجلرميــة الالزمــة باإلضــافة إىل تقــدمي اخلــدمات   -٣٦
  ألسلحة النارية يف األنشطة املبينة فيما يلي.لاملنظمة، شارك الربنامج العاملي 

  
    املشاركة يف أعمال اهليئات احلكومية الدولية األخرى ودعمها  - ١  

يــة دوليــة ملعاجلــة هيئــات حكومني خمــتلفني عقــدهتما ســاهم املكتــب وشــارك يف اجتمــاع   -٣٧
املـؤمتر الثـاين للـدول األطـراف يف معاهـدة جتـارة        ومهـا  باألسـلحة الناريـة،   جتـار باالمتعلقة مسائل 

ــن    ــرة مـ ــود يف جنيـــف يف الفتـ ــلحة، املعقـ ــاع  ٢٠١٦آب/أغســـطس  ٢٦إىل  ٢٢األسـ واالجتمـ
نــع الــيت تعقــدها الــدول كــل ســنتني للنظــر يف تنفيــذ برنــامج العمــل مل   اتالســادس مــن االجتماعــ

غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة مـن مجيـع جوانبـه ومكافحتـه والقضـاء       جتاراال
  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠إىل  ٦عليه، املعقود يف نيويورك يف الفترة من 

إســهامات يف إعــداد التقريــر  م املكتــب أيضــاًوخــالل الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، قــدَّ   -٣٨
دمــه األمــني العــام إىل جملــس األمــن بشــأن األســلحة الصــغرية واألســلحة    يق ســوف املقبــل الــذي

  اخلفيفة.
    

    املساعدة التقنية  - باء  
    حالة التصديق على بروتوكول األسلحة النارية  - ١  

الـذي شـهد   ، ٢٠١٥منـذ عـام   ثابتـا  عدد األطـراف يف بروتوكـول األسـلحة الناريـة      ظل  -٣٩
  الشكالن التاليان:، على حنو ما يوضحه آخر حالة انضمام

  ٢الشكل     
  حسب السنواتل األسلحة النارية، ل التصديق على بروتوكومعدَّ    
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  ٣الشكل     
  حالة التصديق على بروتوكول األسلحة النارية، حسب املناطق    

  

  

  

  

  
  
ــالتقرير، واصــل املكتــب      -٤٠ ــرة املشــمولة ب ــوفري الــ وخــالل الفت ــالزم لدعم ت النضــمام إىل ال

وفقـاً  املصـممة  املسـاعدة  تقدمي ضـروب مـن   وللتعريف والتوعية به الربوتوكول من خالل أنشطة 
املتعــددة القوميــات وتشــاد  إىل دولــة بوليفيــا  التصــديق لالحتياجــات املطلوبــة يف مرحلــة مــا قبــل 

  دول أخرى.و والنيجر
  

    اجملاالت ذات األولوية ملواصلة العمل    
والتصــديق عليــه، يعتــزم املكتــب  ربوتوكــول األســلحة الناريــة التعريــف بتوخيــاً ملواصــلة   -٤١
بــالربوتوكول لــدى الــدول غــري األطــراف ويف املنــاطق الــيت تــنخفض فيهــا     دائــرة الــوعيع يتوســ

الـالزم يف مرحلـة   معدالت التصديق، وذلك من خالل عقد حلقات عمل لتقدمي الدعم اإلقليمـي  
  هذه املبادرة.دعم لالالزم التمويل ، ويسعى املكتب إىل تدبري لتصديقاما قبل 

  
    أنشطة التعريف والتوعية  - ٢  

 اجانبيـ  اًحـدث  ،٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ١٩ ، يفالربنامج العاملي لألسلحة الناريةعقد   -٤٢
فـرع  اشـترك يف تنظيمـه الربنـامج العـاملي املعـين باجلرميـة السـيربانية و        على هامش دورة املؤمتر الثامنة

رلنـدا  لربيطانيـا العظمـى وأي   ملتحـدة ، وشاركت يف رعايته حكومـة اململكـة ا  أوروبا يف مؤسسة راند
الشــمالية. وركــز احلــدث علــى فهــم تنــوع وأثــر االجتــار غــري املشــروع باألســلحة الناريــة وصــالته   

اشـترك   ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٠باجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وُعقد حدث جانيب آخر يف 
ــة وفــرع ا   ــامج العــاملي لألســلحة الناري ــابع ل  ألحبــاثيف تنظيمــه الربن لمكتــب وحتليــل االجتاهــات الت

يف رعايته حكومتا أملانيا وسويسرا واالحتاد األورويب.  وَتشاركاألسلحة الصغرية،  تقصيمشروع و
وركز احلدث على مسألة رصد االجتار باألسلحة النارية والتدفقات املاليـة غـري املشـروعة يف سـياق     

  املستدامة. يةمن أهداف التنم ٤-١٦الغاية 
اليت تعقدها  ،االجتماعاتسلسلة باإلضافة إىل ذلك، وعلى هامش االجتماع السادس من   -٤٣

، شـارك املكتـب يف   ٢٠١٦حزيران/يونيـه   ٦ يفالدول كل سنتني بشأن األسلحة الصغرية، املعقود 

34

14

21

29

16 Africa - 34

Asia and the Pacific - 14

Eastern Europe - 21

Latin America and the
Caribbean - 29

Western Europe and Other - 16

٣٤ -أفريقيا 

١٤ -آسيا واحمليط اهلادئ 

٢١ -أوروبا الشرقية 

٢٩ -ي  والكاريب أمريكا الالتينية

١٦ - أوروبا الغربية واملناطق األخرى 
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 يــاحــدث جــانيب، نظمــه رؤســاء جمموعــة الــدول املهتمــة باختــاذ تــدابري عمليــة لــرتع الســالح وأملان   
نزع السالح، بعنوان "األسلحة الصغرية باعتبارها من األهداف األساسـية للتنميـة:   ومكتب شؤون 

  من أهداف التنمية املستدامة". ٤-١٦اآلثار اليت تنطوي عليها الغاية 
وســـاهم املكتـــب يف عـــدة حلقـــات دراســـية واجتماعـــات نظمتـــها الـــدول األعضـــاء أو   -٤٤

قـي ووكالـة االحتـاد األورويب للتـدريب علـى إنفـاذ       املنظمات اإلقليمية، مبا يف ذلـك االحتـاد األفري  
القانون، ومكتب الشرطة األورويب (اليوروبول) واملنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة (اإلنتربـول)،      

ــا      ةومنظمــ ــوب شــرق أوروب ــادل املعلومــات جلن ــا ومركــز تب ــاون يف أوروب ــا  األمــن والتع وأوروب
  فيفة، وجهات أخرى.ملكافحة األسلحة الصغرية واألسلحة اخل الشرقية
ويف ســياق مبــادرة التعلــيم مــن أجــل العدالــة الــيت أطلقهــا املكتــب يف كــانون الثاين/ينــاير    -٤٥

ــامج ٢٠١٧ ــاملي لألســلحة ، أدى الربن ــم      الع ــدويل لألم ــوذج الهــاي ال ــة دوراً نشــيطاً يف من الناري
ول "مسـألة  ه للطـالب يتنـا  املتحدة الذي نظمته مؤسسة قطـر يف الدوحـة، مـن خـالل عـرض وجِّـ      

. بلـداً خمتلفـاً   ٨٧مشارك من  ٢٠٠٠". وُدعي حلضور احلدث زهاء التجاري للتربحبيع السالح 
ــاول وظــائف املكتــب يف       واســتهدف النشــاط أيضــاً إجــراء مناقشــة حــول اســتحداث أدوات تتن

  الدراسية على خمتلف املستويات التعليمية. الفصول
ة أيضــاً يف اجتمــاع االحتــاد األورويب بشــأن    الناريــ العــاملي لألســلحة وشــارك الربنــامج    -٤٦

غري املشروع باألسلحة النارية واجلهـات الفاعلـة    املستخدمة يف االجتار "مكافحة دروب التهريب
على املستوى األورويب"، الذي نظمه مركز البحـوث املشـترك املعـين باجلرميـة عـرب الوطنيـة التـابع        

إطـاره النتـائج الرئيسـية ملشـروع رسـم خـرائط        ، وعرضـت يف الكاثوليكيـة  املقـدس جلامعة القلب 
  باألسلحة النارية. جتاراال
  

    اجملاالت ذات األولوية ملواصلة العمل    
سيواصل املكتب تنظيم و/أو املشـاركة يف األنشـطة واألحـداث ذات الصـلة الراميـة إىل زيـادة         - ٤٧

وأعمال املكتب يف هذا اجملال،  األسلحة الناريةاملتعلقة بسائل املمعارف ووعي أصحاب املصلحة بشأن 
  وسيواصل كذلك تعزيز أوجه التآزر بني بروتوكول األسلحة النارية والصكوك الدولية األخرى.

  
    املساعدة التشريعية  - ٣  

واصل املكتب تزويد الدول األعضاء مبساعدة تشريعية متخصصة ومالئمة لالحتياجـات مـن     - ٤٨
ع بروتوكـول األسـلحة الناريـة. وخـالل الفتـرة املشـمولة       أجل صوغ تشريعات وطنية فعالـة تتوافـق مـ   

مـن بوركينـا فاسـو     كـلٍّ  بالتقرير، واصل الربنامج العاملي لألسلحة النارية تقدمي املساعدة واملشورة إىل
وتشاد ومايل والنيجر يف تنقيح وتعديل التشريعات الوطنية لألسلحة الناريـة عـن طريـق عقـد حلقـات      

وتيسـري إعـداد مشـاريع القـوانني املتعلقـة باألسـلحة الناريـة. وعقـدت حلقـات           عمل للصياغة القانونية
ويف  ٢٠١٦؛ ويف بوركينـا فاسـو يف أيلول/سـبتمرب    ٢٠١٦العمل يف مـايل والنيجـر يف آب/أغسـطس    

عقـد هـذه احللقـات، أعـد املكتـب تقـارير عـن الثغـرات          وقبيل. ٢٠١٦تشاد يف تشرين الثاين/نوفمرب 
ا من البلـدان األربعـة. وبغيـة االسـتفادة مـن      قانوني خبرياً ٥٠ت، مبشاركة أكثر من القائمة يف التشريعا
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مـع مركـز األمـم املتحـدة      إلقليميـة ، تعـاون املكتـب يف املنطقـة دون ا   مع اجلهات األخرى أوجه التآزر
ذ اإلقليمي لشؤون السلم ونزع السالح يف أفريقيـا، وال سـيما يف بوركينـا فاسـو ومـايل. ويتوقـع تنفيـ       

  .٢٠١٧يف النصف الثاين من عام  هذين البلدينأنشطة املتابعة يف 
حلقة عمل تدريبية لبلـدان جملـس التعـاون لـدول اخللـيج العربيـة عـن         ونظم املكتب أيضاً  -٤٩

ــدويل بشــأن اال   ــانوين ال ــة وبروتوكــول األســلحة     جتــاراإلطــار الق غــري املشــروع باألســلحة الناري
، وكـــان الغـــرض منـــها تعريـــف ٢٠١٦الناريـــة. وُعقـــدت احللقـــة يف أبـــوظيب يف آب/أغســـطس 

  األسلحة النارية والصكوك الدولية ذات الصلة. ولاملمارسني بربوتوك
  

    اجملاالت ذات األولوية ملواصلة العمل    
اجعة التشريعات وإصالحها نشاطاً أساسـيا للربنـامج   دعم عمليات مر سيظل العمل على  -٥٠

  النارية. العاملي لألسلحة
    إعداد األدوات  - ٤  

إرشـادات عمليـة   إىل توفري  ترميأدوات ومنشورات  عدةواصل املكتب حتديث وتطوير   -٥١
  دة.التقنية اجليِّ الدعم للدول وتقدمي املساعدةوضروب من 

ــه    - ٥٢ ــيح وتكييــف من ــة     اوجيــري اآلن تنق ــدرييب الشــامل بشــأن األســلحة الناري ــب الت ج املكت
لكتـروين توخيـا   م اإلللـتعلُّ  منصـته مواءمتـه مـع    ويعمل املكتب علىم الكبار، منهجيات تعلُّ لتضمينه

 رنسـية نكليزيـة والف داد الصـيغة النهائيـة بـاللغتني اإل   إعـ  ٢٠١٧يف عـام   ومـن املتوقـع  لتوسيع نطاقـه.  
؛ اجلــرائم املنطويــة علــى  وحفــظ ســجالهتااألســلحة الناريــة وومسهــا  هويــة التاليــة: حتديــد  للنمــائط

؛ التحقيـق يف اجلـرائم املتصـلة باألسـلحة     جنائيـة أدلـة  استخدام األسلحة الناريـة، األسـلحة الناريـة ك   
اخلاصـة؛ التعـاون الـدويل يف املسـائل      أسـاليب التحـري  ؛ استخدام ومالحقة مرتكبيها قضائياالنارية 

النقـل والسمسـرة والصــالت مـع الرقابـة احلدوديـة. وخـالل الفتـرة قيــد         عمليـات  ةمراقبـ واجلنائيـة؛  
  ذات الصلة إىل اللغة الفرنسية بغية استخدامها يف أنشطة التدريب. النمائطاالستعراض، ُترمجت 

الــيت اســتخدمت يف نهجيــة املحتســني العمــل علــى واصــلة مباملكتــب تكليــف بنــاء علــى و  -٥٣
ث االسـتبيان  وحـدَّ املنهجية املـذكورة  ، راجع املكتب ٢٠١٥األسلحة النارية لعام  بشأن الدراسة

ــة،  جتــاراخلــاص جبمــع البيانــات عــن اال  ــة   )٨(غــري املشــروع باألســلحة الناري وأعــد، يف ســياق آلي
الـذايت الشـامل    التقيـيم والربوتوكوالت امللحقة هبا، استبيان  ظمةاستعراض تنفيذ اتفاقية اجلرمية املن

  )CTOC/COP/WG.6/2017/2يع أحكام الربوتوكول لكي ينظر فيه الفريق العامل (انظر جلم
للـدليل التشـريعي بشـأن     حمدَّثة باإلضافة إىل ذلك، يقوم املكتب حاليا بإعداد صيغة هنائيةو  -٥٤

تنفيــذ بروتوكــول مكافحــة صــنع األســلحة الناريــة، وأجزائهــا ومكوناهتــا والــذخرية، واالجتــار هبــا     
  .٢٠١٧ عاميف  ومن املتوقع نشرها، ري مشروعة، املكمل التفاقية اجلرمية املنظمةبصورة غ

                                                                    

مع وحتليل املعلومات والبيانات الكمية والنوعية عن جب اخلاصجيري اآلن وضع الصيغة النهائية لالستبيان املنقح   )٨(  
، وسوف تتاح ٨/٣لقرار املؤمتر وفقاً غري املشروع باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية،  االجتار
 األعضاء. للدول
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    اجملاالت ذات األولوية ملواصلة العمل    

لترمجــة األدوات ذات الصــلة متويــل يســعى مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة للحصــول علــى     -٥٥
ج التـدرييب وورقتـا   االست، ومنـها بصـفة خاصـة املنـه     الرمسيةونشرها جبميع لغات األمم املتحدة 

  لكتروين.م اإلالتعلُّ منائطاملناقشة و
  

    الدعم التقين وبناء القدرات لتنفيذ تدابري املراقبة الوقائية مبوجب الربوتوكول  - ٥  
خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، واصــل املكتــب تقــدمي الــدعم الــتقين للبلــدان يف منطقــة   -٥٦

  الوسم وحفظ السجالت ومجع األسلحة غري املشروعة والتخلص منها. تيقيا يف جماالغرب أفر
  

    وسم األسلحة النارية وحفظ سجالهتا  (أ)  
ــفيمــا يتعلــق بالوســم وحفــظ الســجالت،     -٥٧ ــة بلــدان يف غــرب  الــدعم إىل املكتــب  روفَّ مثاني

علـى   فنـيني املمارسـني وال لوسم وتـدريب أكثـر مـن مائـة مـن      لآالت زويدها بمن خالل ت )٩(أفريقيا
  استخدامها وصيانتها.

ــاً     بفضــل و  - ٥٨ ــة وتســجيلها وفق ــدان يف وســم األســلحة الناري هــذه املســاعدة، بــدأت عــدة بل
ــة.    ــاألفضــل املمارســات الدولي ــامي   وفيم ــني ع ــن  وتســجيل وســم  ، مت٢٠١٦َّو ٢٠١٥ب ــر م أكث

زهـات)   وحـرس املتـن   سالح ناري لدى الشرطة واجلمارك ٨٥٠٠سالح ناري يف مايل ( ١٣ ٠٠٠
  سالح ناري لدى شرطة واغادوغو ويف مناطق احلدود مع مايل). ٥٠٠٠( اسووبوركينا ف

  
    اجملاالت ذات األولوية ملواصلة العمل    

الوسـم وحفـظ السـجالت أولويـة يف معظـم بلـدان       الـالزم لعمليـات   دعم توفري الـ سيظل   -٥٩
إىل دعم تقين ومايل إضايف ومعـدات وتـدريب علـى وسـم وتسـجيل       اليت حتتاجاملنطقة األفريقية، 

  األسلحة النارية، مبا يف ذلك األسلحة اليت جيري ضبطها ومجعها واستعادهتا.
  

    ت الوطنية اخلاصة باألسلحةالسجال  (ب)  
تــوفري آليـة متينــة وشـاملة حلفــظ السـجالت ميكــن اسـتخدامها لتســجيل     علـى  املكتــب عمـل  ي  - ٦٠

ا لتسجيل األسلحة، وميكـن  وطني ، عند االقتضاء، باعتبارها نظاماًواعتمادها النارية املضبوطةاألسلحة 
أن تشكل دعامة أساسية لنظام التعقب. ووجـود سـجالت فعالـة شـرط الزم لتحديـد أمـاكن وجـود        

هـذه السـجالت، لـن تـتمكن الـدول مـن القيـام علـى حنـو           بـدون الناريـة ورصـد حتركاهتـا. و    ألسلحةا
عــدم وجــود ســجالت . وتضــبطها أو تعثــر عليهــا أو جتمعهــااألســلحة الناريــة الــيت اقتفــاء أثــر م بمالئــ

يفــرض حتــديات إضــافية أمــام مكافحــة االجتــار غــري املشــروع باألســلحة    لألســلحة املضــبوطةمناســبة 
  النارية.

                                                                    

 بنن وبوركينا فاسو وتوغو والسنغال وغانا ومايل وموريتانيا والنيجر.  )٩(  
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ألســلحة الناريــة مــع دائــرة تكنولوجيــا     لالربنــامج العــاملي   تعــاون ،٢٠١٦وخــالل عــام    -٦١
هذا السجل. ومن املتوقع أن يسـتمر هـذا العمـل خـالل عـام      على إنشاء علومات التابعة للمكتب امل

 تلالحتياجــاوفقــاً ف كيُّــة التاملكتــب إمكانيــ براجميــة مرخصــة باســم. وســيتيح اســتحداث ٢٠١٧
  واهلياكل الوطنية.

بعثة تقييمية إىل بنمـا  ألسلحة النارية لالربنامج العاملي  وفدوخالل الفترة قيد االستعراض، أ  -٦٢
مشـروع   م مشورة تقنية بشأن سبل تعزيـز نظـام مراقبـة األسـلحة الناريـة. ونتيجـة لـذلك، أُعـدَّ        وقدَّ

حفـظ  هبـا مـن أجـل مسـاعدهتا علـى      جديد باالشتراك مع بنمـا والفـرع اإلقليمـي للمكتـب الكـائن      
ة، سيدعم املكتـب بنمـا   املساعديف إطار هذه . ولديها قيقري والتحالسجالت وتعزيز قدرات التح

وضـع ونشـر نظـام متكامـل حلفـظ سـجالت األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا            العمل علـى  يف
  .لديها اجلنائي للمقذوفات التحليل حتسني قدراتعلى والذخرية و

  
    اجملاالت ذات األولوية ملواصلة العمل    

الربنـامج العـاملي لألسـلحة الناريـة لغـرض حتسـني        توفري الدعم بصورة مسـتدمية مـن  سيظل   -٦٣
  .اتستلزم متويالً إضافي سجالت األسلحة الوطنية وتعزيز قدرات الدول األعضاء بوجه عام أولويةً

  
    األمن املادي ملرافق ختزين األسلحة النارية املضبوطة واجملمَّعة  (ج)  

مـن املشـاكل   على حنـو سـليم    وإدارهتازال ختزين األسلحة النارية املضبوطة واملصادرة  ما  -٦٤
مـن املخـازن، وكـذلك فيمـا     عمليـات تسـريب   سـرقات و حتدث هبـا  بعض البلدان اليت الصعبة يف 

التعامـل   إدارةو. احملـاكم أدلـة اإلثبـات يف    السـتخالص يتعلق بتأمني سلسـلة االسـتمرارية الالزمـة    
 املضبوطة وختزينـها علـى حنـو فعـال وآمـن أولويـة كـربى للعديـد مـن البلـدان           ةالنارياألسلحة  مع

  نظم فعالة وشاملة حلفظ السجالت.مع إجياد بالتوازي 
علـى  وقد واصل املكتب دعم بلدان خمتارة يف حتسني أمن ختزين األسلحة النارية املضبوطة   -٦٥

. وقد بدأ العمـل  للمخزونات وحسن إدارهتا األمن املادي لتوفري دةاملمارسات اجليِّحنو يتماشى مع 
ومـن   ٢٠١٧ت لتخـزين األسـلحة الناريـة يف السـنغال يف كـانون الثاين/ينـاير       على جتديد موقع مؤقَّ

اتفق املكتب مـع السـلطات يف    ٢٠١٧. ويف شباط/فرباير ٢٠١٧نيسان/أبريل  حبلولجنازه إ املتوقع
 ة حتـت صـادر املموقـع ختـزين األسـلحة الناريـة املضـبوطة و      بوركينا فاسو علـى خطـة عمـل لتجديـد    

لنيجـر. ويسـعى املكتـب إىل التعـاون     يف اأنشـطة مماثلـة    ومن املعتزم تنفيذإشراف الشرطة القضائية. 
  ذات الصلة يف هذا امليدان. لفاعلةمع اجلهات ا يف العملتنسيق الو
  

    اجملاالت ذات األولوية ملواصلة العمل    
ــامج سيواصــل ال  -٦٦ ــاملي لألســلحة ربن ــة الع ــادي      الناري ــاألمن امل ــق ب ــا يتعل ــه فيم ــز دعم تركي

للمخزونات على األسلحة املضبوطة بالدرجة األوىل، مـع إيـالء االعتبـار الواجـب لـدعم هياكـل       
  حفظ السجالت.
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    والتخلص منهاالتعامل معها مجع األسلحة النارية وإدارة   (د)  
الـدعم الـتقين إىل عـدة    تـوفري  والعامـة  السياسـات   صعيد على واصل املكتب تقدمي املشورة  -٦٧

 شـارك ، ٢٠١٦آب/أغسـطس   ١٢فـي  فبلدان فيما يتعلق جبمع األسـلحة الناريـة والـتخلص منـها.     
 جنـتني قطعة من األسلحة النارية غري املشروعة املرتبطـة باجلرميـة يف األر   ٢٥ ٠٠٠املكتب يف تدمري 

ــذا الشــأن    ــة يف ه ــة الالزم ــدم املشــورة الفني ــة   هــذه . واســتهدفت وق ــها حكوم ــيت نظمت ــة، ال العملي
يف أقـاليم   أجهـزة القضـاء   نـة يف مسـتودعات  األرجنتني، تدمري األسلحة الناريـة غـري املشـروعة املخزَّ   

بـالفرم  األسلحة الناريـة  قد اتبعت املمارسات الفضلى يف تدمري ا. وسبوينس أيرس وسانتافيه ومندو
تـدمري   ويضـمنان  األسـاليب فعاليـة وأقلـها تلويثـا     ثـر من أك هذين األسلوبنيأنَّ ، واملعروف والصهر

  حيول دون إعادة استخدام أجزائه ومكوناته.السالح الناري بأكمله مبا 
لتعريفهـا باألسـاليب القائمـة    ة فنيـ وقدم املكتب لبوركينا فاسو والسـنغال والنيجـر مشـورة      -٦٨

. ويواصـل املكتـب العمـل مـع     مـا يناسـب منـها احتياجاهتـا الراهنـة     لتدمري األسـلحة الناريـة وحتديـد    
 وفريتـ يشـمل  تـدمري األسـلحة الناريـة غـري املشـروعة، مبـا       من أجل مساعدهتا علـى  البلدان املشاركة 

  .املناسبة يف هذا الشأن واملوادالالزم التدريب 
  

    عملاجملاالت ذات األولوية ملواصلة ال    
سيواصل املكتب، عن طريق الربنـامج العـاملي لألسـلحة الناريـة، دعـم البلـدان الـيت تطلـب           -٦٩

  لتوفري املعدات واملواد الالزمة لدعم تنفيذ هذه احلمالت. وهو يسعى إىل احلصول على متويلذلك 
  

    باألسلحة النارية املتصلةللجرائم  للتصدي تعزيز تدابري العدالة اجلنائية  - ٦  
 جتــارلال للتصــدي مــن بــني الــدعائم الرئيســية لعمــل املكتــب تعزيــز تــدابري العدالــة اجلنائيــة    -٧٠

  ، مبا يشمل األنشطة اإلرهابية.  اجلرائمته باجلرمية املنظمة وغريها من باألسلحة النارية وصال
وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، واصـل املكتـب تقـدمي دورتـه التدريبيـة املتخصصـة بشـأن          -٧١

  ".النارية وصالته باجلرمية املنظمةباألسلحة  جتاراال واملالحقة القضائية يف جرائم"التحقيق 
الـدورة   خبصـوص ، نظم املكتـب حلقـة عمـل لتـدريب املـدربني يف فيينـا       ٢٠١٦ويف أيار/مايو   - ٧٢

العـاملي  هذا النشاط املكثـف لبنـاء القـدرات املـدربني مـن فرقـة الربنـامج         واستهدف. املذكورة التدريبية
مـن   شـاركا م ١٤ ومشـل منطقـة السـاحل،    يفلألسلحة الناريـة واملـدربني الـذين سـيعملون يف املسـتقبل      

بوركينــا فاســو وغانــا وكــوت ديفــوار والنيجــر. واســتهدفت الــدورة تنقــيح وتبســيط دورات املكتــب    
املتصلة باألسلحة النارية ومواءمـة الطرائـق الـيت     يف اجلرائماملالحقة القضائية التدريبية يف جمال التحقيق و

  م الكبار.الحتياجات اخلاصة بتعلُّمع ااملدربون يف تنفيذ أنشطة التدريب يف املستقبل  يتبعها سوف
ــه   -٧٣ ــب يف دورة متقدِّ ٢٠١٦ويف حزيران/يوني ــاهم املكت ــى   ، س ــدريب عل ــة للت ــاءم ــر  اقتف أث

يف تنظيمهـا أمانـة منظمـة األمـن والتعـاون يف       تشـاركت  األسلحة الصغرية واخلفيفة غـري املشـروعة،  
إنفـاذ القـانون مـن سـٍت      ملـوظفي أوروبا واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربـول)، وخصصـت   

األمن والتعاون يف أوروبا (أفغانسـتان وأوزبكسـتان وتركمانسـتان وطاجيكسـتان      ظمةمن بلدانمن 
  وقريغيزستان وكازاخستان).
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، واصـل املكتـب سلسـلة    ٢٠١٦وفيما بني تشرين األول/أكتـوبر وكـانون األول/ديسـمرب      -٧٤
إنفـاذ القـانون والعدالـة اجلنائيـة يف      وجهـود مـوظفي  العدالـة اجلنائيـة   تـدابري  أنشطته التدريبية لتعزيـز  

 ٧-٣باألســلحة الناريــة وغــريه مــن اجلــرائم املتصــلة باألســلحة الناريــة يف تشــاد (   جتــارالتصــدي لال
كـانون األول/ديسـمرب)، وموريتانيـا     ٢ - تشـرين الثـاين/نوفمرب   ٢٨شرين األول/أكتوبر) ومـايل ( ت
ــاين/نوفمرب) والنيجــر (   ١١-٧( ــى املشــاركون    ١٦-١٢تشــرين الث ــانون األول/ديســمرب). وتلق ك

كيفيـة التعامـل مـع    هبـا، و  جتـار ، وتـدابري منـع اال  هوية األسـلحة الناريـة وتصـنيفها    تدريبا على حتديد
األسـلحة الناريـة،    التحـري واقتفـاء أثـر   أسـاليب  اجلرميـة، وإدارة املعلومـات االسـتخبارية، و   مسارح 

إنفــاذ مــوظفي مــن  ٩٦والتعــاون الــدويل وتبــادل املعلومــات. وحضــر هــذه التــدريبات املتخصصــة  
ن وأفراد من قضاة ومدعون عاموكذلك و ،القانون من ضباط الشرطة والدرك واجلمارك واحلراس

وحـدات مكافحـة اإلرهـاب، وغريهـم، وشـارك فيهـا أيضـاً ممثلـون ملكاتـب          ممثلـون ل و ديناجملتمع امل
التدريب يف مايل يف مدرسة أليون بلونـدان بيـي حلفـظ السـالم بـدعم مـن        ظماإلنتربول الوطنية. وُن

   مايل.األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف بعثة مندويب
  

    اجملاالت ذات األولوية ملواصلة العمل    
 لعديـد مـن البلـدان الـيت تطلـب     دى اما زال التدريب وبناء القدرات يشكالن أولـويتني لـ    -٧٥

ــزم مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة دعــم هــذا اجل  املســاعدة يف هــذا الشــأن  انــب مــن جوانــب  . ويعت
  االستجابة هلذه الطلبات.رته على قدالنارية من أجل حتسني  العاملي لألسلحةالربنامج 

  
    تعزيز التعاون الدويل وتبادل املعلومات  - ٧  

غـري املشـروع    جتـار مـن مكافحـة اال   ا املسائل اجلنائية جزءاً أساسييشكل التعاون الدويل يف  -٧٦
باألسلحة النارية، ويشمل ذلك التبادل املنتظم للمعلومات واملمارسات اجليدة فيما بني املمارسني، 

إىل مكتـب   رطلـب املـؤمت  ، ٨/٣من الربوتوكول. ويف القرار  ١٢وهو ما تشجع عليه صراحة املادة 
يف املسـائل اجلنائيـة عمـالً     املخدِّرات واجلرمية أن يواصل العمل على تعزيز وتشجيع التعاون الـدويل 

بأحكام االتفاقية هبـدف التحقيـق يف أنشـطة صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوِّناهتـا والـذخرية          
قضـائيا، مبـا يشـمل األنشـطة املتعلقـة باإلرهـاب        جلنـاة هبا على حنو غري مشروع ومالحقـة ا  جتارواال

البلـدان الـيت    تشـمل ليميـة وعـرب إقليميـة    وغريه من اجلرائم، وذلك من خالل تنظيم حلقات عمل إق
  التهريب ذات الصلة. دروب تقع على

  
    اجملاالت ذات األولوية ملواصلة العمل    

للممارسني يف جمـال األسـلحة الناريـة والعدالـة اجلنائيـة لـدعم        جتمعاملكتب على إنشاء  يعمل  - ٧٧
  جهود التعاون الدويل وتشجيع التبادل املنتظم للممارسات اجليدة والدروس املستفادة.

  
    مجع وحتليل البيانات عن التدفقات غري املشروعة من األسلحة النارية  - ٨  

 جتــارراســته بشــأن الطــابع عــرب الــوطين لالمكتــب املخــدِّرات واجلرميــة د ، أمت٢٠١٥َّيف عــام   - ٧٨
، وفقــاً للواليــة هــذا الشــأن املســتخدمة يف جتــارباألســلحة الناريــة وعــن دروب التــهريب وأســاليب اال
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الدراسـة املتعلقـة باألسـلحة الناريـة      املكتـب  عـد . وقـد أ ٦/٢و ٤/٥ب قراري املؤمتر املسندة إليه مبوج
بشأن األسـلحة الناريـة   الواردة بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء، استناداً إىل املعلومات  ٢٠١٥لعام 

  املضبوطة.
وقد واصل املكتب العمل علـى حتـديث املنهجيـة املسـتخدمة يف إجـراء الدراسـة، هبـدف          -٧٩

ؤمتر ، وذلك مبوجب الواليـة الـيت أسـندها إليـه املـ     ٢٠١٧جديدة جلمع البيانات يف عام  بدء جولة
 جتـار واصلة مجع وحتليل املعلومـات الكميـة والنوعيـة والبيانـات املصـنَّفة علـى حنـو مالئـم عـن اال         مل

باألسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية، مع مراعاة دراسـة األسـلحة الناريـة الـيت أُجريـت      
أسـاس منـتظم،    من أهداف التنمية املسـتدامة، ونشـر النتـائج علـى     ٤-١٦والغاية  ٢٠١٥يف عام 

 (القـرار  لصـلة مـع املنظمـات ذات ا   بالتعـاون والقيام، حتقيقا هلذه الغاية، بتنقـيح وحتسـني منهجيتـه    
  .٢٠١٦) اعتباراً من عام ٨/٣
فريق النارية "اجتماع  العاملي لألسلحة، نظم الربنامج ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ١٦و ١٥ويف   -٨٠

غـري املشـروع باألسـلحة الناريـة، مـع       جتـار البيانـات عـن اال  اخلرباء غـري الرمسـي بشـأن مجـع وحتليـل      
والغايـة   ٢٠١٥املخدِّرات واجلرمية يف عـام  ب األمم املتحدة املعين مراعاة الدراسة اليت أجراها مكتب

التنمية املستدامة" يف فيينا، بالتعاون مع فرع األحباث وحتليل االجتاهـات (شـعبة    افمن أهد ٤-١٦
ؤون العامــة)، ومبشــاركة طائفــة واســعة مــن املمــثلني احلكــوميني واخلــرباء    حتليــل السياســات والشــ 
دولة عضواً ومخس منظمـات دوليـة ومخـس منظمـات غـري حكوميـة.        ١٥الوطنيني والدوليني، من 

مناقشة الدروس املستفادة مـن املاضـي واجلهـود اجلاريـة جلمـع البيانـات علـى         اعواستهدف االجتم
جري اختبـار  وسـيُ  )١٠(دويل، وتنقيح استبيان املكتـب جلمـع البيانـات.   الصعيد الوطين واإلقليمي وال

  .٢٠١٧خالل عام  ويطرح لالستخدامالستبيان املنقح جترييب ل
األسـلحة   بشـأن  دراسـة المـن أهـداف التنميـة املسـتدامة أمهيـة       ٤-١٦وقد عززت الغاية   -٨١

ية املكتب يف مواصلة مجـع  وال حتديد مالمحاليت أجراها املكتب وسامهت يف  ٢٠١٥النارية لعام 
األسـلحة الــيت  وحتليـل بيانـات األسـلحة الناريـة. ويشـكل املؤشـر املقتـرح هلـذا اهلـدف، أي نسـبة           

وفقـاً  تضبط أو ُيعثر عليها أو ُتسلم وتتعقب أو حتدد السلطات منشـأها أو سـياقها غـري املشـروع     
  لعمل املكتب.ا إضافي دعماًيوفر و للدراسةمكمال  ، عامالًللصكوك الدولية

  

                                                                    

ورومانيا والعراق  سابقايا اليوغوسالفية ومجهورية مقدون الربازيلو أملانياو إسبانياكان من بني املشاركني ممثلون من   )١٠(  
 والنيجر واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وغانا وغواتيماال والفلبني وكوت ديفوار واملكسيك

األورويب ومكتب  واالحتاد ممثلون عن مكتب شؤون نزع السالح ، وكذلكوالواليات املتحدة األمريكية ونيجرييا
 وأوروبا الشرقية ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومركز تبادل املعلومات جلنوب شرق أوروبا الشرطة األورويب

األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة. ومشلت املؤسسات غري احلكومية ومعاهد البحوث املمثلة معهد حبوث  ملراقبة
للسالم، ومعهد حبوث السالم يف أوسلو، ومركز البحوث املعين باجلرمية عرب  كيمنواملعهد الفل ،التسلح أثناء الرتاعات

 ./www.unodc.orgتقصي األسلحة الصغرية. وتقرير االجتماع متاح على مشروع الوطنية و
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    مع سائر املنظمات الدولية واإلقليمية التنسيق  -جيم  
    منظومة األمم املتحدة يف إطارالتعاون   - ١  

واصل املكتب مسامهته يف عمل آليـة األمـم املتحـدة لتنسـيق األعمـال املتعلقـة باألسـلحة          -٨٢
وهي منصَّة التنسيق اليت أنشأها األمـني العـام علـى مسـتوى منظومـة األمـم املتحـدة         )١١(الصغرية،

املنظمـة   عمـل  اجلاريـة، ودعـم   املبـادرات بأسرها من أجل تعزيز تبادل املعلومات والتنسـيق بشـأن   
  األسلحة الصغرية. بشأن مسألةمبادرة "توحيد األداء"  ريف إطا
ب تنسيق أنشطته والتعـاون بشـأهنا مـع وكـاالت األمـم      وعلى الصعيد امليداين، واصل املكت  -٨٣

املتحـــدة ومكاتبـــها ذات الصـــلة، مثـــل برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي، ومكتـــب شـــؤون نـــزع   
الســالح/مركز األمــم املتحــدة اإلقليمــي لشــؤون الســلم ونــزع الســالح يف أفريقيــا وإدارة عمليــات  

  حفظ السالم.
  

    الدولية واإلقليميةالتعاون مع سائر املنظمات   - ٢  
، وقَّعت اإلنتربول مع املكتب اتفاقاً للتعاون الشامل، تضمن بنـاء القـدرات   ٢٠١٦يف عام   -٨٤

، اومالحقة اجلناة قضائيغري املشروع واجلرائم ذات الصلة، والتحقيق بشأهنا  جتاريف جمال تعقب اال
ط املعنيـة مبراقبـة األسـلحة الناريـة     وتعزيز السـجالت الوطنيـة والدوليـة، ودعـم التفاعـل بـني األوسـا       

اإلنتربول إلدارة سـجالت  نظام  تبادل املعلومات والتعاون. وأسهموأوساط العدالة اجلنائية، ودعم 
واقتفاء أثرها يف وضع منيطتني تدريبيتني، وشاركت يف عدة دورات تدريبية  غري املشروعةاألسلحة 

  نظمها املكتب.
، شــارك املكتــب يف االجتمــاع الثالــث للفريــق     ٢٠١٦مرب تشــرين الثــاين/نوف  ٣و ٢ويف   -٨٥

واقتفاء أثرها الذي نظمته اإلنتربـول يف ليـون،    غري املشروعةالعامل املعين بإدارة سجالت األسلحة 
فرنسا. وقد دعم املكتب وشجع، مـن خـالل خمتلـف أنشـطة مشـاريعه، اسـتخدام الـدول األعضـاء         

 علـى مواءمـة  واقتفـاء أثرهـا. ويواصـل املكتـب العمـل       ةغري املشـروع األسلحة  التسج لنظام إدارة
أنشطته اجلارية، وال سيما تلك األنشطة املتعلقة جبمع البيانات عن االجتار غـري املشـروع باألسـلحة    

إدارة سـجالت األسـلحة غـري املشـروعة      نظـام مـع  والنارية وحفظ سجالهتا، مـع جهـود اإلنتربـول    
واقتفاء أثرها. وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، شارك ممثلون عن املكاتـب املركزيـة الوطنيـة التابعـة     

  بعض تلك الدورات. ويسروالإلنتربول يف أنشطة تدريبية يف غرب أفريقيا 
ة فرقـة العمـل املعنيـة    علـى االتصـال بانتظـام باالحتـاد األورويب، وخباصـ      حـريص  املكتبو  -٨٦

باألسـلحة الناريـة التابعــة لـه، ملعاجلـة احلاجــة إىل تعزيـز األطـر التشــريعية بشـأن األسـلحة الناريــة،         
غــري  جتــارمجــع وحتليــل البيانــات علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل بشــأن تــدفقات اال والتوســع يف

غـري املشـروع باألسـلحة     جتـار الا ومالحقة جرائم وتعزيز تدابري العدالة اجلنائية لكشف شروع،امل
  ، وصالته باجلرمية املنظمة واإلرهاب.النارية

                                                                    

يف  فيما بينها وتتعاون عملها قتضم اآللية يف الوقت احلايل ثالثة وعشرين كياناً من كيانات األمم املتحدة تنسِّ  )١١(  
 كل منها. ةإطار والي
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، شارك املكتب يف حلقة دراسـية  ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٨إىل  ٢٦ويف الفترة من   - ٨٧
ــأن باألســلحة الناريــة يف االحتــاد األورويب،    جتــارالنــهج املتعــددة التخصصــات يف مكافحــة اال    بش
للربنـامج األورويب املتعـدد التخصصـات     ةاألسـلحة الناريـة التابعـ    شعبةسبانيا، إأليكانيت،  يف هاتنظم

مـع مكتـب الشـرطة األورويب بغيـة حتسـني       أيضـاً ويتعـاون املكتـب   . التهديدات اإلجراميةملكافحة 
  غري املشروع باألسلحة النارية. جتارتبادل املعلومات ومنهجيات مجع البيانات عن اال

الناريــة التــابع للمكتــب الــدورة التدريبيــة   العــاملي لألســلحةفريــق الربنــامج أيضــاً ودعــم   -٨٨
غـرب البلقـان" الـيت نظمتـها وكالـة االحتـاد األورويب للتـدريب علـى          -املعنونة "األسلحة الناريـة  

علـى تعزيـز تعـاون الشـرطة والقضـاء مـع بلـدان غـرب         الدورة ، وركزت يف زغرب إنفاذ القانون
  باألسلحة النارية. جتارء األسلحة النارية من أجل منع االوشبكات خربا قانالبل
وباإلضـــافة إىل ذلـــك، شـــارك املكتـــب يف االجتمـــاع الســـادس للجـــان الوطنيـــة املعنيـــة    -٨٩

ــا والبوســنة واهلرســك   باألســلحة ال ــة أللباني ــل األســود  صــغرية واألســلحة اخلفيف ــة  واجلب ومجهوري
وقــد نظــم االجتمــاع مركــز   .ومولــدوفا )١٢(وصــربيا وكوســوفو، اًمقــدونيا اليوغوســالفية ســابق 

ملكافحـة األسـلحة الصـغرية واألسـلحة     وأوروبا الشـرقية  جنوب شرق أوروبا يف  اتتبادل املعلوم
كانون األول/ديسمرب يف بودا، اجلبـل األسـود. وكـان الغـرض الرئيسـي مـن        ٦و ٥اخلفيفة يومي 

املعلومات اإلقليمية بشأن األسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة.   االجتماع هو تيسري عملية تبادل 
ــاقش املكتــ   ــى      بوخــالل االجتمــاع، ن ــات للحصــول عل ــة مجــع البيان استعراضــه اجلــاري ملنهجي

  غري املشروع باألسلحة النارية. جتارمعلومات بشأن اال
اصــة االحتــاد وواصــل املكتــب تعاونــه مــع خمتلــف املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، وخب  -٩٠

، شــارك املكتــب يف ٢٠١٧األفريقــي واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا. ويف آذار/مــارس 
االجتماع املشترك الثاين الذي نظمه االحتاد األفريقي وأملانيا بغرض تعزيز التعاون والتنسيق يف جمال 

تفــق االحتــاد األفريقــي  األمــن املــادي لألســلحة الصــغرية وإدارة املخزونــات يف منطقــة الســاحل. وا  
واملكتب على تعزيز تعاوهنما يف عدة جماالت، منها املساعدة التشريعية وتشـجيع التعـاون العمليـايت    

  غري املشروع وما يتعلق به من جرائم. جتارلالللتصدي وبناء القدرات لتعزيز تدابري العدالة اجلنائية 
عمــل التدريبيــة الــيت نظمهــا املكتــب ودعــم جملــس التعــاون لــدول اخللــيج العربيــة حلقــة ال  -٩١

غــري املشــروع باألســلحة الناريــة  جتــارللــدول األعضــاء بشــأن اإلطــار القــانوين الــدويل املتعلــق باال
. ويقـوم  ٢٠١٦آب/أغسـطس   ٣١إىل  ٢٩وبروتوكول األسلحة النارية يف أبوظيب يف الفترة من 

، هتوشـرط  لـدول اخللـيج العربيـة   لـس التعـاون   سبل تعزيز التعاون مع جم باستكشافحاليا  باملكت
  يف إنفاذ القانون. هساعد متثلاليت 
التعــاون مــع منظمــة الــدول األمريكيــة واحتــاد أمــم    توثيــقويبحــث املكتــب حاليــا ســبل    -٩٢

  أمريكا اجلنوبية.
  

                                                                    

 ).١٩٩٩( ١٢٤٤ينبغي فهم مجيع اإلشارات إىل كوسوفو اليت ترد يف هذه الوثيقة يف سياق قرار جملس األمن   )١٢(  
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    التعاون مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص  - ٣  
ــامج العــاملي   تؤلــف املشــاركة والتعــاون مــع اجملتمــع املــدين عنصــراً شــا      - ٩٣ مالً مــن عناصــر الربن

لألسلحة النارية. وقـد أشـرك مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة بفعاليـة منظمـات اجملتمـع املـدين علـى شـىت            
ــة، مــن خــالل إعــداد دورة تدريب   إىلاملســتويات؛ مــن وضــع التشــريعات    ــةاألنشــطة التدريبي بشــأن  ي

مــواد الــدعوة. وخــالل الفتــرة قيــد      تطبيــقحــىت التعــاون يف  وشــراف اجملتمــع املــدين،   إمشــاركة و
  االستعراض، شارك اجملتمع املدين يف حلقات عمل تدريبية نظمت يف تشاد ومايل وموريتانيا والنيجر.

غري املشـروع باألسـلحة    جتارقضية االب املعنيةوما زال املكتب يعمل مع املنظمات الرئيسية   -٩٤
ــق االستشــاري املعــين باأللغــام،    ــل الفري ــة، مث ألســلحة الصــغرية، ومركــز  ا ومشــروع تقصــي  الناري

  .كاثوليكيةال املقدسالبحوث املشترك املعين باجلرمية عرب الوطنية التابع جلامعة القلب 
سلسلة من االجتماعات مع ممثلي القطـاع اخلـاص لبحـث املبـادرات      أيضاًوعقد املكتب   -٩٥

ن بـني الـدول والقطـاع اخلـاص     من الربوتوكـول، الـيت تـدعو للتعـاو     ١٣للمادة  الداعمةاملشتركة 
  هبا بصورة غري مشروعة. جتارمن أجل منع ومكافحة صنع األسلحة النارية واال

  
    اجملاالت ذات األولوية ملواصلة العمل    

الناريـة تعاونـه مـع منظمـات اجملتمـع املـدين والقطـاع         العاملي لألسـلحة سيواصل الربنامج   -٩٦
  اخلاص وإشراكهما يف أنشطته.

    
  االستنتاجات والتوصيات  - خامساً  

  
هبــا بصــورة غــري مشــروعة، وصــالهتما باجلرميــة   جتــارزال صــنع األســلحة الناريــة واال مــا  -٩٧

  ة يف العديد من البلدان واألقاليم.املنظمة واإلرهاب وسائر اجلرائم اخلطرية، ميثل مشكلة ملحَّ
ــابع للمكتــب ت       -٩٨ ــة الت ــاملي لألســلحة الناري ــامج الع ــد واصــل الربن ــى  وق شــجيع التصــديق عل

ــذه، باالســتناد       ــدول األعضــاء يف تنفي ــة ومســاعدة ال ــائم  إىل بروتوكــول األســلحة الناري مخــس دع
ال  ريـة تماشـى مـع بروتوكـول األسـلحة النا    تتنفيذ أنظمة فعالة ملراقبة األسلحة النارية مبـا  ورئيسية. 

لكيانـات  ا بنيالعمل  بل يتطلب أيضاً تنسيقوجود إطار تشريعي ومعياري مالئم، يستلزم فحسب 
موارد بشرية وتقنية وماليـة. وعلـى الـرغم مـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ خمتلـف          وكذلكاملتخصصة، 
  الدويل. تعاونحتسني ال ومنهال يزال هناك الكثري مما ينبغي القيام به، فاملبادرات، 

أنشـطة الربنـامج العـاملي لألسـلحة      اسـتمرارية ضـمان  ل وقابل للتنبؤمستدام  متويل ريويلزم توف  - ٩٩
  النارية، ومتكينه من االستجابة لطلبات املساعدة التقنية اليت ترد من خمتلف البلدان واملناطق.

علـى إرسـاء    املكمل هلا اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول األسلحة النارية أحكامنص تو  -١٠٠
غـري املشـروع باألسـلحة الناريـة وأجزائهـا       ارجتـ إطار قانوين متني على الصعيد الدويل ملكافحة اال

 طــرالصــكوك القانونيــة األخــرى واأل وممــا يعــزز هــذا اإلطــار. والتصــدي لــه ومكوناهتــا والــذخرية
  .يف هذا الشأن السياساتية املعتمدة على الصعيدين العاملي واإلقليمي
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املراقبة املنفذة الـيت تسـهم   فعالية واستدامة تدابري مسألة أن يعاجل يود الفريق العامل لعل و  -١٠١
غري املشروع باألسلحة النارية واجلرائم ذات الصلة. ولعل الفريق العامـل يـود    جتاريف مكافحة اال

بــني خمتلــف أنــواع التــدابري الــيت تســاهم يف حتقيــق الغايــة  القائمــة أيضــاً مواصــلة مناقشــة الصــالت
ــة املســتدامة،    ٤-١٦ ــن أهــداف التنمي ــات والســلطات   مــدى اســتعداد و  وكــذلكم ــة اآللي فعالي

  غري املشروع باألسلحة النارية. جتاراال احلد من م احملرز حنوالوطنية القائمة اليت ترصد التقدُّ
 


