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  باألسلحة الناريةالفريق العامل املعين 
  الثالثة الدورة
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٩فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

  النظر يف نتائج الدراسة املتعلقة بالطابع عرب الوطين
        باألسلحة النارية والدروب املستخدمة فيه تِّجارلال

 تشجيع إىل الرامية واجلرمية خدِّراتبامل املعين املتحدة األمم مكتب أنشطة    
 وأجزائها النارية األسلحة صنع مكافحة بروتوكول على التصديق ودعم

 التفاقية املكمِّل مشروعة، غري بصورة هبا تِّجارواال والذخرية ومكوِّناهتا
      وتنفيذه الوطنية، عرب املنظَّمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم

      **ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة    
    مقدِّمة  - أوالً  

الصـادرة   ٧/٢و ٧/١و ٥/٤أُعدت ورقة املعلومات األساسـية هـذه عمـالً بـالقرارات       -١
  عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.

املعنـون "صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا       ٥/٤وقد أنشـأ مـؤمتر األطـراف، يف قـراره       -٢
هتا والذخرية واالتِّجار هبا بصورة غـري مشـروعة"، فريقـاً عـامالً حكوميـا دوليـا مفتـوح        ومكوِّنا

مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة   ٣٢مــن املــادة  ٣العضــوية معنيــا باألســلحة الناريــة، وفقــاً للفقــرة   
ر، لكـي  من النظام الداخلي للمـؤمت  ٢من املادة  ٢ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، والفقرة 

                                                         
  * CTOC/COP/WG.6/2015/1. 
 .الوثيقةيف تقدمي املكتب الفين  رولتأخُّلمؤمتر لرمسيا نظراً لعدم توفُّر موارد  الوثيقةمل حترر هذه  **  
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يســدي املشــورة إىل املــؤمتر ويســاعده علــى تنفيــذ واليتــه املتعلقــة بربوتوكــول مكافحــة صــنع     
األسـلحة الناريــة وأجزائهـا ومكوِّناهتــا والــذخرية واالتِّجـار هبــا بصــورة غـري مشــروعة، املكمِّــل     

  نارية).التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية (بروتوكول األسلحة ال
وقـــرر املـــؤمتر أيضـــاً، يف ذلـــك القـــرار، أن يـــؤدي الفريـــق العامـــل الوظـــائف التاليـــة:    -٣

ــة مــن خــالل تبــادل اخلــربات واملمارســات بــني      (أ) تســهيل تنفيــذ بروتوكــول األســلحة الناري
اخلرباء واملمارسـني العـاملني يف هـذا امليـدان؛ و(ب) تقـدمي توصـيات إىل املـؤمتر بشـأن الكيفيـة          

كن هبا للدول األطراف أن تنفِّـذ أحكـام بروتوكـول األسـلحة الناريـة علـى حنـو أفضـل؛         اليت مي
و(ج) مساعدة املؤمتر على تزويد أمانته بإرشادات بشأن أنشـطتها، وبشـأن اسـتحداث أدوات    
مساعدة تقنية تتعلق بتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية؛ و(د) تقدمي توصـيات إىل املـؤمتر بشـأن    

ميكـن أن ُيحسِّـن بـه الفريـُق العامـلُ التنسـيَق مـع خمتلـف اهليئـات الدوليـة الـيت             األسلوب الـذي 
تكــافح صـــنع األســـلحة الناريـــة وأجزائهـــا ومكوِّناهتــا والـــذخرية واالتِّجـــار هبـــا بصـــورة غـــري   

  مشروعة، يف جمال دعم وترويج تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية.
عزيـز تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة       ، املعنـون "ت ٧/١ر املـؤمتر، يف قـراره   قـرَّ ما ك  - ٤

اجلرمية املنظَّمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا"، مجلـة أمـور ومنـها أن يكـون الفريـق            
ر باإلضـافة إىل ذلـك،   العامل املعين باألسلحة النارية عنصرا ثابتا من عناصر مؤمتر األطراف. وقرَّ

كــول مكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا املعنــون "أمهيــة بروتو ٧/٢يف القــرار 
والذخرية واالتِّجـار هبـا بصـورة غـري مشـروعة، املكمِّـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة            
املنظَّمة عـرب الوطنيـة"، ضـمن مجلـة أمـور، أنـه ينبغـي للفريـق العامـل املعـين باألسـلحة الناريـة أن             

، وأن يعقد اجتماعاً واحداً على األقل قبـل دورة  ٥/٤ة يف قرار املؤمتر يواصل أداء وظائفه احملدد
ل للنظر يف اقتراحات عملية لتنفيـذ التوصـيات الـيت صـاغها يف     ؤمتر الثامنة، ودعا الفريَق العامامل

  .٢٠١٤أيار/مايو  ٢٨إىل  ٢٦اجتماعه السابق املعقود يف الفترة من 
األنشـطة الـيت    ضمن مجلة أمور، مع التقدير أيضا أيضا، الحظ املؤمتر ٧/٢ويف القرار   -٥

 خـدِّرات ينفِّذها الربنامج العاملي لألسلحة الناريـة، وطلـب إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل      
التصـديق علـى    جهودهـا الراميـة إىل   واجلرمية أن يواصـل مسـاعدة الـدول الـيت تطلـب ذلـك يف      

عم اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة وبروتوكوهلــا بشــأن األســلحة الناريــة وتنفيــذمها، وأن يــد   
عــن األنشــطة الــيت ينفِّــذها املكتــب مبوجــب  أن ُيعِلــم الفريــَقوالفريــق العامــل يف أداء وظائفــه، 

الوالية املسَندة إليه، وعن التنسـيق مـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ذات الصـلة، وعـن أفضـل         
 املمارسات يف جمايل التدريب وبنـاء القـدرات، وكـذلك عـن اسـتراتيجيات التوعيـة الراميـة إىل       
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منع ومكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائهـا ومكوِّناهتـا والـذخرية واالتِّجـار هبـا بصـورة غـري        
  مشروعة.

الدراسـة  بمـع التقـدير   علمـا  املـؤمتر  أحـاط  أيضـا،   ٧/٢يف القـرار  اإلضافة إىل ذلك، بو  -٦
املتعلقة بالطابع عرب الوطين لالتِّجار باألسـلحة الناريـة والـدروب املسـتخدمة فيـه، الـيت أجراهـا        

، وطلـب إىل املكتـب   ٥/٤واجلرمية وفقاً للوالية املسـندة إليـه يف قـرار املـؤمتر      خدِّراتاملمكتب 
أن يضع الصيغة النهائية لتلك الدراسة ويعمِّمها، وأن يواصل على حنـو منـتظم مجـع املعلومـات     

 الفريـق  إىلاملكتـُب   أوعـز ومن الدول األطراف عـن االتِّجـار غـري املشـروع باألسـلحة الناريـة.       
يف نتـائج الدراسـة بغيـة تقـدمي توصـيات إىل املـؤمتر يف        ن ينظـر أمل املعـين باألسـلحة الناريـة    العا

دورته الثامنة بشأن مآل الدراسة، مبا يف ذلك على سـبيل املثـال ال احلصـر، مـا إذا كـان ينبغـي       
  تكرارها و/أو حتديثها وإدخال حتسينات عليها.

مكتـب  ومات عن األنشطة الـيت اضـطلع هبـا    علوتقدِّم ورقة املعلومات األساسية هذه م  -٧
، وقــد أعــدت بغيــة متكــني الفريــق العامــل مــن   ٢٠١٥-٢٠١٤يف الفتــرة املخــدِّرات واجلرميــة 

  االضطالع باملهام الوظيفية املسَندة إليه.
    

    العالقة بني معاهدة جتارة األسلحة وبروتوكول األسلحة النارية  - ثانياً  
 جــودو. ومــع ٢٠١٤ألول/ديســمرب كــانون ا ٢٤بــدأ نفــاذ معاهــدة جتــارة األســلحة يف   -٨

دولـة طرفـاً، سـوف تعقـد املعاهـدة مؤمترهـا األول للـدول األطـراف يف          ٦٦دولة موقِّعة و ١٣٠
معاهـدة جتـارة األسـلحة ثغـرات هامـة يف جمـال        . وتسـدُّ ٢٠١٥املكسيك يف هناية آب/أغسطس 

أخـرى، ومنـها بروتوكـول األسـلحة     صـكوك دوليـة    هي تسـتفيد مـن  واملراقبة الدولية لألسلحة، 
  النارية واتفاقيته األم، أي اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.

وبروتوكــول األســلحة الناريــة ومعاهــدة جتــارة األســلحة مهــا صــكان عامليــان ملزمــان     -٩
راضـاً متماثلـة. ويتصـدى    ى كـلّ منـهما أهـدافاً وأغ   ويتـوخّ  )١(قانونيا، يتداخل نطاقهمـا جزئيـا،  

                                                         
تشتمل معاهدة جتارة األسلحة على مثاين فئات من األسلحة التقليدية مبا فيها األسلحة النارية الصغرية واألسلحة  )١(  

ويقتصر التداخل على األسلحة النارية يف اخلفيفة يف حني ال يشمل الربوتوكول سوى األسلحة النارية. 
الربوتوكول/األسلحة النارية واألسلحة اخلفيفة يف املعاهدة. والربوتوكول يستثين املعامالت بني الدول، يف حني 

 الدويل الصعيد على التقليدية األسلحة بنقل بامسها تتصرف جهة أي أو طرف دولة قيام تنطبق املعاهدة "على  ال

 ]).٣[  ٢  الطرف" (املادة الدولة تلك ملكية حتت التقليدية اص، شريطة أن تظلَّ هذه األسلحةاخل الستخدامها
حني يعّرف الربوتوكول األسلحة اليت يشملها واملصطلحات األخرى ذات الصلة، فإن املعاهدة تقتصر  ويف

 على إشارة غري واضحة إىل معظم مصطلحات األسلحة وفئاهتا.
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الصكان كالمها للتحدي الناجم عن االتِّجار غـري املـنظّم واالتِّجـار غـري املشـروع يف األسـلحة       
  )٢(النارية/األسلحة التقليدية.

يركِّــز بروتوكــول األســلحة الناريــة علــى مشــكلة صــنع األســلحة الناريــة، وأجزائهــا   و  -١٠
غـري مشـروعة. ويضـع إطـاراً ملراقبـة صـنع األسـلحة        ومكوناهتا والذخرية، واالتِّجار هبا بصورة 

النارية والذخرية وعمليات نقلها على حنو قانوين، وذلـك بغيـة منـع ومراقبـة ومكافحـة صـنعها       
واالتِّجار فيها على حنو غري مشروع. وُيلزِم الربوتوكول الدولَ األطراف مبـا يلـي: جتـرمي صـنع     

مـن   ٥وتزوير أو تغيري عالمات الوسـم عليهـا (املـادة    األسلحة النارية واالتِّجار غري املشروعني 
مصــادرة األســلحة الناريــة واملكونــات ذات الصــلة وضــبطها والتصــرف فيهــا   والربوتوكــول)؛ 

وسـم األسـلحة   و)؛ مـن الربوتوكـول   ٧حفـظ السـجالت (املـادة    و)؛ من الربوتوكول ٦ (املادة
ــادة       ــا (امل ــاء أثره ــها واقتف ــد هويت ــرض حتدي ــة لغ ــول  ٨الناري ــن الربتوك ــتخدام  و)؛ م ــر اس حظ

ــة املع ــا (املــادة  األســلحة الناري باإلضــافة إىل ذلــك، مــن الربوتوكــول ٩طلــة أو تنظيمــه رقابي .(
وضمن إطار استراتيجية منع عمليات النقل غري املشروعة، ُيلـزِم الربوتوكـول الـدولَ األطـراف     
أيضاً بأن "تنشئ أو تصون نظاما فعاال إلصدار ُرخص أو أذون للتصدير واالسترياد، وكـذلك  

ــدابري بشــأن العبــور الــدويل، في   ــة وأجزائهــا ومكوناهتــا    الختــاذ ت مــا خيــص نقــل األســلحة الناري
)؛ وبأن تتخذ تدابري األمن الالزمة ملنع "سرقة أو فقـدان  من الربوتوكول ١٠والذخرية" (املادة 

  ).من الربوتوكول ١١أو تسريب" األسلحة النارية (املادة 
وتركِّـــز معاهـــدة جتـــارة األســـلحة علـــى تـــدابري تنظـــيم االتِّجـــار املشـــروع باألســـلحة   -١١

منع االتِّجـار غـري املشـروع هبـذه األسـلحة والقضـاء عليـه ومنـع تسـريبها           التقليدية، وذلك بغية
إىل األسواق غري املشروعة بغرض استخدامها غري املأذون، مبـا يف ذلـك اسـتخدامها الرتكـاب     

). وتضـع املعاهـدة إطـاراً للسـلطات الوطنيـة املسـؤولة عـن        ٢أعمال إرهابية (الديباجة، الفقـرة  
تــدابري ملراقبــة تصــدير األســلحة وملنــع واكتشــاف تســريبها أليــدي    مراقبــة الصــادرات، الختــاذ

مجاعات اجلرمية املنظمة أو اجلماعات اإلرهابية، باالستناد إىل معايري حمددة علـى حنـو مشـترك.    
وُتلــزِم الــدولَ األطــراف بــأن جتــري تقييمــات مســبقة ألي نقــل ألصــناف مشــمولة باالتفاقيــة     

تأذن ألي عمليـة نقـل يف األحـوال الـيت تـنص عليهـا االتفاقيـة         من املعاهدة)، وبأن ال ٧(املادة 
من املعاهدة). وتتضمن معايري التقيـيم هـذه إشـارة حمـددة إىل خمـاطر إمكانيـة اسـتخدام         ٦(املادة 

األسلحة يف ارتكاب، أو تيسري ارتكاب، عمل يشكّل جرمية مبوجـب االتفاقيـات والربوتوكـوالت    
مـن املعاهـدة).    )٣( ٧  ليت تكون الدولة املصّدرة طرفا فيها (املـادة الدولية ذات الصلة باإلرهاب وا
                                                         

 The Firearm Protocol and the ATT: Divergence or“للحصول على مزيد من التفاصيل انظر  )٢(  

Complementarity?”, UNODC Issue Paper, 2013, by Zeray Yihdego. 
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األطـراف أيضـاً باختـاذ تـدابري تنظـيم عبـور األسـلحة التقليديـة وعبـور           كما ُتلزِم املعاهـدة الـدولَ  
شـحناهتا ومسســرهتا، فضـالً عــن تــدابري منـع تســريب األسـلحة، مثــل تنبيــه الـدول األطــراف الــيت      

وتفتيش شحنات األسـلحة التقليديـة املسـرَّبة، و"اختـاذ تـدابري املتابعـة مـن        حيتمل أن تتأثر بذلك، 
  ) من املعاهدة).٤(  ١١خالل التحقيق وإنفاذ القانون" (املادة 

وإذ يكمِّل الربوتوكول املعاهدة من خالل أحكامه بشأن الوسم، وحفظ السـجالت،    -١٢
ــإن نظــام     ــور، ف ــة االســترياد والتصــدير، والعب ــدرج يف   ومراقب ــور املن االســترياد والتصــدير والعب

مـن خـالل النظـام اجلديـد الـذي اسـتحدثته        عالوة على ذلـك  من الربوتوكول يتعزز ١٠ املادة
حظـر التصـدير، وإىل اإللـزام    مـن  وجـوده  ن املعاهدة باالسـتناد إىل معـايري التقيـيم، والـذي ميكّـ     

مــا بشــأن التجــرمي   بتقيــيم املخــاطر. وجتــدر اإلشــارة أيضــاً إىل أن املعاهــدة ال تتضــمن أحكا      
واإلنفاذ، وهي أحكام يتضمنها الربوتوكول. ولكـن املعاهـدة، إذ تشـري إىل األفعـال اإلجراميـة      
احملددة مبقتضـى اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا حسـبما تـنص عليـه املـادة            

ــادة ٢( ٦ ــا      ٧) وامل ــيم خمــاطر مع ــا أسســاً لواجــب تقي ــها، باعتباره ــاً] من مالت االتِّجــار [رابع
باألســلحة، فإهنــا بــذلك تــنص صــراحة علــى إنفــاذ األحكــام اخلاصــة هبــذه اجلــرائم الــيت تــرد يف 
االتفاقية والربوتوكول. وتلك هي املواضـع الـيت يكـون فيهـا التـآزر بـني الصـكني علـى أشـّده،          

ة ألن ذلك قد ينطوي على وجوب امتناع الدولة عن إصـدار اإلذن بالتصـدير إذا كانـت عمليـ    
 ٧مـن االتفاقيـة أو الربوتوكـول (املـادة      ٥النقل املعينة تنطوي على خماطر احتمال انتهاك املادة 

  من املعاهدة). ٣واملادة 
ــ  - ١٣ ــىعالوة ع ــادل      ذلــك ل ــدويل وتب ــاون ال ــها التع ــة كل ، يف حــني تشــجع الصــكوك الثالث

فـإن اتفاقيـة اجلرميـة     )٣(املعلومات كوسيلة رئيسـية لتنفيـذ االلتزامـات احملـددة مبوجـب كـل صـّك،       
املنظمة هـي وحـدها الـيت تـنّص علـى أسـاس قـانوين واسـع للتعـاون الـدويل يف الشـؤون اجلنائيـة،             
وهو ما ميكن تطبيقه أيضاً على اجلرائم احملددة مبوجب الربوتوكـول، وعلـى أي "جرميـة خطـرية"     

بع عــرب وطــين مــن االتفاقيــة، حيثمــا يكــون اجلــرم "ذا طــا ٢أخــرى حســبما هــو حمــدد يف الفقــرة 
ميكـن أن  ومـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة).      ١، ٣وتكون ضالعة فيه مجاعة إجرامية منظمـة" (املـادة   

                                                         
الغرض من اتفاقية اجلرمية املنظمة هو تعزيز التعاون على منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها مبزيد من   )٣(  

من االتفاقية)، ويرمي بروتوكول األسلحة النارية إىل منع ومراقبة ومكافحة صنع األسلحة  ١الفعالية (املادة 
من الربوتوكول)؛ واهلدف  ٢هبا بصورة غري مشروعة (املادة  تِّجارالنارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واال

 الدول جانب والعمل على حنو مسؤول من يةوالشفاف التعاون تعزيزباألسلحة هو " تِّجارمن معاهدة اال
 ).١األطراف" (املادة  الدول بني الثقة بناء مث ومن التقليدية، األسلحة يف الدولية التجارة جمال يف األطراف
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هبـا علـى حنـو غـري      تِّجـار تسـريب األسـلحة التقليديـة أو اال    لـى ع، علـى سـبيل املثـال،    ينطبق ذلك
  مشروع.

ز نظامهـا  ويتيح بدء نفاذ معاهدة االتِّجار باألسلحة فرصة أمـام الـدول األعضـاء لتعزيـ      -١٤
ملراقبــة األســلحة، ولكنــه يــثري أيضــاً مســائل تتعلــق بتنســيق وتنفيــذ التزاماهتــا مبوجــب كــل مــن   
ــاذ      ــام منـــها علـــى إنفـ ــّدة أحكـ املعاهـــدة والربوتوكـــول. فـــإن نـــصَّ املعاهـــدة، مـــن خـــالل عـ
ــة املعاهــدة إىل الربوتوكــول جوانــَب أخــرى ليســت مشــمولة متامــاً فيهــا؛     الربوتوكــول؛ وإحال

عاهدة تـدابَري القيـام بالتحقيقـات وتـدابَري أخـرى إلنفـاذ القـانون ضـمن التـدابري الـيت           وإدراج امل
  يتعني على الدول اختاذها، هي أمور تشهد مجيعها على الصلة والترابط بني هذين الصكني.

وعلى ضوء ما تقدم، لعل الدول األطـراف يف هـذين الصـكني كليهمـا تـود أن تنظـر يف         -١٥
بينهما، ولعل أمانيت املعاهـدة والربوتوكـول وهيئتيهمـا اإلداريـتني تـود مجيعـاً        إرساء روابط التآزر

  أن تنظر أيضاً يف سبل تنسيق جهودها يف املستقبل من أجل تنفيذ وإنفاذ هذين الصكني.
واجلرميــة دعمــاً ماليــا مــن مرفــق صــندوق األمــم املتحــدة  خــدِّراتوقــد ُمــنح مكتــب امل  -١٦

هتـدف   ٢٠١٥لغرض إعـداد أنشـطة يف عـام      جمال تنظيم األسلحةاالستئماين لدعم التعاون يف
إىل العناية جبوانب التآزر بني املعاهدة والصـكوك العامليـة األخـرى، وحتديـد خيـارات ملموسـة       

  بشأن السياسات للمشرِّعني ومقّرري السياسات على الصعيد الوطين.
    

النارية الرامية إىل تشجيع ودعم أنشطة الربنامج العاملي لألسلحة   - ثالثاً  
    التصديق على بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه

لغـرض توعيـة الـدول األعضـاء      ٢٠١١يف عـام  أُنشئ الربنامج العاملي لألسلحة النارية   -١٧
وتشجيعها ومساعدهتا يف التصديق على بروتوكول األسـلحة الناريـة واتفاقيتـه األم وتنفيـذمها.     

لربنامج إىل هنج متكامل يشـمل احلكومـات الوطنيـة، وأعضـاء الربملانـات، ومنظمـات       ويستند ا
اجملتمــع املــدين، واملؤسســات األكادمييــة والقطــاع الصــناعي اخلــاص، وهــو جيمــع بــني التــدابري    

  الوقائية والرقابية يف جماالت العمل التالية:
  اخلاصة باألسلحة النارية؛دعم اهليئات احلكومية الدولية وعملياهتا اإلجرائية   (أ)    
  إعداد السياسات والدعم التشريعي؛  (ب)    
  إعداد األدوات؛  (ج)    
  توفري الدعم التقين يف جماالت رئيسية من بروتوكول األسلحة النارية؛  (د)    
  التدريب وبناء القدرات؛  )ه(    
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  التعاون وتبادل املمارسات اجليدة على الصعيدين الدويل واإلقليمي؛  (و)    
  مجع وحتليل البيانات عن االتِّجار باألسلحة النارية.  ز)(    

املتحـدة    وقد سدَّ الربنامج العاملي لألسلحة النارية ثغرةً هامَّةً يف تنفيذ واليـة مكتـب األمـم     - ١٨
تعزيـز ودعـم تنفيـذ بروتوكـول األسـلحة الناريـة. وقـد واصـل          جمـال  واجلرميـة يف  خـدِّرات املعـين بامل 

بفضـل اإلسـهامات املاليـة     ٢٠١٣ات من االحتاد األورويب، توسُّعه يف عـام  الربنامج، املموَّل مبسامه
والـذي   )٤(اليت قدَّمتها حكومتا اليابان والـدامنرك لربنـامج منطقـة السـاحل اجلديـد التـابع للمكتـب،       

سـاعد الربنـامج العـاملي لألسـلحة      ،٢٠١٤يف عام مكوِّناً هاما يتعلق باألسلحة النارية. ويتضمن 
هـذا  يبـّين  و. وعمـل معهـا   من غرب أفريقيا ومنطقة الساحل وأمريكا الالتينية )٥(بلداً ٢٠النارية 
  )٦(الذي أجنزه الربنامج العاملي لألسلحة النارية.يضا العمل أالتقرير 

  
  دعم اهليئات احلكومية الدولية والعمليات املتعلقة باألسلحة النارية  - ألف  

 
 خـدِّرات النارية بدور هام يف مساندة وفاء مكتـب امل اضطلع الربنامج العاملي لألسلحة   -١٩

واجلرمية بالوالية األساسية املسندة إليه فيما خيصُّ بروتوكول األسلحة النارية ويف دعم العمليـة  
احلكوميــة الدوليــة ذات الصــلة. وقــد تزايــد اهتمــام الــدول األعضــاء بأعمــال الربنــامج العــاملي    

األمانة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظمـة وجلنـة    ّدمتهاقبفضل اإلحاطات اإلعالمية اليت 
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية. وُتعدُّ التوصيات املوضوعية الصادرة عن الفريـق العامـل وقـرارات    

  املؤمتر خبصوص األسلحة النارية مؤشراً على هذه املشاركة املتزايدة.
  

  إعداد األدوات  - باء  
 

واجلرمية استخدام وتوزيع وإعداد األدوات القانونيـة والتقنيـة    خدِّراتاملواصل مكتب   -٢٠
  بالتشاور مع الدول األعضاء، لغرض تيسري تنفيذ الربوتوكول.

                                                         
واجلرمية يف إطار استراتيجية األمم املتحدة  خدِّراتأُِعدَّ برنامج الساحل التابع ملكتب األمم املتحدة املعين بامل )٤(  

. ٢٠١٣، اليت أطلقها األمني العام لألمم املتحدة يف حزيران/يونيه ٢٠١٧-٢٠١٣املتكاملة ملنطقة الساحل 
وهو يتمحور حول ثالثة أهداف رئيسية: تعزيز مشولية وفعالية احلوكمة، وبناء القدرات على مكافحة 

 حل.التهديدات العابرة للحدود، وتعزيز القابلية للتكيُّف لدى سكان منطقة السا
وكوت وغانا وغامبيا والسنغال  وتوغوتشمل، يف غرب أفريقيا ومنطقة الساحل: بنن وبوركينا فاسو وتشاد  )٥(  

والربازيل  وباراغواي وأوروغوايوإكوادور ؛ ويف أمريكا الالتينية: األرجنتني ومايل وموريتانيا والنيجرديفوار 
 .واملكسيكوشيلي وكولومبيا  وبريووبوليفيا 

ن احلصول على معلومات إضافية عن األعمال املنجزة يف الفترات املشمولة بالتقارير السابقة، يف التقرير ميك )٦(  
 خدِّرات) عن أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملCTOC/COP/2014/5الذي قُدِّم لدورة املؤمتر السابعة (

 ية.واجلرمية الرامية إىل تعزيز ودعم تنفيذ بروتوكول األسلحة النار
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  جمموعة مواد التصديق على بروتوكول األسلحة النارية    
 

لـدول  ملسـاعدة ا  ٢٠١٢اليت أعدَّها املكتب يف عام  )٧(تتضمَّن جمموعة مواد التصديق،  -٢١
اليت تنظر يف التصـديق علـى الربوتوكـول أو االنضـمام إليـه، مـذكِّرةً تفسـريية بشـأن املتطلبـات          

 منـاذج صـيغ شـكلية بديلـة    وااللتزامات باإلبالغ مبقتضى أحكـام الربوتوكـول، وتتضـمَّن أيضـاً     
خبصوص التصديق على هذا الصك واالنضـمام إليـه وإيداعـه. وقـد اسـتخدمت جمموعـة املـواد        

  ويد عدة بلدان، من بينها بلدان أفريقية، بالدعم السابق للتصديق/دعم االنضمام.يف تز
    

    القانون النموذجي ملكافحة صنع األسلحة النارية واالتِّجار هبا بصورة غري مشروعة    
ُترجم القانون النموذجي ملكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا وذخريهتـا    -٢٢

واجلرميــة، إىل لغــات  خــدِّراتالــذي وضــعه مكتــب امل )٨(بصــورة غــري مشــروعة،واالتِّجــار هبــا 
األمم املتحدة الرمسية الست وُعمِّم علـى مجيـع البلـدان العشـرين املسـتفيدة واجلمهـور األوسـع        

ــةً   علــى اإلنترنــت ملكتــباعــن طريــق صــفحة   . ومــا زال القــانون النمــوذجي يشــكِّل أداةً هامَّ
ــد  ــة       إلرشــاد ال ــها التشــريعية بشــأن األســلحة الناري ــز أنظمت ــاً ول األعضــاء يف ســياق تعزي طبق

لربوتوكول األسلحة الناريـة، ويسـتخدمه املكتـب يف عملـه بشـأن تقـدمي املسـاعدة التشـريعية يف         
ــريو، عــن         ــها شــيلي وب ــدان، من ــد أبلغــت عــدة بل ــا. وق ــة وغــرب أفريقي ــنطقيت أمريكــا الالتيني م

ذجي كمرجع يف استعراض قوانينها الوطنيـة. وصـدرت نسـخة منقحـة     استخدامها القانون النمو
ثانيــة مــن القــانون النمــوذجي باللغــات اإلنكليزيــة والعربيــة والروســية. وُيتوقَّــع أن تصــدر تلــك    

  ، رهناً بتوفر املوارد املالية.٢٠١٥النسخة ببقية اللغات يف هناية الفصل الثاين من عام 
ــالت    -٢٣ ــرة املشــمولة ب ــة مســاعدةً    وخــالل الفت ــاملي لألســلحة الناري ــامج الع ــدَّم الربن قرير، ق

خلمسة بلدان يف جهودهـا الراميـة إىل االنضـمام إىل الربوتوكـول، وهـذه البلـدان هـي: بوليفيـا         
اجتماعـات مـع مسـؤولني رفيعـي املسـتوى       عقـدَ وتشاد وغامبيا وغانا والنيجر. واسـتتبع ذلـك   

تشريعية وإعداد اآلراء القانونية حـول تـأثري االنضـمام    وأعضاء يف الربملان، مع إسداء املشورة ال
 ٢٠١٤علــى تشــريعات البلــد الداخليــة. ونتيجــةً لــذلك، أودعــت غانــا يف كــانون الثاين/ينــاير   

  . وما زال العمل مستمرا مع البلدان األخرى املذكورة.ك انضمامهاص
  

                                                         
 .V.12-56168-October 2012-400منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٧(  

 .A.14.V.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٨(  
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  اريةاملناهج والدورات التدريبية يف جمال األسلحة الن    
 

شكَّل منهاج التـدريب يف جمـال األسـلحة الناريـة الـذي أعـدَّه الربنـامج العـاملي أساسـاً            -٢٤
لتوفري تدريب موحَّد للدول األعضاء. وتركِّز النمـائط العشـرين الـيت يتضـمَّنها املنـهاج تركيـزاً       

وصـالهتا باجلرميـة   تصدِّي العدالة اجلنائية للجرائم ذات الصلة باألسلحة الناريـة   تدابري قويا على
املنظمة، وهي جتمع بـني املعرفـة التقنيـة بشـأن األسـلحة الناريـة ومهـارات التحقيـق بوجـه عـام           

  واملواضيع ذات العالقة.
وباالستناد إىل تلك النمائط، أعدَّ الربنـامج العـاملي دورات تدريبيـة متخصِّصـة إلتاحـة        -٢٥

شرح مـوجز لألهـداف واملواضـيع املنفـردة     موحَّد. وتشتمل كلُّ دورة على  درييبتتقدمي دعم 
املدرجة يف الدورة، وخطة تفصيلية للدروس، فضالً عن توزيع املـواد التعليميـة مباشـرةً وتقـدمي     

  العروض اإليضاحية.
    

 قضايا يفالتحقيق واملالحقة القضائية  لىععاء العام التحقيق واالدِّ دريب موظفيتدورة   ‘١‘  
  غري املشروع باألسلحة النارية وصالته باجلرمية املنظمة االجتار

 
تتوجَّــه هــذه الــدورة املتخصصــة لســلطات مراقبــة األســلحة الناريــة وممارســي العدالــة      -٢٦

ــة      ــة القضــائية الالزم ــق واملالحق ــز مهــارات التحقي ــة، وهــي ترمــي إىل تعزي  لتعامــل مــع لاجلنائي
باجلرمية املنظمة. وجيمـع التـدريب بـني مهـارات     اجلرائم ذات الصلة باألسلحة النارية، وصالهتا 

التحقيق العامة ومعارف حمددة خاصة باألسلحة النارية، وذلك بواسطة مزيج مـن الـدروس يف   
ــات الــدرس ودراســات حــاالت ومناقشــات عامــة ومعــارف عمليــة تيسِّــر الــتعلُّم طبقــاً           قاع

. وقـد متَّ اسـتعراض وحتـديث النظـرة     للمتطلبات التشريعية ومتاشياً مع املعايري الوطنيـة والدوليـة  
الشــاملة وخطــة الــدروس هلــذه الــدورة بعــد اختبارهــا األوَّيل يف غانــا والســنغال يف تشــرين          

  .٢٠١٤، قبل نشرها يف عام ٢٠١٣األول/أكتوبر 
  

  دورة تدريبية عن مشاركة اجملتمع املدين وتعاونه وإشرافه يف جمال مراقبة األسلحة النارية  ‘٢‘  
 

أُعدَّت هـذه الـدورة التدريبيـة الـيت تسـتغرق يـومني واملوجَّهـة ملنظمـات اجملتمـع املـدين             -٢٧
بالتعاون مع منظمة "فيفا ريو" الربازيلية غـري احلكوميـة، وهـي تسـتند إىل النمـائط ذات الصـلة       

الشــامل. وترمــي هــذه الــدورة إىل تعزيــز مشــاركة اجملتمــع املــدين ودوره   لتــدرييبامــن املنــهاج 
ايف يف تشجيع ودعم التصديق على بروتوكـول األسـلحة الناريـة وتنفيـذه. وقـد اخُتـربت       اإلشر

، ٢٠١٥آذار/مـارس   ٤و ٣الدورة يف سياق وطين يف مونتيفيـديو، أوروغـواي، خـالل يـومني     
  .٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٦و ٢٥ويف سياق دون إقليمي يف لومي، توغو، خالل يومي 
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  اضعي السياساتدورة تدريبية للمشرِّعني وو  ‘٣‘  
 

تســتهدف هــذه الــدورة املشــرِّعني وواضــعي السياســات علــى الصــعيد الــوطين، وهــي     -٢٨
ترمي إىل حتسني فهم التبعات التشريعية واملتطلبات املعيارية، وشتَّى اخليارات السياسـية للـدول   

وط اليت ترغب يف تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية والصكوك ذات الصـلة. وقـد أُعـدَّت اخلطـ    
  التفصيلية العامة للدورة، ولكن نشرها مرهون بتوافر املوارد.

  
  دورة تدريبية للسلطات املسؤولة عن مراقبة نقل األسلحة النارية  ‘٤‘  

 
تتوجَّه الدورة التدريبية الرابعـة للسـلطات الرقابيـة وتركِّـز علـى عمليـات مراقبـة النقـل           -٢٩

ــة   وتقيــيم املخــاطر. وترمــي هــذه الــدورة إىل    تيســري تنفيــذ أحكــام بروتوكــول األســلحة الناري
بشأن االسـترياد والتصـدير ومراقبـة العبـور والصـكوك ذات الصـلة. وقـد متَّ         ١٠املتعلقة باملادة 

  إعداد اخلطوط العامة التفصيلية للدورة؛ ونشرها مرهون بتوافر املوارد املالية.
  

  ورقات املسائل املواضيعية    
 

بشأن العالقة بني بروتوكـول األسـلحة الناريـة     ٢٠١٣ائل يف عام بعد إعداد ورقة مس  -٣٠
واجلرميــة اآلن ورقــة سياســات للمتابعــة  خــدِّراتومعاهــدة االتِّجــار باألســلحة، يعــدُّ مكتــب امل

تتناول جوانب التآزر بني املعاهدة والصكوك العاملية األخـرى، واخليـارات التشريعية/السياسـية    
السياسـات الـوطنيني، وُيتوقَّـع اكتماهلـا يف صـيغتها النهائيـة خـالل        املتاحة للمشرِّعني وواضـعي  

  .٢٠١٥الفصل الثالث من عام 
    

    بوَّابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية "بوَّابة شريلوك"    
قاعـدة  شريلوك" على  تشتمل بوَّابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية "بوَّابة  -٣١

بيانــات عــن القضــايا، ومســتودع إلكتــروين للقــوانني، وميكــن البحــث فيهــا حســب البلــدان أو 
حســـب أنـــواع اجلـــرائم. ويســـاهم الربنـــامج العـــاملي يف هـــذه البوَّابـــة اإللكترونيـــة بتزويـــدها    
بالتشــريعات اخلاصــة باألســلحة الناريــة واملــواد ذات الصــلة، وقضــايا اجلرميــة املنظمــة واالتِّجــار 

ــا   باأل ــة. وتتضــمَّن قاعــدة البيانــات حالي ــة و  ٢٠ســلحة الناري  ٤٥قضــية بشــأن األســلحة الناري
  تشريعاً يتعلق باألسلحة النارية؛ وُيتوقَّع تزايد احملتويات مع توسُّع قاعدة البيانات.

ــة        -٣٢ ــة شــريلوك" أيضــاً يف موقعهــا الشــبكي صــفحة دليــل الســلطات الوطني ــدير "بوَّاب وت
ين، الـــذي خيضـــع لتحـــديث دوري مســـتمر. ويتضـــمَّن الـــدليل معلومـــات املختصـــة اإللكتـــرو
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 ٢ ،١٣املنشـأة مبقتضـى أحكـام املـادة      لوحيـدة ااالتصال باهليئات الوطنية أو جهـات االتصـال   
سـلطة وطنيـة خمتصـة     ٦١من بروتوكول األسلحة النارية. ويتضـمَّن الـدليل يف الوقـت احلاضـر     

  باألسلحة النارية.
    

  سات والدعم التشريعيصوغ السيا  - جيم  
 

  التوعية بربوتوكول األسلحة النارية والترويج له    
 

منذ االجتماع األخري للفريـق   تزايديعدد األطراف يف بروتوكول األسلحة النارية  لّظ  -٣٣
أطـراف   ١٠٩، حيث ارتفع من ٢٠١٤العامل املعين باألسلحة النارية الذي ُعقد يف أيار/مايو 

  )٩(.٢٠١٥يف نيسان/أبريل طرفاً،  ١١٣إىل 
وواصل الربنامج العاملي لألسلحة النارية التوعية مبسألة األسـلحة الناريـة واالسـتجابات      -٣٤

القانونيــة الدوليــة هلــا وذلــك مــن خــالل جلســات اإلحاطــة اإلعالميــة املخصصــة، واألحــداث     
ملشـاركة يف األحـداث   اجلانبية اليت ُتنظَّم على هامش االجتماعات احلكومية الدولية، وبواسطة ا

ثالثة أحداث جانبيـة تتعلـق باألسـلحة الناريـة علـى هـامش الـدورة         نظمتواإلقليمية والدولية. 
السابعة ملؤمتر األطراف، وهي: (أ) جلسة إحاطـة عـن أعمـال وإجنـازات الربنـامج املشـترك بـني        

ــم املتحــدة املعــين بامل    ــب األم ــة؛  خــدِّراتاالحتــاد األورويب ومكت ــائج   (ب)وواجلرمي عــرض للنت
حلقـة نقـاش حـول     (ج)واألوَّلية اليت توصَّلت إليها الدراسة املعنية باالتِّجـار باألسـلحة الناريـة؛    

املشـاركة الكثيفـة يف    كانـت والشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال مراقبة األسـلحة.  
  على االهتمام الذي توليه الدول األعضاء هلذا املوضوع. شاهداً هذه األحداث

ــاءو  - ٣٥ ــة يف الفتـــرة مـــن     أثنـ ــة الثالـــث عشـــر الـــذي ُعقـــد يف الدوحـ إىل  ١٢مـــؤمتر اجلرميـ
أيضـاً   نظـم ولتوزيع املعلومـات واملـواد.   مقصورةً ، أقام الربنامج العاملي ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٩
نيسان/أبريل حـدثٌ جـانيب بشـأن "الشـراكة بـني القطـاعني العـام واخلـاص يف جمـال منـع            ١٧يف 

هبــا غــري املشــروعني"، شــاركت يف تنظيمــه الرابطــة   تِّجــارع األســلحة الناريــة واالومكافحــة صــن
الوطنية اإليطالية لصانعي األسلحة والـذخائر، وسـامهت يف رعايتـه احلكومـة اإليطاليـة. وكانـت       

والشـروع يف   ،من بروتوكول األسـلحة الناريـة   ١٣الغاية من احلدث حبث التنفيذ العملي للمادة 
  .فعاليةببل حتسني هذه الشراكة، وتعزيز سيادة القانون ومنع اجلرمية ل ُسمناقشات تتناو

ــة     خــدِّراتوحضــر مكتــب امل  -٣٦ ــة وإقليمي واجلرميــة عــدَّة أحــداث أعــدَّهتا منظمــات دولي
ومنظمــات اجملتمــع املــدين، ملناصــرة بروتوكــول األســلحة الناريــة وإبــراز عالقتــه بالصــكوك         

                                                         
 آخر البلدان املنضمَّة للربوتوكول هي أنغوال وبربادوس والدامنرك وسرياليون.  )٩(  
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لــي: اجتمــاع منظمــة "حتــالف مراقبــة األســلحة" غــري   األخــرى، ومشلــت تلــك األحــداث مــا ي 
يف جنيف، سويسرا، بشـأن معاهـدة جتـارة األسـلحة؛      ٢٠١٤احلكومية، يف كانون الثاين/يناير 

واالجتمــاع الســنوي الحتــاد الربملــانيني يف القــارة األمريكيــة، املعقــود يف برازيليــا يف تشــرين         
ضــري للمــؤمتر األول للــدول األطــراف يف  ؛ واالجتمــاع غــري الرمســي للتح ٢٠١٤الثــاين/نوفمرب 

. وُنشــرت ٢٠١٥نيســان/أبريل  ٢١-٢٠معاهــدة جتــارة األســلحة، املعقــود يف فيينــا يف الفتــرة 
  أيضاً معلومات عن أعمال املكتب من خالل وسائط اإلعالم من خمتلف املناطق.

  
  املساعدة التشريعية ودعم الصياغة القانونية    

 
التشــريعية املقدَّمــة يف إطــار الربنــامج العــاملي لألســلحة الناريــة نتيجــةً جـاءت املســاعدة    -٣٧

تقييمـات ذاتيـة وطنيـة أعـدَّهتا البلـدان املسـتفيدة؛        ‘١‘لنهج يتألَّف مـن ثـالث مراحـل يتضـمَّن     
زيارات قُطْرية مقرونة باستعراضات تشريعية مكتبية وحتليل للثغـرات مـن جانـب خـرباء      ‘٢‘و

مكتب، وإعداد تقرير تقييمي شامل مع توصـيات خمصصـة لغـرض حتسـني     يف القانون تابعني لل
إســداء دف إىل هتــوفقــاً لالحتياجــات والطلبــات،  مصــممة أنشــطة ‘٣‘والتشــريعات الوطنيــة؛ 

املشـــورة التشـــريعية املعـــدَّة خصيصـــاً، ودعـــم الصـــياغة، ودعـــم التحقُّـــق النـــهائي مـــن صـــحة  
  التشريعات اجلديدة ورفعها للهيئات املختصة.

 ،ريــة العشــرينطْبعثــات تقييميــة لكــل مشــروع مــن املشــاريع القُ بنــامج العــاملي الرب قــامو  -٣٨
ن حتليالت للثغرات وتوصـيات ختاميـة ملعظـم تلـك املشـاريع. وشـهد       تقارير منفردة تتضمَّ وأعدَّ
داد بعض التقارير اجلديدة ة تقارير لبلدان غرب أفريقيا، يف حني ما زال إععدَّإجناز  ٢٠١٤عام 

 واراًحـ يف هذه املرحلـة   الربنامج العاملي أيضاً أجرىوتقارير تشاد والنيجر ومايل. ا ومنه مستمرا
يـاً للتوعيـة بضــرورة   مـع اهليئـات التشــريعية الوطنيـة وغريهـا مــن أصـحاب املصـلحة، وذلــك توخِّ      

  .على سبيل املتابعة تشريعيةمساعدة منها بلدان  دةعت وتلقَّإدخال التحسينات التشريعية. 
ــا  - ٣٩ ــة باألســلحة الصــغرية     وعمــل الربن مج العــاملي علــى حنــو وثيــق مــع اللجــان الوطنيــة املعني

واألسلحة اخلفيفة وكذلك مع جلـان الصـياغة القانونيـة الـيت أنشـأهتا تلـك اللجـان يف كـلٍّ مـن بـنن           
دات م الربنامج العاملي تعليقات كتابيـة علـى مسـوَّ   وبوركينا فاسو وموريتانيا والسنغال وتوغو. وقدَّ

واجلرميــة عمــل جلنــة  خــدِّراتأعــدَّهتا بــنن وغانــا وموريتانيــا. ويف الســنغال، دعــم مكتــب املقــوانني 
ق مــن صــحة مشــاورة واســعة مــع أصــحاب املصــلحة الــوطنيني لغــرض التحقُّــ    أجــرىوالصــياغة، 

  مسوَّدة القانون. وُعقدت أيضاً اجتماعات ألصحاب املصلحة يف بنن وبوركينا فاسو وتوغو.
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نوبيــة: (أ) ســامهت املســاعدة التشــريعية الــيت قــدَّمها الربنــامج العــاملي        ويف أمريكــا اجل  - ٤٠
. ٢٠١٣لألسلحة النارية إىل بوليفيا يف اعتمـاد قـانون جديـد لألسـلحة الناريـة يف أيلول/سـبتمرب       

وقُدِّمت مسامهات أخرى خالل فترة التقرير السابق لغرض اعتماد التشـريعات، والـيت اعتمـدت    
. وطلبت بوليفيا من الربنـامج العـاملي دعمـاً تشـريعيا إضـافيا مـن       ٢٠١٤مرب يف تشرين الثاين/نوف

أجل ترشيد اإلطار التنظيمي ومتهيد السـبيل إلعـداد سـجل جديـد لألسـلحة وتنفيـذ محلـة جلمـع         
األســلحة الناريــة. (ب) يف أوروغــواي، مشلــت التوصــيات الرئيســية املوجَّهــة للســلطات الوطنيــة  

االتِّجار غري املشـروع باألسـلحة الناريـة، واعتمـاد قـانون شـامل لألسـلحة        توصيةً بضرورة جترمي 
مــع الســلطات الوطنيــة، والربملــانيني، واجملتمــع  اًمفتوحــ اًحــوارالربنــامج العــاملي  واصــلوالناريــة. 

املدين، وقدَّم مشورةً ومسامهاٍت بشـأن مطابقـة مسـوَّدة القـانون مـع تعريـف االتِّجـار باألسـلحة         
، أخذت أوروغواي بتجرمي االتِّجـار غـري   ٢٠١٤جب الربوتوكول. ويف أيلول/سبتمرب النارية مبو

املشروع باألسلحة النارية، واستحدثت أيضاً أحكاماً بشأن جترمي االتِّجار "الـداخلي" باألسـلحة   
النارية. (ج) ونقَّحت أيضاً كلٌّ من شيلي وإكوادور وبريو، أو أصدرت، قوانني جديـدة خـالل   

  ير السابق، وذلك متاشياً مع بروتوكول األسلحة النارية.فترة التقر
املتعـــددة -(دولـــة بلـــدان (بوليفيـــا ٥ويف فتـــرة التقريـــر الســـابق، أصـــدر مـــا جمموعـــه   -٤١

ــات) ــاً         القومي ــة وفق ــلحة الناري ــدة لألس ــوانني جدي ــواي) ق ــريو وأوروغ ــوادور وب ــيلي وإك وش
نن بلــدان مســوَّدة تشــريعية جديــدة جــاهزة إلقرارهــا النــهائي (بــ        ٣للربوتوكــول، وأعــدَّت  

  والسنغال وتوغو).
  

  التحليالت عرب اإلقليمية    
 

أعــدَّ الربنــامج العــاملي لألســلحة الناريــة حتلــيالت عــرب إقليميــة حلالــة تنفيــذ بروتوكــول    -٤٢
ــود التنســيق          ــز جه ــم وتعزي ــة، هبــدف دع ــا اجلنوبي ــا وأمريك ــة يف غــرب أفريقي األســلحة الناري

ارنـة كـأداة تعـني علـى تقيـيم مسـتوى التنسـيق        اإلقليمية. ولقد ثبتت فائدة هذه التحلـيالت املق 
يف  لواقعـة ااإلقليمي والكشف عن احتمال وجـود تباينـات أو تضـارب يف املعـايري بـني البلـدان       

  نفس اإلقليم، ومعاجلتها بناًء على ذلك.
  

  الدعم التقين لتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية  - دال  
 

الربنامج العاملي لألسـلحة الناريـة، يقـدم هـذا     إىل جانب العمل املعياري الذي يقوم به   -٤٣
الربنامج مساعدة تقنية للدول األعضاء لغـرض تيسـري تنفيـذ متطلبـات الربوتوكـول يف جمـاالت       
وسم األسلحة النارية، وحفظ سجالَّهتا، وتعطيلها، ومجعها وإتالفها. وبفضـل هـذه األنشـطة،    
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السـجالَّت، ووضـعت تـدابري لتحسـني     متكَّنت عـدَّة بلـدان مـن تعزيـز أنظمتـها للوسـم وحفـظ        
آليات التنسيق الداخلي جلمـع األسـلحة الناريـة وجتميـع وحتليـل البيانـات عـن األسـلحة الناريـة          

  املضبوطة واالتِّجار غري املشروع بتلك األسلحة.
    

  وسم األسلحة النارية    
 

جمــاالً ذا  باعتبــاره حــدَّدت معظــم بلــدان غــرب أفريقيــا موضــوع دعــم عمليــة الوســم    -٤٤
املسـاعدة املقدَّمـة يف    تعظيموأولوية يف التماس املساعدة. وحرصاً على جتنُّب ازدواجية اجلهود 

واجلرمية على تنسـيق شـراء آالت الوسـم     خدِّراتاملنطقة، يعمل مكتب األمم املتحدة املعين بامل
ة وترشـيد العمليـات   مع منظمات األمم املتحدة األخرى. وبفضـل إجـراءات االشـتراء املشـترك    

اإلداريــة، متكَّــن كــلٌّ مــن املكتــب ومركــز األمــم املتحــدة اإلقليمــي للســالم ونــزع الســالح يف   
  أفريقيا من تسليم األصناف نفسها من اآلالت وتعزيز توسيع االتِّساق داخل اإلقليم.

النحـو  آلـة وسـم إىل مخسـة بلـدان علـى       ١٣ومتَّ أثناء الفترة املشـمولة بـالتقرير تسـليم      -٤٥
ــنن،    ــلِّمتا إىل ب ــان للوســم ُس ــا فاســو٣(والتــايل: آلت ــة واحــدة إىل مــايل و ) آالت إىل بوركين  آل

آالت إىل السنغال. كما سلَّم مركز األمم املتحـدة اإلقليمـي إىل كـلٍّ     )٣آلتان إىل النيجر، و(و
علــى حنــو مــن النيجــر وبوركينــا فاســو وليربيــا آالت إضــافية. وُنفِّــذ التــدريب يف املوقــع أيضــاً   

مشترك، مع دعـمٍ مـن اللجنـة الوطنيـة املعنيـة باألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة يف كـوت           
  ديفوار، اليت وفَّرت جمَّاناً مدرِّبني على تلك األنشطة.

  
  حفظ السجالَّت    

 
أســـدى الربنـــامج العـــاملي لألســـلحة الناريـــة إىل عـــدَّة بلـــدان مشـــورةً تقنيـــةً بشـــأن ُســـبل     - ٤٦

د السـجالَّت الوطنيـة اخلاصـة باألسـلحة. وتـويل معظـم البلـدان املنفِّـذة للمشـاريع أولويـةً           عداإتعزيز/
ملسألة حفـظ السـجالَّت، حيـث أُدرجـت كبنـد مـن بنـود جـدول األعمـال يف معظـم االجتماعـات            
وحلقـات التــدريب الوطنيــة واإلقليميــة الــيت نظَّمهــا الربنـامج العــاملي طيلــة الفتــرة املشــمولة بــالتقرير.   
وكانت هذه املسألة أيضاً موضوعاً بارزاً للمناقشة والتبادل يف االجتماع اإلقليمي املعقـود يف كيتـو،   

، ويف االجتمـاع املشـترك بـني    ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ١٨إىل  ١٦بإكوادور، يف الفتـرة مـن   
ضــل تلــك . وبف٢٠١٥آذار/مــارس  ٢٦إىل  ٢٣األقــاليم املعقــود يف فيينــا، بالنمســا، يف الفتــرة مــن  

التبادالت، متكَّنت البلدان من التعرُّف على املمارسات اجليِّدة لتعزيز ُنظُم حفظ السجالَّت الوطنيـة.  
  كما شجَّع الربنامج العاملي ويسَّر التعاون املباشر بني بلدان اجلنوب داخل املنطقة.
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طلبـت عـدَّة    ويف إطار الفريق العامل، وعـن طريـق الربنـامج العـاملي لألسـلحة الناريـة،        -٤٧
ــدان مــن مكتــب امل  ــع تســميات مشــتركة      خــدِّراتبل ــر إعــداد وتوزي ــدعم وييسِّ واجلرميــة أن ي

لألسلحة الناريـة، الـيت ُتنـاقش حاليـا يف إطـار بلـدان السـوق اجلنوبيـة املشـتركة (مريكوسـور)،           
فئـة  وأن ُيعمِّم تلك التسميات على نطاق أوسع خارج املنطقة. ومن شأن جدول األمساء املتكا

األخطـاء يف التعـرُّف علـى األسـلحة الناريـة       قليـل تأو التسميات التصنيفية هذا أن خيدم غـرض  
وتسجيلها، وحيسِّن تسجيل وتبـادل املعلومـات. ويلـتمس الربنـامج العـاملي اآلن احلصـول علـى        

  متويل إضايف لدعم إعداد جدول األمساء املتكافئة.
  

  واجملمَّعة أمن وَخْزن األسلحة النارية املضبوطة    
 
ن وإدارة األسلحة النارية املضبوطة واملصادرة، ْزيواجه العديد من البلدان صعوبات تتعلق َخب  - ٤٨

هنا، وكذلك صعوبات يف تأمني السلسـلة املتواصـلة الالزمـة    ْزوسرقتها أو تسريبها من مستودعات َخ
  التحقيق والتسجيل. فعالية مامأيات حتدِّ طرحيا ة صحيحة أمام القضاء، ممَّلتوفري أدلَّ

ــا فاســو والنيجــر         -٤٩ ــاملي يف الوقــت احلاضــر الســلطات يف بوركين ــامج الع ويســاعد الربن
والســنغال علــى جتديــد مســتودعات األســلحة الناريــة املضــبوطة. ونفَّــذ الربنــامج عــدَّة بعثــات    

يف الســـنغال والنيجـــر، وذلـــك  ٢٠١٥وكـــانون الثاين/ينـــاير  ٢٠١٤تقييميـــة يف آذار/مـــارس 
ض اإلشراف على وضع خطط لتحديد وجتديـد املسـتودعات املناسـبة. وجيـري اآلن وضـع      لغر

  خطط عملياتية مع اجلداول الزمنية والتكاليف املتَّصلة هبا يف كال البلدين.
  

  مجع األسلحة النارية وإدارهتا وإتالفها    
 

وتنفيـذ أنشـطة   أبدت عدَّة بلدان من كال اإلقليمني اهتمامهـا وبيَّنـت حاجتـها إلعـداد       -٥٠
مجع األسلحة وإتالفها، وذلك توخِّياً خلفض عدد األسلحة املتداولة بني املواطنني والوقايـة مـن   
خطر سرقتها وتسريبها مـن املسـتودعات. وهـي أنشـطة ال ينحصـر ُبعـُدها علـى نـزع السـالح          

  وإنَّما يشمل اجلرمية أيضاً.
ــد     -٥١ ــادل اخلــربات وال ــاملي تب ــامج الع ــر الربن ــدان أمريكــا   وقــد يسَّ روس املســتفادة بــني بل

اجلنوبية بشأن احلمالت الوطنية جلمع األسلحة وإتالفها، وهو يسدي املشـورة إلكـوادور اآلن   
ــة       شــأنب ــد األمني ــة جلمــع األســلحة يف إطــار اســتراتيجية البل ــذ احلمــالت الوطني تصــميم وتنفي

ى مساعدة يف تنفيـذ احلمـالت   الوطنية؛ كما طلبت دولة بوليفيا املتعدِّدة القوميات احلصول عل
الوطنية حلفظ سجالَّت األسلحة ومجع تلك األسلحة وإتالفها. ويـدعم الربنـامج العـاملي أيضـاً     
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اللجنــة الوطنيــة يف النيجــر والســنغال يف تصــميم وتنفيــذ محــالت مجــع األســلحة واإلجــراءات    
  العملية ذات الصلة من أجل إدارة األسلحة النارية املضبوطة واملصادرة.

  
  التدريب وبناء القدرات  - هاء  

 
بأمهية التدريب املستمر وبناء القـدرات الفعَّالـة لغـرض منـع      ٧/٢سلَّم املؤمتر يف قراره   -٥٢

ومكافحة صنع األسلحة النارية واالتِّجار هبا بصورة غري مشـروعة، ودعـا الـدول إىل الشـروع     
واجلمركيـة أو مواصـلة ذلـك التـدريب     يف تدريب سلطات إنفاذ القانون والسـلطات القضـائية   

  يف جمال حتديد هوية األسلحة النارية واقتفاء أثرها.
وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، واصـل الربنـامج العـاملي لألسـلحة الناريـة دعـم أنشـطة          -٥٣

ذ دافعـة لتعزيـز التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب، وتنفيـ        قـوةً أيضـاً  وكـان  التدريب وبناء القـدرات،  
منطقـة   . ويفالفنيـة  واملـدرِّبني والدرايـة   أنشطة التدريب، وتوفري اخلربات والتجارب املتخصصة

ــدريب علــى اســتخدام آالت       ــا، شــارك خــرباء مــن كــوت ديفــوار يف دورات الت غــرب أفريقي
ــدرِّبون مــن           ــة، شــارك م ــا اجلنوبي ــا فاســو. ويف أمريك ــنن وبوركين ــيت ُنظِّمــت يف ب ــم، ال الوس

   عدَّة دورات تدريبية ُنظِّمت طوال السنة.األرجنتني والربازيل يف
    

باألسلحة النارية   قضايا االتِّجاريفدورات التدريب على التحقيق واملالحقة القضائية     
  وصالته باجلرمية املنظَّمة

 
دورتـه التدريبيـة    ٢٠١٤واجلرمية يف عـام   خدِّراتوسَّع مكتب األمم املتحدة املعين بامل  -٥٤

باألســلحة الناريــة وصــالته باجلرميــة     راجــتِّالا اياضــق يفضــائية علــى "التحقيــق واملالحقــة الق  
مــن ســلطات مراقبــة األســلحة  ٢٨٠املنظمــة" فنفَّــذ ســبع دورات إضــافية ُوجِّهــت ملــا يقــارب  

وركَّـزت دورات التـدريب تلـك، بـدرجات      )١٠(بلـدان.  ٨النارية وممارسي العدالة اجلنائية من 
باألسـلحة الناريـة واجلـرائم املنظَّمـة       قضايا االتِّجاريفمتباينة، على التحقيق واملالحقة القضائية 

املتَّصــلة بــه. ومجعــت الــدورات املوجَّهــة ملمارســي العدالــة اجلنائيــة وســلطات مراقبــة األســلحة  
النارية بني مهارات التحقيق العامة واملعارف املتخصِّصة يف جمال األسـلحة الناريـة، وذلـك مـن     

                                                         
آذار/  ٢٨-٢٤دولة بوليفيا املتعددة القوميات (يف كلٍّ من:  ٢٠١٤عقدت دورات التدريب التالية يف عام   )١٠(

دريب وطنية ثنائية متوز/يوليه)؛ دورة ت ١٨-١٥متوز/يوليه)؛ باراغواي ( ١١- ٨مارس)؛ بوركينا فاسو (
آب/أغسطس)؛ دورة تدريبية مشتركة بني  ٢٢متوز/يوليه)؛ األرجنتني ( ٢٥-٢٢ن وتوغو (للسلطات من بن

أيلول/  ٤-٢يف منطقة احلدود الثالثية بني األرجنتني والربازيل وباراغواي (ثالث دول يف سيوداد دي ليسته، 
 تشرين الثاين/نوفمرب). ٢٠-١٧سبتمرب)؛ وشيلي (
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احلاالت واملناقشات العامـة والتمرينـات    خالل املزج بني الدروس يف قاعات الدرس ودراسات
  العملية، طبقاً للمعايري الوطنية والدولية:

 ٢٠١٤آذار/مـارس   ٢٨إىل  ٢٤ُعقَدت دورة ملدَّة مخسـة أيـام يف الفتـرة مـن       (أ)    
يف الباز، بدولة بوليفيا املتعددة القوميات، ُوجِّهت للممارسـني العـاملني يف وزارات اخلارجيـة    

ــدفاع والداخ ــة،     وال ــة والشــرطة الوطني ــة العامــة والقضــاء ووحــدات التحرِّيــات املالي ــة والنياب لي
وممثِّلني من املكتـب القُطْـري الـوطين التـابع لإلنتربـول. وشـارك يف تقـدمي التـدريب خـرباء مـن           
األرجنــتني والربازيــل وكولومبيــا ومفوَّضــية األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان. وحضــر   

  لون من اجملتمع املدين؛الدورة أيضاً ممثِّ
ــَدُع  (ب)     ــرة مــن  ق ــه  ١١إىل  ٨ت يف الفت ــة يف   ٢٠١٤متوز/يولي ــدريب وطني دورة ت

خمتلـف  العـاملني يف  مـن املمارسـني الـوطنيني    مشـاركاً   ٢٤يف بوركينا فاسـو حضـرها    واغادوغو
الن اثنـان مـن   الوزارات املسؤولة عن مراقبة األسلحة النارية، والتحقيق واملالحقة القضائية، وممـثِّ 

  اجملتمع املدين؛
، يف ٢٠١٤متوز/يوليـه   ١٨إىل  ١٥ُعقَدت دورة تدريبية ثالثـة يف الفتـرة مـن      (ج)    

شخصـاً مـن املـدَّعني     ٣٢يف باراغواي، يف مباين خدمات النيابة العامة، شارك فيها  اسونسيون
، وقضـاة احملكمـة العليـا،    خدِّراتالعامني العاملني يف جمال مكافحة اجلرمية املنظَّمة واالتِّجار بامل

وممثِّلــون مــن وزارات اخلارجيــة والداخليــة والــدفاع ومديريــة املــواد احلربيــة. وقــام بالتــدريب     
خرباء من األرجنتني والربازيل وكولومبيا وباراغواي ومكتب مفوَّضـية األمـم املتحـدة لشـؤون     

  الالجئني يف اسونسيون؛
ــة ث   (د)     نائيــة ألربعــني ممارســاً مــن بلــدي بــنن وتوغــو   ُعقــَدت دورة تدريبيــة وطني

نوفــو، يف بــنن، ركَّــزت -، يف بورتــو٢٠١٤متوز/يوليــه  ٢٥إىل  ٢٢املتجــاورين يف الفتــرة مــن 
على الشـؤون املتَّصـلة مبراقبـة احلـدود وتبـادل املعلومـات، ومهـارات واسـتراتيجيات التحقيـق،          

  واألدلَّة املتَّصلة باألسلحة النارية؛
ُعقَدت دورة مكثَّفة مشتركة بني النيابة العامة االحتادية لألرجنتني، والسـجل    )ه(    

 سآيــر سبــوينالــوطين األرجنتــيين لألســلحة ووزارة األمــن الــوطين، اســتغرقت يومــاً واحــداً يف 
ــاألرجنتني يف  ــن     ٤٢، حضــرها ٢٠١٤آب/أغســطس  ٢٢ب ــامني م ــوَّاب الع ــن الن مشــاركاً م

  خاصة من مشاكل األسلحة النارية؛األقاليم اليت تعاين بصفة 
ُنظِّمت دورة تدريبية وطنية ثالثية يف سيوداد ديل ايسته، يف بـاراغواي، علـى     (و)    

ــرة مـــن     ــاراغواي، يف الفتـ ــتني والربازيـــل وبـ ــتركة بـــني األرجنـ ــة املشـ  ٤إىل  ٢احلـــدود الثالثيـ
نيابـة  لاجهـزة  مسـؤوالً مـن سـلطات إنفـاذ القـانون، وأ      ٣٢، شارك فيهـا  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب 
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واملراقبة احلدودية والسلطات القضائية، من الناشـطني يف املنـاطق احلدوديـة هلـذه البلـدان       العامة
علــى خــرباء مــن البلــدان الثالثــة، ومفوَّضــية األمــم املتحــدة  نياملــدرب كــان مــن ضــمنوالثالثــة. 

  واجلرمية؛ خدِّراتلشؤون حقوق اإلنسان ومكتب األمم املتحدة املعين بامل
 ٢٠١٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٠إىل  ١٧يف سانتياغو، بشيلي، متَّ يف الفترة مـن    ز)(    

موظفاً من قوَّات الدرك من خمتلف مناطق البلـد، مـن العـاملني يف وظـائف مراقبـة       ٦٢تدريب 
  األسلحة النارية.

    
  التدريب على الوسم وحفظ السجالَّت    

 
 ميدانيــة عــاملي لألســلحة الناريــة دوراتتســليم آالت الوســم، نظَّــم الربنــامج ال ىل جانــبإ  -٥٥

للتدريب على استخدام هـذه اآلالت وحتديـد هويـة األسـلحة الناريـة املضـبوطة وومسهـا        متخصصة 
وتسجيلها. وُنفِّذت خالل فترة التقرير مخس دورات للتدريب علـى الوسـم وحفـظ السـجالَّت يف     

 )،٢٠١٤غال (تشـرين األول/أكتـوبر   )، ومايل والسن٢٠١٤بوركينا فاسو والنيجر (أيلول/سبتمرب 
  ممارس. ١٠٠)، ُوجِّهت إىل ما يقارب ٢٠١٥وبنن (آذار/مارس 

  
  التدريب لصاحل منظمات اجملتمع املدين    

 
، دورة تدريبيـة إقليميـة   ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٧و ٢٦يومي ُعقَدت يف لومي، توغو،   -٥٦

 ١٨األسـلحة الناريـة. ومجـع التـدريب حنـو      عن مشاركة اجملتمع املدين وإشرافه يف جمال مراقبـة  
ــة مــن     ــدان، ٨مشــاركاً مــن خمتلــف املنظمــات غــري احلكومي ــه  )١١(بل ــز  وكــان الغــرض من تعزي

معــارف ومهــارات منظمــات اجملتمــع املــدين يف غــرب أفريقيــا مبســائل مراقبــة األســلحة الناريــة   
 ٣بـأوروغواي، يف الفتـرة مـن     يووتدابري التصدِّي الدولية هلا. وُنفِّذت دورة مماثلة يف مونتيفيـد 

الربنـامج   اسـتفاد ومنظمات غري حكوميـة.   ١٠، لعشرين عضواً من ٢٠١٥آذار/مارس  ٤إىل 
  خربات منظمة فيفا ريو الربازيلية غري احلكومية. نمالعاملي يف كلتا الدورتني 

    
ال التعاون الدويل واإلقليمي وتبادل املمارسات اجليدة بني املمارسني يف جم  - واو  

    األسلحة النارية
مــن  ال املمارســات اجليــدة هــدفاً رئيســي يعــدُّ تعزيــز التعــاون الــدويل واإلقليمــي وتبــاد    -٥٧

  ة وسائل.أهداف الربنامج العاملي، وُيتوخَّى حتقيقه بعدِّ
  

                                                         
 .نيجريياو النيجرو كوت ديفوارو غاناو السنغالو توغوو بوركينا فاسوو بنن  )١١(
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    التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية وتبادل املعلومات    
ــ  -٥٨ ــامج العــاملي خــالل الســنتني  نظَّ ــة   ٢٠١٤/٢٠١٥م الربن ثــالث حلقــات عمــل إقليمي

ممارسـاً، وذلـك لغـرض تعزيـز وتيسـري تقاسـم التجـارب         ١٢٠واجتماعاً أقاليميا واحداً لفائدة 
واملمارسات اجليدة ودعم التعاون املباشر وتبادل املعلومات بني السلطات املسؤولة عـن مراقبـة   

  وممارسي العدالة اجلنائية. األسلحة النارية
ــد  -٥٩ ــرة مــن   وعق ــاً ٢٠١٤شــباط/فرباير  ٢٧إىل  ٢٥املكتــب يف الفت ــ اجتماع ا يف إقليمي

السنغال، يف إطار االستراتيجية من أجل بلدان غرب أفريقيا ومنطقة السـاحل، حضـره   داكار، 
وكان الغرض مـن احللقـة الدراسـية تعزيـز وتيسـري التبـادل        )١٢(ممثلو إحدى عشرة دولة عضوا.

ثلي اللجان الوطنيـة املعنيـة باألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة،       العملي واالستراتيجي بني مم
  وخرباء العدالة اجلنائية.

يف  ٢٠١٤متوز/يوليـــه  ٤إىل  ٢وُعقـــدت حلقـــة عمـــل إقليميـــة ثانيـــة يف الفتـــرة مـــن    -٦٠
زت علـى التعـاون الـدويل وتبـادل املمارسـات اجليـدة يف جمـال        وركينا فاسو، ركَّـ ببواغادوغو، 
طني يف ضايا االتِّجار باألسلحة الناريـة وصـالته باجلرميـة املنظمـة، ومالحقـة املتـورِّ      التحقيق يف ق

ــا   اجلــرائم قضــائي ذه هــ ــغ جممــوع املشــاركني فيه ــهم خــرباء     ٢٥ا. وبل ــن بين مشــاركاً كــان م
  )١٣(بلدان من غرب أفريقيا ومنطقة الساحل. ١٠حكوميون من 

كــانون  ١٨إىل  ١٦الفتــرة مــن  يف ،بــإكوادور وُعقــدت حلقــة دراســية ثالثــة يف كيتــو  -٦١
، للسلطات املسـؤولة عـن مراقبـة األسـلحة الناريـة، والشـرطة، وأعضـاء        ٢٠١٤األول/ديسمرب 

بلـــدان يف أمريكـــا  ٩النيابـــة العامـــة، وضـــباط اجلمـــارك، ومـــوظفي اخلـــدمات اخلارجيـــة مـــن 
ــة، ــغ جممــوع املشــاركني   )١٤(اجلنوبي  مشــاركاً. وكــان الغــرض مــن احللقــة هــو تيســري    ٥٥وبل

االتصال املباشر بني السلطات املختصة ودعم احلوار التفاعلي وتبـادل املمارسـات اجليـدة فيمـا     
  بينها مع توجيه اهتمام خاص لقضايا االتِّجار باألسلحة النارية.

ــدان الســاحل           -٦٢ ــة وبل ــا اجلنوبي ــن أمريك ــدان م ــني بل ــاليمي ب ــاع أق ــد اجتم وأخــرياً، ُعق
بالنمسـا. واشـترك كـل مـن      يف فيينـا  ٢٠١٥آذار/مـارس   ٢٦إىل  ٢٣والصحراء يف الفترة من 

                                                         
 .ر ونيجريياوغامبيا وغينيا ومايل وموريتانيا والنيج والسنغال وتوغوبنن وبوركينا فاسو وتشاد   )١٢(

وغامبيا وغانا وغينيا ومايل وموريتانيا والسنغال  وتوغون وبوركينا فاسو وتشاد حضر احللقة خرباء من بن  )١٣(
، ميثلون قوات الدرك، ووزارات الداخلية والعدل ومكاتب النيابة العامة والسلطات القضائية والنيجر ونيجرييا

 األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة.واللجان الوطنية املعنية ب

 .واملكسيكوشيلي وكولومبيا  وبريووالربازيل وباراغواي  وأوروغوايوإكوادور األرجنتني   )١٤(
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ممـثالً مـن سـلطات مراقبـة      ٣٢االحتاد األورويب وبرنامج الساحل يف دعم االجتماع الذي ضّم 
وكـان اهلـدف مـن االجتمـاع هـو       )١٥(بلـداً.  ١٩األسلحة النارية وممارسي العدالة اجلنائيـة مـن   
ال مراقبة األسلحة النارية، والتحقيـق يف اجلـرائم   تيسري تبادل املمارسات اجليدة واخلربات يف جم

 ا، واســتخالص االســتنتاجات والــدروس املتصــلة باألســلحة الناريــة ومالحقــة مرتكبيهــا قضــائي
املســـتفادة مـــن الربنـــامج العـــاملي لألســـلحة الناريـــة وآفاقـــه املســـتقبلية يف املنطقـــتني. وكانـــت  

  بوجه عام. عةًومشجِّ التعليقات الواردة إجيابيةً
    

    تشجيع احلوار والتعاون املستمرين    
من العناصر املتكررة اليت انبثقت عن األنشطة واللقاءات الوطنيـة واإلقليميـة قلـة عـدد       -٦٣

القضايا عرب الوطنية لالتِّجار غري املشروع باألسلحة النارية اليت ترفع إىل القضـاء، واحلاجـة إىل   
ــة بــني املمار    ســني يف هــذا اجملــال اخلــاص. ويف هــذا   دعــم وجــود لغــة مشــتركة ومهــارات تقني

ــة       ــادل بــني ســلطات املراقب ــّوه املمارســون علــى وجــه اخلصــوص بفرصــة تيســري التب الســياق، ن
  واحملققني والنواب العامني، على املستوى الوطين واإلقليمي واألقاليمي.

ــادل          -٦٤ ــدعم تب ــة حمــددة ل ــاطق احلاجــة إىل وجــود آلي ــع املن ــن مجي ــاقش املمارســون م ون
ارسات اجليدة والدروس املستفادة من قضـايا معينـة، وخصوصـاً قضـايا االتِّجـار باألسـلحة       املم

الناريــة عــرب الوطنيــة والتحقيقــات اجلنائيــة املعقــدة املتعلقــة باألســلحة الناريــة. وعوجلــت هــذه    
املسألة أيضاً خـالل االجتمـاع األقـاليمي األخـري الـذي ُعقـد يف فيينـا بالنمسـا، يف آذار/مـارس          

، حيــث أيــد املمارســون إمكانيــة إنشــاء فريــق يضــم خــرباء األســلحة الناريــة وممارســي   ٢٠١٥
العدالــة اجلنائيــة املســؤولني عــن االتِّجــار غــري املشــروع باألســلحة الناريــة واجلــرائم املتصــلة بــه، 
وطلبوا إىل املكتب أن يلتمس دعم اجلهات املاحنة لتيسـري إنشـاء الفريـق وعقـد اجتمـاع واحـد       

  كل سنة يف أحد األقاليم املشاركة.على األقل 
ويعكف املكتب اآلن على حبث السبل الكفيلة بدعم إنشاء هـذه املنصـة، رهنـاً بتـوافر       -٦٥

  التمويل.
    

                                                         
 )املتعددة القوميات-دولة(بوليفيا و بوركينا فاسوو نبنو الربازيلو باراغوايو أوروغوايو إكوادورو األرجنتني  )١٥(

 .النيجرو ايلمو كولومبياو ديفوار كوتو غاناو غامبياو شيليو السنغالو توغوو تشادو بريوو
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 خدِّراتمجع البيانات وحتليلها: دراسة مكتب األمم املتحدة املعين بامل  - رابعاً  
    األسلحة النارية بشأنواجلرمية 

    خلفية الدراسة    
يف جمـال   غري املشروع باألسلحة النارية مصدر قلق كـبري للمجتمـع الـدويل    تِّجاراالميثل   -٦٦

السياسة اخلاصة باألسلحة النارية، الذي يعتربه العديد من املـراقبني وثيـق الصـلة بتغّيـرات جـرائم      
  العنف واالستقرار اإلقليمي. وهو ُيعدُّ أيضاً من أكثر جوانب هذه السياسة إثارة للجدل.

نظام دويل لتوحيد إعداد التقـارير عـن مـدى اتسـاع      يف الوقت الراهن، ال يوجد أيُّو  -٦٧
وطرائقـه، ممـا يشـكل    االتِّجار غـري املشـروع باألسـلحة الناريـة وتكنولوجياتـه وأمناطـه ودروبـه        

أمام زيـادة فعاليـة التعـاون الـدويل. كـذلك فـإن البيانـات املوثوقـة بشـأن االتِّجـار            اعائقاً رئيسي
ة النارية بيانات قليلة ويصعب احلصول عليها. وما زال العديد من البلـدان يف املراحـل   باألسلح

األســلحة الناريـة علــى الصـعيدين الــدويل   باألوىل مـن العمــل علـى بنــاء قـدرات رصــد االتِّجـار     
  واحمللي، وهو اخلطوة األوىل حنو وضع سياسات فعالة هبذا الشأن.

إجـراء دراسـة عـن    متر األطراف إىل املكتب والية "وانطالقا من هذه الفكرة، أسند مؤ  -٦٨
الطابع عرب الوطين لالتِّجار باألسلحة الناريـة وعـن الـدروب املسـتخدمة فيـه، تسـتند إىل حتليـل        
املعلومات املقدَّمة من الدول عن األسلحة والذخرية املصادرة"، بالتعاون الوثيـق مـع السـلطات    

املعلومـات الرمسيـة الـيت تقـدمها الـدول عـن األسـلحة        يف تلك الدراسة على  العتمادباوالوطنية 
). والغايـة مـن الدراسـة هـي     ٥/٤النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية املضـبوطة (قـرار املـؤمتر    

اإلسهام يف تعزيز فهـم االتِّجـار غـري املشـروع باألسـلحة الناريـة، وطابعـه عـرب الـوطين ودروبـه           
  باجلرائم اخلطرية األخرى.وأساليبه، وصالته املتداخلة احملتملة 

هـة جلميـع الـدول األعضـاء. والقصـد      وهذه هي الدراسة األوىل من نوعهـا وهـي موجَّ    -٦٩
  )١٦(منها هو إرساء األسس ملواصلة البحوث العاملية بشأن االتِّجار باألسلحة النارية.

    

                                                         
توفر مذكرة املعلومات األساسية املعنونة "التحديات القائمة واملمارسات اجليِّدة يف جمال مكافحة صنع األسلحة   )١٦(

 تنفيذ بروتوكول هبا بصورة غري مشروعة والتدابري الالزمة لتيسري تِّجارالنارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واال
غري  تِّجار) مزيداً من املعلومات عن أمهية مراقبة تدفقات االCTOC/COP/WG.6/2014/2األسلحة النارية" (

ملتَّبعة اواملمارسات اجليِّدة القائمة املشروع باألسلحة النارية، وأهداف الدراسة وجوانبها املنهجية، والتحديات 
 ات عن التقدُّم الذي أحرزه املكتب يف إعداد هذه الدراسة.لتيسري مشاركة الدول يف هذه الدراسة، ومعلوم
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    إعداد الدراسة وهيكلها    
ت الدراســـة باســـتخدام بيانـــات ســـليمة ومصـــادر رمسيـــة، إضـــافة إىل اتبـــاع        أُعـــدَّ  -٧٠

معلومــات جتريبيــة قدمتــها الــدول  إىل الشــفافة والبســيطة املتفــق عليهــا، والــيت تســتند   املنهجيــة
وأقـــرت صـــالحيتها. ومت مجـــع املعلومـــات بواســـطة اســـتبيان ســـنوي أو اســـتبيان فـــردي عـــن 

ــالضــبطيات أعــدمها املكتــب وأتاح  ــى اإلنترنــت      ها عت ــع حممــي بكلمــة ســّر أُنشــئ عل ــى موق ل
  )١٧(خصيصاً هلذا الغرض.

ــد أدَّ  -٧١ ــاء       وق ــتمكن مــن إهن ــات والتحقــق مــن صــحتها إىل عــدم ال ــأخر تقــدمي البيان ى ت
الدراسـة ونشــرها قبـل دورة املــؤمتر السـابعة. ولكــن النتــائج األوليـة قُــدمت مـع ذلــك يف إطــار      

كـبري مـن الوفـود. ويف األسـابيع التاليـة لـذلك،       حدث جانيب على هـامش املـؤمتر حضـره عـدد     
اختــتم الربنــامج العــاملي عمليــة مجــع البيانــات وحتليلــها وصــياغة الدراســة. واكتملــت الدراســة  

، شـارك فيـه خـرباء مـن داخـل      ٢٠١٥وخضعت الستعراض نظـراء يف الفصـل األول مـن عـام     
  املكتب وخارجه.

ت املتصـــلة بضـــبطيات األســـلحة الناريـــة ن الدراســـة القيمـــة التثقيفيـــة للمعلومـــاوتبـــيَّ  -٧٢
والــذخائر، واالســتفادة منــها يف اكتســاب فهــم أفضــل للطــابع عــرب الــوطين لالتِّجــار باألســلحة 

طريـة املنفـردة،   . وتركِّز الدراسة على النتـائج القُ ىل ذلكإالنارية والدروب املستخدمة فيه، وما 
د علـى حنـو أفضـل مشـاركة وجهـود مجيـع       عوضاً عن التركيز على النتـائج اإلمجاليـة، ممـا جيسِّـ    

  البلدان اليت قدمت الردود، ويتيح يف الوقت نفسه جماالً إلجراء مقارنات جمدية.
ح مسـألة األسـلحة الناريـة واالتِّجـار     يوضِّ ١وتتضمن الدراسة مخسة فصول: فالفصل   -٧٣

اعهـا، ويعـرض   غري املشروع هبا، ويضع املفاهيم األساسية بشأن تصنيف األسـلحة الناريـة وأنو  
املنهجيـة املتبعـة يف مجـع     ٢مقدمة موجزة عن السوق العاملية لألسلحة النارية. ويناقش الفصـل  

البيانــات واملصــادر املســتخدمة ويعــرض حملــة عامــة عــن الــردود الــواردة علــى االســتبيان بشــأن   
نتــائج الضــبطيات، ويعــرض حملــة عامــة عــن ضــبطيات   ٣الضــبطيات الســنوية. ويقــدم الفصــل  

ــة،       األ ــها الســلطات القطري ــا حســبما أبلغــت عن ــا وذخائره ــا ومكوناهت ــة وأجزائه ســلحة الناري
يشمل حتلـيال ملسـتويات الضـبطيات الوطنيـة. ويشـمل هـذا أيضـا حتليـل املؤشـرات العامليـة،            مبا

ونسب الضبطيات عرب البلدان، إضافة إىل أنواع األسلحة النارية اليت ضبطتها السلطات اجمليبـة  
                                                         

يف االجتماع السابق للفريق العامل املعين باألسلحة النارية، املعقود يف فيينا  جتماعاتانشر االستبيانان أيضا كورقيت   )١٧(
نظر االستبيان بشأن الضبطيات السنوية ا. ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٨إىل  ٢٦ة من يف الفتر

)CTOC/COP/WG.6/2014/CRP.1( ) واالستبيان بشأن الضبطيات املهمةCTOC/COP/WG.6/2014/CRP.2.( 
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مؤشـــرات االتِّجـــار املســـتخدمة يف االســـتبيانات بشـــأن  ٤ان. وينـــاقش الفصـــل علـــى االســـتبي
الضبطيات ويعرض حملة عامة عـن املعلومـات النوعيـة والكميـة الـيت وردت مـن السـلطات، مبـا         

ــات االتِّجــار   ــك اجتاه ــاليبه يف ذل ــا الفصــل     وأس ــ ٥ومســات املّتجــرين. أّم ح التحــديات فيوضِّ
يف رصد االتِّجار غري املشروع باألسلحة الناريـة ويعـرض التـدابري     الرئيسية اليت استبانتها الدول

  الدولية الكثرية املتخذة من أجل التصدي ملشكلة االتِّجار باألسلحة النارية.
واسُتكملت الدراسة كذلك مبرفق منفصل يتضمن استعراضا للبيانـات املتعلقـة بالضـبطيات      - ٧٤

  دراستني إقليميتني أجريتا يف إقليمني خمتارين.ضافة إىل إواالتِّجار حسب كل بلد على حدة، 
    

    نتائج الدراسة    
مل تكــن املشــاركة يف الدراســة إلزاميــة. وبلــغ عــدد البلــدان الــيت قــدمت للمكتــب             -٧٥

معلومــات تتعلــق بضــبطيات األســلحة الناريــة أو االتِّجــار هبــا ســبعة وأربعــني بلــداً، مــن بينــها     
دول غـري أطـراف يف بروتوكـول األسـلحة      ٥(أملانيـا) و  دولة طرفاً، ودولـة موقعـة واحـدة    ٤١

). ومت احلصـول علـى معلومـات    والنيجـر كولومبيـا  ووفرنسا  وزمبابوياالحتاد الروسي النارية (
إضافية عن البلدان من مصـادر رمسيـة أخـرى. ولكـن البيانـات مل تكـن مجيعهـا قابلـة للمقارنـة          

سـلوب نفسـه يف إطـار الدراسـة. وُجمعـت      ألغراض التحليل، ومل يكـن اسـتخدامها ممكنـا باأل   
بلــدا، وبيانــات أخــرى قابلــة   ٣٦بيانــات قابلــة للمقارنــة عــن ضــبطيات األســلحة الناريــة مــن   

  بلداً. ٣٠للمقارنة عن االتِّجار باألسلحة النارية من 
وكانت أمريكا الالتينية وأوروبـا أفضـل املنـاطق متثـيالً، تليهمـا منطقـة غـرب أفريقيـا.           -٧٦

ق حتليــل البيانــات، مل يكــن هنــاك بــّد مــن مراعــاة انعــدام التــوازن اجلغــرايف بــني ردود  ويف ســيا
البلدان. ولـذا فـإن الدراسـة ال تتضـمن مقارنـات وال اسـتنتاجات عامـة بشـأن احلالـة اإلمجاليـة           

  املتعلقة بالضبطيات واالتِّجار باألسلحة.
ها أجهـزة الشـرطة، وقـدم    بلداً بيانات مصنفة عن الضـبطيات الوطنيـة مجعتـ    ٣٨وقدم   -٧٧

  بلدان اثنان بيانات مصنفة مجعتها سلطات اجلمارك:
  غ عنها؛ن من ردود الدول وجود تباينات واسعة يف مستويات الضبطيات املبلَّيتبيَّ  (أ)    
واملكســيك عــن مســتوى ســنوي وكولومبيــا والعــراق أبلــغ كــل مــن الربازيــل   (ب)    

ضـبطية خـالل    ٤٣ ٥٤٣ غـت أملانيـا عـن   للضبطيات يزيد عن عشرة آالف سالح نـاري. وأبل 
عـن ضـبطيات   اليونان ووالتفيا رومانيا فترة أربع سنوات. وعلى نقيض ذلك، أبلغت سلطات 
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سالح نـاري. وأبلـغ العديـد مـن الـدول عـن تبـاين واسـع يف الضـبطيات           ١٠٠سنوية تقل عن 
  بني سنة وأخرى؛

رب عـدد مـن الضـبطيات يف    تقع ثالثة من بني البلدان اجمليبة اليت أبلغت عن أكـ   (ج)    
  نفس اإلقليم، وهي: الربازيل وكولومبيا واملكسيك؛

بعيـد بـالتغريات الـيت تطـرأ      جمموع الضبطيات السـنوية يتـأثر إىل حـدٍّ    يبدو أنَّ  (د)    
  على القوانني وممارسات إنفاذ القانون، باإلضافة إىل حاالت الضبطيات الكربى؛

األسـلحة الناريـة الـيت أُبلـغ عـن ضـبطها        دولة جميبة، مشلت أنـواع  ٣٦من بني   )ه(    
غ عنـها،  يف املائة مـن الضـبطيات املبلَّـ    ٥٣أكثر من غريها املسدسات اليدوية اليت بلغت نسبتها 

يف املائـة مـن    ١٢يف املائـة وبنـادق الـرش الـيت بلغـت نسـبتها        ٢٥والبنادق، اليت بلغـت نسـبتها   
  غ عنها؛الضبطيات املبلَّ

اريـة البدائيـة واملسدسـات البسـيطة املصـنوعة علـى يـد        األسـلحة الن  لوحظ أنَّ  (و)    
يف املائـة) مـن ضـمن     ٥حرفيني يف معظم الدول اليت قّدمت بيانات إّمـا منعدمـة أو قليلـة (أقـل     

ضــبطيات األســلحة الناريــة. ولكــن ذكرهــا تــردد أكثــر ضــمن الضــبطيات املبلــغ عنــها يف عــدة 
  املائة).  يف  ١٣و وترينيداد وتوباغو (دول، من بينها غانا وبوركينا فاسو وإكوادور وبري

وتتجلى طبيعة العمليات اليت ينطوي عليها االتِّجار من خـالل املعلومـات الـيت قدمتـها       -٧٨
احلكومات عن مؤشرات هذا االتِّجار. وقد مجعت معلومات كميـة ونوعيـة عـن االتِّجـار عـن      

دروب ‘٢‘يل واحمللـــي؛ وب االتِّجـــار علـــى املســـتوى الـــدوتعقُّـــ‘١‘طريـــق املؤشـــرات التاليـــة: 
جنسية املّتجرين الذين متَّ الكشـف عنـهم؛   ‘٤‘الطرائق املتبعة وأساليب النقل؛ و ‘٣‘االتِّجار؛ و

  غ عنها:اجلرائم املتصلة بالضبطيات املبلَّ ‘٥‘و
تنحصــر معظــم حــاالت االتِّجــار، يف البلــدان اجمليبــة، يف نطــاق حمــدد وتشــمل   (أ)    

  املنطقة؛دوال جماورة أو حتدث داخل 
بـني البلـدان اجمليبـة، سـواء      تِّجارب االتكشف الدراسة عن حمدودية ممارسة تعقُّ  (ب)    

بلـدا بعـض املعلومـات عـن      ١٢على املستوى الوطين أو على املستوى الدويل. وقدم ما جمموعـه  
  يف ردودها على استبيان الضبطيات السنوية؛ تِّجارب االالتعاون الدويل يف جمال تعقُّ

شــيع دروب االتِّجــار الــيت أُبلــغ عنــها هــي الــدروب الــيت تــربط بــني بلــدين  وأ  (ج)    
يشتركان يف احلدود. وتكرر أيضـا اإلبـالغ عـن االتِّجـار الـذي حيـدث بـني بلـدين أو أكثـر يف          

  نفس املنطقة (ال تشترك مع ذلك يف احلدود)؛
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غلب أن يكـون  يحالة،  ١٨غ عنها، وعددها من احلاالت املبلَّ يف املائة ٧٥يف   )ـ(ه    
غ عنــها، يــأيت غــة. ويف معظــم احلــاالت املبلَّــاملتَّجــرون املقبــوض علــيهم مــن مــواطين الدولــة املبلِّ

  املتَّجرون عموما من دول جماورة؛
بلـدا عـن أكثـر اجلـرائم ارتباطـا باألسـلحة الناريـة.         ٢٤وردت معلومات مـن    (و)    

أو التـهريب أو املشـاركة يف    خـدِّرات وكانت نسبة كبرية من تلك اجلـرائم تتعلـق باالتِّجـار بامل   
مجاعة إجراميـة منظمـة. باإلضـافة إىل ذلـك، ذكـرت عـدة دول جـرائم تتعلـق حبمـل األسـلحة           

  النارية أو حيازهتا أو صنعها بصورة غري مشروعة؛
ســتدل مــن اقتــران األســلحة الناريــة املضــبوطة بأشــكال أخــرى مــن النشــاط   ُي  (ز)    

لناريــة غــري املشــروع يف العديــد مــن البلــدان اجمليبــة علــى    اقتنــاء األســلحة ا اإلجرامــي علــى أنَّ
  الدراسة يقتصر على اجلماعات اإلجرامية وليس واسع االنتشار بني عموم السكان؛

 ظم القانونية والتشريعية بشأن األسلحة النارية بـني الـدول، إضـافةً   تباين النُّ إنَّ  (ح)    
د إجراء مقارنـات دوليـة بـني البيانـات     يعقِّ أمٌر إىل اختالف املمارسات املتبعة يف إنفاذ القانون،

  املتعلقة بالضبطيات واالتِّجار.
    

    االستنتاجات ومآل الدراسة    
زال  بعد مرور مخسة عشر عاما تقريبـا علـى اعتمـاد بروتوكـول األسـلحة الناريـة، مـا         -٧٩

منـع   ة السياسات الناجحة بالفعل يف جمـال اجملتمع الدويل حباجة إىل أدوات كافية الستبانة ماهيَّ
االتِّجار باألسلحة النارية، ومعرفة أماكن تفاقم ذلك االتِّجـار أو تراجعـه. ويتـيح النـهج الرائـد      

الشـــامل الوحيـــد لتقيـــيم فعاليـــة  الدراســـة، األســـلوَباملركـــز علـــى البيانـــات واملتبـــع يف هـــذه 
  السياسات واستبانة اجملاالت اليت تستلزم مزيدا من االهتمام.

أجنزهــا املكتــب عــن األســلحة الناريــة، يف إطــار جهــد رائــد علــى وهــذه الدراســة الــيت   -٨٠
املستوى الدويل، أكـدت أوال وقبـل كـل شـيء احلاجـة إىل وجـود مثـل هـذه الدراسـة وإجـراء           

  يف املستقبل.   هلاجلهود  تكريسوالبحوث عن هذا املوضوع 
دد كـبري  عـن عـ   أكرب تدفقات األسلحة الناريـة تنـتج عـادةً    وكما تؤكده الدراسة، فإنَّ  -٨١

عنــاوين الصــحف البــارزة، لكنــها متثــل مبــرور  مــن احلــوادث الصــغرية. وهــي ال تتصــدر كــثريا  
ل مجـع البيانـات وحتليلـها الحقـاً السـبيل      الوقت كمية كبرية من االتِّجار غري املشروع. ويشـكِّ 

خـل  جـر هبـا دا  سق من أمناط واجتاهات األسلحة الناريـة املتَّ الوحيد للتثبت على حنو موثوق ومتَّ
  الدول وخارجها، وبني األقاليم وعرب العامل.
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صـعوبات يف مجـع وجتميـع     -املتقدمة والنامية على السـواء   -وقد القى بعض البلدان   -٨٢
وحتليل البيانات املتصلة باالتِّجار باألسلحة النارية. ويعزى ذلـك غالبـا إىل ضـعف نظـم حفـظ      

وضعف إجراءات العمـل.   داخلي فّعالونقص املهارات التقنية وعدم وجود تنسيق  السجالت
يــا لتحقيــق نتــائج أوســع بشــأن االتِّجــار عــرب األراضــي الوطنيــة، يلــزم تضــييق الفجــوات   وتوخِّ

ها يف هنايـة املطـاف. وتتـيح هـذه الدراسـة أساسـا       ا متهيدا لسدِّالواسعة يف البيانات املتوفرة حالي
ــة وممارســات إعــداد ال     ــنُّ  تقــارير أوإلرســاء نظــم حفــظ ســجالت األســلحة الناري ــز ال ظم لتعزي

  واملمارسات القائمة بالفعل.
    

    االستنتاجات والتوصيات  - خامساً  
ا يف سـبيل تـرويج بروتوكـول األسـلحة     أجنز الربنامج العاملي لألسلحة النارية عمـال هامـ    - ٨٣

النارية ومساعدة الدول األعضاء على تنفيذه. وقد أبدت البلدان املستفيدة تقديرها البـالغ لكـون   
هذا الربنامج جيمع بـني العمـل املعيـاري والـدعم الـتقين وبنـاء القـدرات والبحـث والتحليـل، مـع           
التركيز الشديد على التعاون الـدويل. ويعـاين الربنـامج مـن نقـص شـديد يف املـوظفني والتمويـل،         

  .٢٠١٥وهو حيتاج إىل موارد مالية وبشرية إضافية لكي يواصل عمله بعد عام 
ة املكتب بشأن األسـلحة الناريـة أساسـا للقيـام بعمليـة أكثـر انتظامـا        وقد أرست دراس  -٨٤

جلمــع البيانــات وحتليلــها. ومــن شــأن مواظبــة احلكومــات يف املســتقبل علــى تقــدمي املعلومــات    
ــب أن      ــة إىل املكت ــلحة الناري ــن االتِّجــار باألس ــنوية ع ــيالس ــاً يرس ــاً أساس ــم   متين لتحســني فه

  .ومكافحة هذا االتِّجار غري املشروع
  ولعلَّ الفريق العامل املعين باألسلحة النارية يودُّ أن يوصي املؤمتر بأن:  -٨٥

حيـــثَّ الـــدول األعضـــاء علـــى التصـــديق علـــى بروتوكـــول األســـلحة الناريـــة    (أ)    
  ، وحتقيق التآزر بني هذين الصكني؛وتنفيذمها تنفيذا كامالومعاهدة جتارة األسلحة 

لألســلحة الناريــة، ويطلــب إىل مكتــب األمــم  يرحِّــب بعمــل الربنــامج العــاملي  (ب)    
واجلرميــة أن يواصــل مســاعدة الــدول، بنــاء علــى طلبــها، يف خمتلــف  خــدِّراتاملتحــدة املعــين بامل

ــة واجلرميــة       ــامج العــاملي، مــن أجــل منــع ومكافحــة جــرائم األســلحة الناري جمــاالت عمــل الربن
مالية وتقنية كافية، مبا يشـمل تـوفري   مبوارد  املنظمة؛ وحيث الدول األعضاء على تزويد الربنامج

  خرباء مساعدين وموظفني متخصصني يعّينون للعمل يف الربنامج؛
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واجلرمية مواصلة تعزيـز وتيسـري    خدِّراتيطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل  (ج)    
كشـف  خـرباء يف األسـلحة الناريـة، ل   التعاون الدويل وتبادل اخلربات، مبا يف ذلك عـن طريـق فريـق    

ا؛حاالت االتِّجار باألسلحة النارية والتحقيق فيها ومالحقة املتورِّطني فيها قضائي  
يرحِّب بدراسة األسلحة النارية الـيت أجنزهـا املكتـب ويطلـب إليـه أن يواصـل         (د)    

مجع البيانات عن األسلحة النارية، هبدف إعداد تقارير سنوية عن األسـلحة الناريـة، وأن يعتـرب    
  ا من املوارد العادية؛ا ميوَّل جزئيأساسي ذلك نشاطاً

حيــثَّ الــدول األعضــاء علــى أن تتعقَّــب بطريقــة منهجيــة األســلحة الناريــة           )ه(    
املضبوطة وأن تواصل مجـع البيانـات عـن االتِّجـار باألسـلحة الناريـة وتقـدميها بانتظـام يف إطـار          

  هذه الدراسة.
 


