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  الدورة الثامنة
  ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١-١٧فيينا، 
  *(د) من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
  املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا:

  حة صنع األسلحة النارية وأجزائهابروتوكول مكاف
        ة واالجتار هبا بصورة غري مشروعةومكوِّناهتا والذخري

واجلرمية الرامية إىل تعزيز  املخدِّراتأنشطة مكتب األمم املتحدة املعين ب    
ودعم تنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها 

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

      تقرير األمانة  
    مقدِّمة  -أوالً  

الصادر عن مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة       ٧/٢للقرار  أُعدَّ هذا التقرير وفقاً  -١
عرب الوطنيـة، املعنـون "أمهيـة بروتوكـول مكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة         املنظَّمة ملكافحة اجلرمية 

مكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا بصورة غري مشروعة، املكمِّل التفاقيـة األمـم املتحـدة    وأجزائها و
القــرار أنَّ اتفاقيــة اجلرميــة  ذلــكاســتذكر املــؤمتر يف قــد ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة". و

ــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا وا      ــذخرية املنظَّمــة، وخباصــة بروتوكــول مكافحــة صــنع األســلحة الناري ل
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واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، مها من أهمِّ الصكوك القانونية العاملية ملكافحة صـنع األسـلحة   
  النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا بصورة غري مشروعة.

ويف القــرار نفســه، الحــظ املــؤمتر مــع التقــدير األنشــطة الــيت ينفــذها الربنــامج العــاملي      -٢
مكتـــب واجلرميــة (  املخـــدِّراتملتحـــدة املعــين ب االناريـــة، وطلــب إىل مكتـــب األمــم    لألســلحة 
يف  الــيت تطلــب ذلــك الــدول  إىل ســاعدةتقــدمي املاملكتــب) أن يواصــل واجلرميــة أو  املخــدِّرات

جهودها الرامية إىل التصديق على اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة وبروتوكوهلا بشـأن األسـلحة   
  .ا، ودعم الفريق العامل املعين باألسلحة النارية يف أداء وظائفهالنارية وتنفيذمه

بالدراسـة املتعلقـة بالطـابع عـرب      ،يف ذلـك القـرار  ، أيضاً مع التقدير وأحاط املؤمتر علماً  -٣
 الـيت أجراهـا مكتـب    ،الوطين لالجتار باألسـلحة الناريـة والـدروب املسـتخدمة يف ذلـك االجتـار      

، وطلـب إىل املكتـب   ٦/٢و ٥/٤للوالية املسندة إليه يف قراري املؤمتر  وفقاً واجلرمية املخدِّرات
مــن الــدول األطــراف عــن االجتــار غــري املشــروع علــى حنــو منــتظم أن يواصــل مجــع املعلومــات 

إىل الفريـق العامـل املعـين باألسـلحة الناريـة أن ينظـر يف        باألسلحة الناريـة. وأوعـز املـؤمتر أيضـاً    
مي توصـيات إىل املـؤمتر يف دورتـه الثامنـة بشـأن مـآل الدراسـة، ومـا إذا         نتائج الدراسة بغيـة تقـد  

  كان ينبغي تكرارها و/أو حتديثها وإدخال حتسينات عليها.
. اًدولـة طرفـ   ١١٤بلغ عدد األطراف يف بروتوكول األسلحة الناريـة مـا جمموعـه    قد و  -٤

ــؤمتر    ــابعة للم ــدورة الس ــذ ال ــع  ومن ــدول األرب ــة  ، انضــمت ال ــول: إىل االتالي ــادوس بلربوتوك رب
عـدد  أنَّ ومع ). ٢٠١٤)، سرياليون (٢٠١٥)، مجهورية كوريا (٢٠١٥منرك (ا)، الد٢٠١٤(

أقـل مـن عـدد الـدول      زال فإنـه مـا  ، أخـذ يـزداد   الدول املنضمة إىل بروتوكول األسلحة النارية
ل ســجَّاملنضــمة إىل االتفاقيــة والربوتوكــوالت األخــرى. وحــىت وقــت كتابــة هــذا التقريــر، مل يُ 

  .٢٠١٦دولة يف عام أيِّ انضمام 
املتعلقــة  واجلرميــة املخــدِّراتمكتــب املــؤمتر بأنشــطة  إعــالمويهــدف هــذا التقريــر إىل    -٥

الفتـرة مـن    مـا يشـمل   بتشجيع ودعم التصـديق علـى بروتوكـول األسـلحة الناريـة وتنفيـذه، يف      
  يسية ما يلي:اإلجنازات الرئ ضمن . ومن٢٠١٦إىل حزيران/يونيه  ٢٠١٤متوز/يوليه 

ــ  (أ)   ــة    دِّقُ ــة إىل اجتمــاعي الفريــق العامــل املعــين باألســلحة الناري مت خــدمات فني
  ؛٢٠١٦و ٢٠١٥الثالث والرابع يف عامي 

  فيها؛سهم للمساعدة التشريعية، أو أُ نشاطاً ٣٠لع بأكثر من اضطُ  (ب)  
  الوطين؛ عية املباشرة على الصعيدمن املساعدة التشري استفاد اثنا عشر بلداً  (ج)  
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الصـعيد   ضعت مخسـة مشـاريع قـوانني علـى    مدت أربعة قوانني جديدة وُواعُت  (د)  
  الوطين، بدعم من املكتب؛

ا يف جمـاالت وسـم   تقنيـ  تلقت تسعة بلدان على األقـل مشـورة تقنيـة أو دعمـاً      (ه)  
  وإدارة تداوهلا وإتالفها؛األسلحة النارية وحفظ سجالهتا ومجعها 

مشارك ومسؤول حكومي وممثل للمجتمـع املـدين مـن     ٦٠٠شارك أكثر من   (و)  
  بناء القدرات واملساعدة التقنية؛من أنشطة  ٥٠يف حنو  بلداً ٣٦أكثر من 
  حت عدة أدوات وجرى حتديثها؛قِّشرت ورقتا مناقشة وُنُن  (ز)  
مكتـب  الصـادرة عـن    ٢٠١٥الدراسة املتعلقـة باألسـلحة الناريـة لعـام      تأُعدَّ  (ح)  
  .اًدولة عضو ٥٠إىل بيانات من أكثر من  استناداً اجلرميةو املخدِّرات

    
تِّجار غري املشروع باألسلحة النارية، وصالته باإلرهاب التصدي لال  -ثانياً  

    جلرائم اخلطريةا وسائر أشكالواجلرمية املنظمة 
أعرب مؤمتر األطراف، يف أكثر مـن مناسـبة، عـن قلقـه إزاء تصـاعد مسـتويات األذى         -٦

اجلماعــات اإلجراميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة يف بعــض املنــاطق   دمها أنشــطةلِّــُتواللــذين والعنــف 
نتيجةً لصنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالجتار هبا بصـورة غـري مشـروعة،    

ميـة  ميثِّل أحد العناصر الرئيسية للجهـود الرا  املشروعنياحلد من الصنع واالجتار غري أنَّ والحظ 
  .إىل احلدِّ من العنف الذي يصاحب أنشطة اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة عرب الوطنية

حلــدود الوطنيــة، اعــرب  اعامليــ اًاالجتــار غــري املشــروع باألســلحة الناريــة هتديــد يشــكِّل و  -٧
بأشــكال أخــرى مــن اجلرميــة. فخــالل األزمــات الــيت شــهدهتا مجهوريــة أفريقيــا    ويــرتبط كــثرياً
تفشـى انتشـار األسـلحة الناريـة عـرب احلـدود وداخـل        على سبيل املثـال،  ليبيا ومايل، الوسطى و
تزال الـدول يف أمريكـا اجلنوبيـة والوسـطى تشـهد معـدالت مرتفعـة مـن          . ومااحمللية اجملتمعات

  رتكبة باستخدام األسلحة النارية.جرائم القتل امل
ــة لعــام   وقــد أُعــدت   -٨ ــة باألســلحة الناري مكتــب الصــادرة عــن   ٢٠١٥ الدراســة املتعلق

ــة املخــدِّرات ــة "واجلرمي  UNODC Study on Firearms 2015: A Study on the، املعنون

Transnational Nature of and Routes and Modus Operandi Used in Trafficking in 

Firearms"  لالجتــار باألســلحة الناريــة والــدروب وطرائــق   (دراســة بشــأن الطــابع عــرب الــوطين
نســبة أنَّ  دولــة، وأظهــرت ٥٠الوثيــق مــع حنــو  بالتعــاون ،لعمــل املســتخدمة يف ذلــك االجتــار)ا
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غـة تـرتبط بارتكـاب جـرائم     كبرية من األسـلحة الناريـة غـري املشـروعة املضـبوطة يف الـدول املبلِّ      
أو التـهريب أو املشـاركة يف مجاعـة إجراميـة منظمـة أو جـرائم        املخدِّراتأخرى، مثل االجتار ب

دون تـرخيص، وإن كانـت ال تتصـل    محـل سـالح نـاري مـن     خالفات إدارية مثـل  مبف، أو العن
ب األسلحة النارية من خالل جمموعة متنوعة من الوسـائل  باشرة باالجتار غري املشروع. وُتهرَّم

  غ عنها.من األنشطة غري املبلَّكبري  دٍُّيعترب إىل حوالطرائق، وال يزال هتريبها 
بالعالقة بني االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة      ٢٠٣٠املستدامة لعام وتقر خطة التنمية   -٩

مـن   ٤-١٦السـليب لكـل منـها علـى التنميـة. ويـدعو اهلـدف         والتـأثري النارية واجلرميـة املنظمـة،   
ألمـوال  كـبري مـن التـدفقات غـري املشـروعة مـن ا       أهداف التنمية املستدامة الدول إىل احلد بقدر

األصول املسروقة وإعادهتا ومكافحة مجيع أشكال اجلرمية املنظمـة،  واألسلحة، وتعزيز استرداد 
لالسـتفادة مـن اجلهـود اجلاريـة ودعمهـا بغـرض كـبح         ، ومن مث يـوفر إطـاراً  ٢٠٣٠حبلول عام 

  ما يتحقق من تقدم يف هذا اجملال.تلك اجلرائم وقياس 
روع تضـافر  غـري مشـ   علـى حنـو  األسـلحة الناريـة واالجتـار هبـا      التصدي لصنعتطلب وي  -١٠

أن تبــدأ بقــدرات حمليــة  وال بــد مــناجلهــود علــى مجيــع الصــعد الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة،  
ــق اهلــدف  مالئ ــدول ، ٤-١٦مــة. ولتحقي ــز الضــوابط    ينبغــي لل ــدابري شــاملة لتعزي أن تعتمــد ت

غــري  صــنعهااألمنيــة علــى األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا والــذخرية، واحلــد مــن خمــاطر  
ها واالجتـار هبـا، وتعزيـز تـدابري تصـدي العدالـة اجلنائيـة لكشـف تلـك اجلـرائم           بوع وتسرياملشر

اتفاقية اجلرميـة املنظمـة    ، فإن٧/٢َّ. وكما أقر املؤمتر يف قراره مرتكبيهاوالتحقيق فيها ومقاضاة 
مــن أهــم الصــكوك القانونيــة الدوليــة العامليــة ملكافحــة صــنع مهــا وبروتوكــول األســلحة الناريــة 

سـتكمل  ألسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا بصـورة غـري مشـروعة. ويُ   ا
ــاملي   ــار العـ ــذا اإلطـ ــلحة هـ ــارة األسـ ــدة جتـ ــاذ يف   مبعاهـ ــز النفـ ــيت دخلـــت حيـ ــانون  ٢٤، الـ كـ

  )١(.٢٠١٤األول/ديسمرب 
    

    األنشطة الرامية إىل مساعدة الدول على تنفيذ الربوتوكول  -ثالثاً  
بـالترويج   واجلرميـة  املخـدِّرات مكتـب  خالل الربنـامج العـاملي لألسـلحة الناريـة، قـام       من  -١١

للتصديق على بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه، ودعم ذلك، وتقدمي املساعدة التقنية، وتعزيز 
التعاون الدويل، وتبادل املمارسات اجليدة بني املمارسني، وتعزيـز مجـع البيانـات علـى الصـعيدين      

  نارية واالجتار غري املشروع هبا.وطين والدويل، والبحث والتحليل بشأن األسلحة الال
                                                         

  باء. ٦٧/٢٣٤انظر قرار اجلمعية العامة  )١(  
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ويستند الربنامج العاملي لألسلحة الناريـة علـى مخـس دعـائم رئيسـية، وهـي: (أ) دعـم          -١٢
ــة واملســاعدة التشــريعية        ــة؛ (ب) التوعي ــة باألســلحة الناري ــة املتعلق ــة الدولي ــات احلكومي العملي

التصــديق علــى الربوتوكــول وتنفيــذه؛ (ج) الــدعم الــتقين لتنفيــذ تــدابري    ووضــع أدوات لــدعم
ذات الصـلة   تـدابري تصـدي العدالـة اجلنائيـة للجـرائم     املراقبة الوقائية مبوجـب الربوتوكـول؛ (د)   

باألسلحة النارية والتعـاون الـدويل مـن أجـل تعزيـز التحقيقـات واملالحقـات القضـائية بشـأهنا؛          
  ت غري املشروعة لألسلحة النارية.يلها بشأن التدفقامجع البيانات وحتل(ه) 
يف أمريكـا   بلداً ٢٨وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدم املكتب مساعدة مباشرة إىل   -١٣

، وآسيا، وأوروبا عن طريـق أنشـطة   األفريقية الالتينية، ومشال وغرب أفريقيا، ومنطقة الساحل
 مسـاعدة تشـريعية وتقنيـة خمصصـة الغـرض. واسـتفاد       لزيادة املعرفة ورفع الوعي، باإلضـافة إىل 

  من خالل األنشطة اإلقليمية. بلداً ٣٦أكثر من 
    

    األسلحة الناريةخدمة اهليئات احلكومية الدولية وعملياهتا املتعلقة ب  - ألف  
    لةوأفرقته العام مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  - ١  

الدعم الفـين الجتماعـات الفريـق العامـل املعـين باألسـلحة       واجلرمية  املخدِّراتمكتب م دَّق  -١٤
. وأعـد  ٢٠١٦أيار/مـايو   ١٩و ١٨، ويـومي  ٢٠١٥حزيران/يونيـه   ٩يف فيينا يف  املعقودةالنارية، 
ــراً )، CTOC/COP/WG.6/2015/2( ٢٠١٥يف عــام  املعقــودعــن أنشــطة املكتــب لالجتمــاع    تقري
صــحائف و الصــادرة عــن املكتــب  ٢٠١٥الدراســة املتعلقــة باألســلحة الناريــة لعــام   مــت مِّوُع

يف عـام   املعقـود ت ورقـة معلومـات أساسـية تقنيـة لالجتمـاع      دَّعلة هلا. وأُمِّاملك الوقائع القطرية
ــدعم املناقشــات   ٢٠١٦ ــة املدرجــة يف جــدول     الــيت جــرت ل ــود املوضــوعية الثالث يف إطــار البن

  ).CTOC/COP/WG.6/2016/2األعمال (
    

    الفريق العامل املعين باألسلحة النارية
علـــى الدراســـة  ٢٠١٥يف حزيران/يونيـــه  املعقـــودز الفريـــق العامـــل يف اجتماعـــه كَّـــر  -١٥

مــن التوصــيات فيمــا خيــص مــآل الدراســة. ورحــب   املتعلقــة باألســلحة الناريــة، واعتمــد عــدداً
 املخـدِّرات مكتـب  الصـادرة عـن    ٢٠١٥النارية لعام بالدراسة املتعلقة باألسلحة الفريق العامل 

املكتب بشأن مجع وحتليـل املعلومـات والبيانـات     املسندة إىل واليةالعلى  ، وأكد جمدداًواجلرمية
إىل املكتـب أن يعـد   وصـى أيضـاً بـأن ينظـر املـؤمتر يف الطلـب       عن االجتار باألسـلحة الناريـة. وأ  

األعضاء، عن أبعاد هـذا االجتـار وأمناطـه وتدفقاتـه،      دراسة مرة كل سنتني، بالتعاون مع الدول
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والتشارك يف نتائج تلك الدراسة ويف أفضل املمارسـات والـدروس املسـتفادة وتعميمهـا (انظـر      
  ).CTOC/COP/WG.6/2015/3الوثيقة 

، ثالثة بنود موضـوعية  ٢٠١٦يف أيار/مايو  املعقودوناقش الفريق العامل، يف اجتماعه   -١٦
ل األعمــال. واعتمــد عــدة توصــيات، منــها توصــيات بشــأن أهــداف التنميــة   مدرجــة يف جــدو

املستدامة وصلتها بربوتوكول األسلحة النارية؛ واملمارسات اجليـدة يف جمـاالت الوسـم وحفـظ     
؛ وأمهيــة مجــع البيانــات وحتليلــها؛ وتــدابري تعزيــز التعــاون الــدويل وتبــادل   والتعقّــبالســجالت 

ســـــاعدة التقنيـــــة؛ وأعمـــــال الفريـــــق العامـــــل املقبلـــــة  املعلومـــــات؛ واالحتياجـــــات مـــــن امل
)CTOC/COP/WG.6/2016/3.( 

، دعا الفريق العامل الدول إىل مواصلة االستفادة من الفريـق  االجتماع أيضاً ذلكويف   -١٧
يف مجيـع التوصـيات الـيت     بأن ينظريف تعزيز تبادل املمارسات اجليدة واخلربات، وأوصى املؤمتر 

، ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤و ٢٠١٢يف أعـوام   املعقـودة عامـل يف اجتماعاتـه   اعتمدها الفريق ال
ها جمموعـات بنـاء علـى مواضـيع الربوتوكـول، وتقـدمي       وتصنيفها يفاليت تقوم األمانة بتجمعيها 
  إىل املؤمتر يف ورقة اجتماع.

    
    خرىدعم اهليئات احلكومية الدولية األ  -٢  

ــب أســهم   -١٨ ــة املخــدِّراتمكت ــار واجلرمي ــن بشــأن    يف تق ــة وجملــس األم ــة العام ير اجلمعي
م إىل جملـس  قـدَّ ألمني العام الذي ُيالنارية، ومنها التقرير السنوي من ا املسائل املتعلقة باألسلحة

ــة (       ــرة كــل ســنتني عــن األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيف ــن م ). وأســهم S/2015/289األم
األمن الذي تنـاول الصـالت بـني اإلرهـاب      م إىل جملسيف تقرير األمني العام املقدَّ املكتب أيضاً

)، S/2015/366) (٢٠١٤( ٢١٩٥بقــرار اجمللــس  عمــالًوذلــك واجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، 
باإلضافة إىل تقرير األمني العام املقدم إىل اجتماع الدول السادس الذي ُيعقـد مـرة كـل سـنتني     

املشـروع باألسـلحة الصـغرية واألسـلحة      للنظر يف تنفيذ برنامج العمل املتعلـق مبنـع االجتـار غـري    
اخلفيفــــة مــــن مجيــــع جوانبــــه ومكافحتــــه والقضــــاء عليــــه (املقــــرر إصــــداره يف الوثيقــــة         

A/CONF.192/BMS/2016/1.(  
يف عـدة اجتماعـات أخـرى وشـارك فيهـا، ومنـها:        واجلرميـة  املخدِّراتمكتب وأسهم   -١٩

بشـأن األسـلحة الناريـة ملكافحـة صـنع       اجتماع اللجنـة االستشـارية التفاقيـة البلـدان األمريكيـة     
األسلحة النارية والـذخائر واملتفجـرات واملـواد األخـرى ذات الصـلة واالجتـار هبـا بصـورة غـري          

؛ واالجتماعــات ٢٠١٥أيار/مــايو  ٨إىل  ٤يف واشــنطن العاصــمة مــن   الــذي ُعقــدمشــروعة، 
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نوبيـة املشـتركة (مريكوسـور)،    املنتظمة للفريق العامل املعين باألسلحة النارية التـابع للسـوق اجل  
، ويف بـــوينس آيـــرس يف حزيران/يونيـــه ٢٠١٤يف برازيليـــا يف تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  املعقـــودة
؛ واملــؤمتر األول للــدول األطــراف يف ٢٠١٥، ويف أسنســيون يف تشــرين الثــاين/نوفمرب ٢٠١٥

س آب/أغســـط ٢٩إىل  ٢٤يف كـــانكون باملكســـيك مـــن  املعقـــودمعاهـــدة جتـــارة األســـلحة، 
؛ واالجتماع السادس من االجتماعات اليت تعقدها الـدول كـل سـنتني للنظـر يف تنفيـذ      ٢٠١٥

برنامج العمل ملنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة مـن مجيـع جوانبـه    
  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠إىل  ٦من  يف نيويورك الذي ُعقدومكافحته والقضاء عليه، 

    
    عدة التقنيةاملسا  - باء  

    الوعيإذكاء زيادة املعرفة و  -١  
ــب واصــل   -٢٠ ــة املخــدِّراتمكت ــة      واجلرمي ــادة املعرف ــن األنشــطة لزي ــدد م املشــاركة يف ع
  على النحو التايل:وذلك الوعي بربوتوكول األسلحة النارية وعمل املكتب، إذكاء و

ع اجلرميـة والعدالـة   قد لقاء جانيب خالل مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشـر ملنـ  ُع  (أ)  
ــة،  ــد اجلنائي ــذي ُعق ــن   ال ــة م ــه  ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٩إىل  ١٢يف الدوح ــارك يف تنظيم ، ش

وسـامهت يف رعايتـه حكومـة     ،املكتب مع الرابطة الوطنية اإليطالية لصانعي األسلحة والذخائر
حة إيطاليا، بشـأن الشـراكة بـني القطـاعني العـام واخلـاص يف جمـال منـع ومكافحـة صـنع األسـل           

  مشروعة؛النارية واالتِّجار هبا بصورة غري 
من خالل الربنامج العاملي لألسلحة النارية والربنامج العـاملي ملكافحـة اجلـرائم      (ب)  

املتعلقة باحليـاة الربيـة والغابـات، أسـهم املكتـب يف اجتمـاع صـيغة آريـا جمللـس األمـن، والـذي            
ملشـروع لألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة      أطلقته أنغوال وليتوانيا، بشأن تـأثري النقـل غـري ا   

(انظـر   ٢٠١٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠يف  الـذي ُعقـد  على الصيد غـري املشـروع يف أفريقيـا،    
  )؛A/70/614-S/2015/953الوثيقة 

علــى هــامش االجتمــاع الســادس مــن االجتماعــات الــيت تعقــدها الــدول كــل    (ج)  
 املخـدِّرات مكتـب  ، شـارك  ٢٠١٦زيران/يونيـه  يف ح املعقـود سنتني بشـأن األسـلحة الصـغرية،    

يف يف حدث جانيب، نظمته أملانيا ومكتب شؤون نـزع السـالح التـابع لألمانـة العامـة،       واجلرمية
كــان موضــوعه "األســلحة  ،جمموعــة الــدول املهتمــة باختــاذ تــدابري عمليــة لــرتع الســالحرئاســة 

مـن   ٤-١٦اهلـدف   ر اليت ينطوي عليهااآلثاالصغرية باعتبارها من األهداف األساسية للتنمية: 
  أهداف التنمية املستدامة".
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يف عـدة حلقـات دراسـية واجتماعـات نظمتـها       واجلرميـة  املخـدِّرات مكتب وقد أسهم   -٢١
الدول األعضاء أو املنظمات اإلقليمية، ومنـها: حلقـة دراسـية حـول موضـوع "منـع ومكافحـة        

تشـرين   ٣و ٢يف بـاريس يـومي    ُعقـدت فريقيـا"،  االجتار غري املشروع باألسـلحة التقليديـة يف أ  
؛ واالجتماع اإلقليمي األول الحتاد أمم أمريكا اجلنوبية املعـين باألسـلحة   ٢٠١٤األول/أكتوبر 

؛ واالجتمـاع الـوزاري بشــأن   ٢٠١٥حزيران/يونيــه  ٥إىل  ٣يف ليمـا مـن    الـذي ُعقــد الناريـة،  
؛ ٢٠١٥تشـرين األول/أكتـوبر    ٢١و ٢٠يف كيتـو يـومي    الـذي ُعقـد  ، سياسات أمـن املـواطن  

واجتماع جملمع فكـري نظمـه املعهـد األملـاين للشـؤون الدوليـة واألمنيـة، انعقـد يف آذار/مـارس          
 الذي ُعقـد ، للقارة األمريكيةلالحتاد الربملاين  للجمعية العامة ؛ واالجتماع الثالث عشر٢٠١٦

  .٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٥إىل  ٣يف أسنسيون من 
على التآزر بني معاهـدة   واجلرمية املخدِّراتمكتب أنشطة أخرى اضطلع هبا وركزت   -٢٢

منـــها علـــى ســـبيل املثـــال: (أ) االجتمـــاع  وجتـــارة األســـلحة وبروتوكـــول األســـلحة الناريـــة،  
للمـؤمتر األول   اسـتعداداً  ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ٢١و ٢٠التشاوري غري الرمسي يف فيينا، يـومي  

ة األسلحة؛ (ب) االجتماع اخلامس غري الرمسي لفريق اخلـرباء  للدول األطراف يف معاهدة جتار
ــا ومؤسســة         ــة غان ــه حكوم ــذي شــاركت يف تنظيم ــدة جتــارة األســلحة، ال ــذ معاه بشــأن تنفي
ســيفروورلد؛ (ج) اجتمــاع اخلــرباء بشــأن التحــديات والفــرص املتعلقــة بتنفيــذ معاهــدة جتــارة    

لـدول غـرب أفريقيـا (اإليكـواس)، الـذي       األسلحة للمنطقة دون اإلقليمية للجماعة االقتصادية
؛ ٢٠١٥شارك يف تنظيمه مفوضـية اإليكـواس ومؤسسـة سـيفروورلد يف تشـرين الثـاين/نوفمرب       

(د) االجتماعات اإلقليمية يف أبيدجان وكوت ديفوار وسان خوسـيه بشـأن أوجـه التـآزر بـني      
  أدناه). ٦٥األسلحة (انظر الفقرة الصكوك الدولية املعنية مبراقبة 

ــاير    -٢٣ يف حلقــة  أيضــاً واجلرميــة املخــدِّراتمكتــب ، شــارك ٢٠١٦ويف كــانون الثاين/ين
ن بشأن االجتار غري املشروع يف األسلحة النارية يف منطقة الـدانوب، شـارك   دراسية مدهتا يوما

  يا ووزارة الداخلية يف سلوفينيا.يف تنظيمها مركز املنظور األورويب يف سلوفين
    

    للقيام باملزيد من العمل اجملال ذو األولوية
، بغرض مواصـلة التـرويج للتصـديق علـى بروتوكـول      واجلرمية املخدِّراتمكتب يعتزم   -٢٤

غري األطـراف ويف املنـاطق    لدى الدولزيادة الوعي بالربوتوكول العمل على األسلحة النارية، 
دعم مــن خــالل عقــد حلقــات عمــل لتقــدمي الــوذلــك الــيت تــنخفض فيهــا معــدالت التصــديق، 

  اإلقليمي السابق للتصديق، ويسعى للحصول على التمويل لدعم هذه املبادرة.
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    املساعدة التشريعية  -٢  
متخصِّصــة مــن  بأشــكالتزويــد الــدول األعضــاء   واجلرميــة املخــدِّراتمكتــب واصــل   -٢٥

لتناسـب أوضـاع كـل دولـة علـى حـدة هبـدف املعاونـة يف          املساعدة التشريعية ُتصمَّم خصيصـاً 
األسـلحة الناريـة، ممـا يسـهم يف إحـداث       ريعات وطنية فعالة تتماشـى مـع بروتوكـول   وضع تش

  ة التنسيق املشترك بني املؤسسات.تغريات طويلة األمد وزياد
 نشـاطاً  ٢٠أكثر مـن   واجلرمية املخدِّراتمكتب م دَّوخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ق  -٢٦

بلدان، وأجرى عمليـات تقيـيم لالحتياجـات     من أنشطة املساعدة التشريعية يف أكثر من عشرة
التشريعية، ووفر الدعم الالزم لصياغة تشريعات جديـدة لتفعيـل الربوتوكـوالت، وزود خـرباء     

ــياغة القانونيـــة بالتـــدريب الـــالزم. ويف عـــام   ــيم  دَّعـــ، أ٢٠١٥ُالصـ ــارير عـــن تقيـ ــة تقـ ت مثانيـ
اسـو وتوغـو والسـنغال وغامبيـا     مت إىل السـلطات الوطنيـة يف بـنن وبوركينـا ف    دِّالتشريعات وقُـ 

  .وغانا وموريتانيا والنيجر
أفغانسـتان وبـنن وبوركينـا فاسـو      كـل مـن   إىل دمت مساعدة مصممة خصيصـاً قُكما   -٢٧

وتوغـو وغانــا وموريتانيــا والنيجــر. ونظــم املكتـب القطــري يف أفغانســتان التــابع ملكتــب األمــم   
ريعية للسلطات احمللية واخلـرباء القـانونيني مـن    واجلرمية حلقة عمل تش املخدِّراتاملتحدة املعين ب
، بغـرض تقيـيم مـدى امتثـال مشـروع      ٢٠١٦قدت يف كواالملبور يف آذار/مارس أفغانستان، ُع

قـد اجتمـاع   القانون اجلنائي ألحكام اتفاقية اجلرميـة املنظَّمـة وبروتوكـول األسـلحة الناريـة. وعُ     
شـرعني الـوطنيني والسـلطات الوطنيـة علـى      طـالع امل إل ٢٠١٦ل يف النيجـر يف آذار/مـارس   مماث

  ق على مسار عمل لوضع قانون جديد.نتائج تقرير التقييم التشريعي، واالتفا
امــتالك زمــام إنشــاء جلــان للصــياغة لتعزيــز   أيضــاً واجلرميــة املخــدِّراتمكتــب ودعــم   -٢٨

لتقرير واصـل  يف العمليـة. وخـالل الفتـرة املشـمولة بـا      علـى الصـعيد الـوطين   واملشـاركة   املبادرة
مــن العمــل مــع جلــان الصــياغة القانونيــة يف بوركينــا فاســو وتوغــو وموريتانيــا. و املكتــب أيضــاً

  .٢٠١٦يف عام  عقد حلقات عمل لصياغة التشريعات ،يف تشاد والنيجراملقرر 
، بعـد الـدعم   واجلرميـة  املخـدِّرات مكتـب  ويف دولة بوليفيا املتعـددة القوميـات، واصـل      -٢٩

، ٢٠١٣أدى إىل اعتمـاد قـانون وطـين لألسـلحة الناريـة يف أيلول/سـبتمرب       مـه و دَّق األويل الذي
)، مـن  ٤٠٠انون اجلديد (القانون رقم تقدمي الدعم إىل بوليفيا يف جهودها الرامية إىل تنفيذ الق

م، اعتمدتــه ئــملناصــرة وتقــدمي املشــورة التشــريعية لوضــع إطــار تنظيمــي مالخــالل الــدعوة إىل ا
م املزيـد مـن املشـورة التشـريعية فيمـا يتعلـق       دِّقُـ . كما ٢٠١٤رين الثاين/نوفمرب ة يف تشاحلكوم

  قيام حبملة وطنية جلمع األسلحة.باستعراض األنظمة الرقابية اخلاصة باألسلحة النارية، وال
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للجنــة الصــياغة القانونيــة يف    فعــاالً دعمــاً أيضــاً واجلرميــة املخــدِّراتمكتــب م دَّوقــ  -٣٠
 مشـروع النصـني  ج عملها باعتماد مشروع قانون والئحته التنظيمية. وعرض وِّالسنغال، اليت ُت

، املعنـيني  على السـلطات الوطنيـة وأقرهتمـا خـالل اجتمـاع رفيـع املسـتوى ألصـحاب املصـلحة         
. وجـاء مشـروع القـانون نتيجـة     ٢٠١٤، يف أيلول/سـبتمرب  السـنغال ، ودالبورتـ  سـايل عقد يف 

واســتفادت مــن  ،اجملتمــع املــدين تمَّوضــاملة للجميــع، لعمليــة تشــاركية واســعة النطــاق وشــ  
  هو بانتظار مناقشته يف الربملان.الوطنية القوية؛ و امتالك زمام املبادرة

وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، اعتمـدت البلـدان التاليـة تشـريعات جديـدة بـدعم          - ٣١
 لألسـلحة (القـانون   من املكتب: قامت األرجنتني بإصالح اهليكل التشريعي للسـجل الـوطين  

املتعددة القوميـات) مبوجـب مرسـوم الئحـة تنظـيم       - )؛ واعتمدت بوليفيا (دولة ٧٠٢- ٢٦
ــانون  ــي و    ٤٠٠/٢٠١٣الق ــار احملل ــواي جتــرمي االجت ــلحة  ؛ واســتحدثت أوروغ ــدويل باألس ال

ا.النارية جنائي  
    

    العململزيد من للقيام بااجملال ذو األولوية 
ا أساسـي  نشـاطاً  بوصـفها  مراجعـة التشـريعات وإصـالحها   م دعسوف تستمر عمليات   -٣٢

  .للربنامج العاملي لألسلحة النارية
  

    إعداد األدوات  -٣  
بتكييــف أو إعــداد عــدة أدوات ومنشــورات لتقــدمي    واجلرميــة املخــدِّراتمكتــب قــام   -٣٣

ــة النوعيــ      ــة عالي ــدعم مــن أجــل تقــدمي مســاعدة تقني ــوفري ال ــدول، وت ــة إىل ال ة. إرشــادات عملي
ملكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتـا والـذخرية واالجتـار هبـا      وللقانون النموذجي

جنــز اســتعراض هــذا القــانون وترمجتــه  ، وأُيف هــذا الصــدد أمهيــة خاصــةبصــورة غــري مشــروعة 
  ونشره جبميع اللغات الرمسية يف األمم املتحدة خالل الفترة املشمولة بالتقرير.  

ــام   -٣٤ ــب ، أعــد ٢٠١٥ويف ع ــة  املخــدِّراتمكت ــوان "  واجلرمي ــة مناقشــة بعن  The ورق

Firearms Protocol and the Arms Trade Treaty: divergence or complementarity? ،"
 Comparative analysis of global instruments on firearms and otherوأخـرى بعنــوان " 

conventional arms: synergies for implementation ،" دعـم مـن مرفـق صـندوق     وذلك بفضل
األمم املتحـدة االسـتئماين لـدعم التعـاون يف جمـال تنظـيم األسـلحة. والورقتـان متاحتـان باللغـة           

ــبكي    ــع الشـ ــى املوقـ ــة علـ -www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/tools-andاإلنكليزيـ

publications.html فرنسية أيضاً.ريباً باإلسبانية والق تتاحان، وسوف  
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ــة    واجلرميــة املخــدِّراتمكتــب وأجنــز   -٣٥ املنــهاج التــدرييب الشــامل حــول األســلحة الناري
 البـالغني تكييفـه ليجسـد املنهجيـة املسـتخدمة يف تعلـيم      خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وجيـري  

إىل منـائط   هاجم اإللكتروين العاملي لتحويل املنلُّ. ويعمل املكتب مع برنامج التععلى حنو أفضل
  تدريبية إلكترونية.

الدليل التشريعي لتنفيـذ  يف استعراض  واجلرمية املخدِّراتمكتب ، بدأ ٢٠١٥ويف عام   -٣٦
واالجتـار هبـا بصـورة     والـذخرية بروتوكول مكافحة صنع األسلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا    

م ظَّــ، ونملنظمــة عــرب الوطنيــةغــري مشــروعة، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة ا  
  لدعم ذلك العمل. ٢٠١٥اين/نوفمرب للخرباء يف فيينا يف تشرين الث اًاجتماع
٣٧-  واجلرميـة عـن    املخـدِّرات الذي أعده مكتب اإللكتروين  الدليلا استعراض وجيري حالي
ســوف لســلطات الوطنيــة املختصــة مبوجــب اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة. و   ا

املشـاركة يف التعـاون    والـدوائر يتضمن الدليل يف نسـخته اجلديـدة معلومـات بشـأن الوكـاالت      
مـن بروتوكـول األسـلحة     ١٢غري الرمسي وتبادل املعلومات ذات الصلة مبا يتماشـى مـع املـادة    

) مـن  ٢(النارية، وبشأن األجهـزة الوطنيـة أو نقـاط االتصـال الواحـدة مبـا يتماشـى مـع الفقـرة          
  من الربوتوكول. ١٣ املادة

    
    العملاملزيد من للقيام باجملال ذو األولوية 

ــب يســعى   -٣٨ ــة املخــدِّراتمكت ــوال لترمجــة األدوات ذات    واجلرمي ــى أم إىل احلصــول عل
الصلة ونشرها جبميـع لغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة السـت، وخباصـة املنـهاج التـدرييب وورقـيت           

  قشة ومنائط التدريب اإللكترونية.املنا
    

    تدابري املراقبة الوقائية مبوجب الربوتوكولالدعم التقين وبناء القدرات لتنفيذ   -٤  
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل الربنامج العـاملي لألسـلحة الناريـة تقـدمي الـدعم        -٣٩

رية والـتخلص منـها يف   سلحة النامجع األبشأن التقين بشأن الوسم والتسجيل يف مثانية بلدان، و
  مخسة بلدان.

    
    وسم األسلحة النارية وحفظ سجالهتا  (أ)  

آلــة وســم لفائــدة بوركينــا فاســو وأخــرى حــديثاً  واجلرميــة املخــدِّراتمكتــب اشــترى   -٤٠
لفائــدة  منــها ، واحــدة٢٠١٤ها يف عــام املـايل، باإلضــافة إىل تســع آالت وســم كــان قــد اشــتر 
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 وعـزز للسـنغال.   دة ملـايل، واثنتـان للنيجـر، وثـالث    كينـا فاسـو، وواحـ   رة بوبنن، واثنتان لفائـد 
يف تلـك البلـدان اخلمسـة ويف    اخلاصة بوضـع عالمـات الوسـم    املمارسات الوطنية  املكتب أيضاً

مت باالشـتراك  دِّتوغو من خالل حلقات عمـل تدريبيـة علـى الصـعيدين الـوطين واإلقليمـي، قُـ       
مي لشؤون السلم ونزع السالح يف أفريقيـا، واللجنـة الوطنيـة يف    مع مركز األمم املتحدة اإلقلي

قــدت دورات تدريبيــة وطنيــة يف بوركينــا فاســو والنيجــر يف أيلول/ســبتمرب كــوت ديفــوار. وُع
، ويف بـــنن يف آذار/مـــارس  ٢٠١٤، ويف مـــايل والســـنغال يف تشـــرين األول/أكتـــوبر    ٢٠١٤
لك، عقـدت دورة تدريبيـة تنشـيطية    مشارك. وعالوة على ذ ١٠٠ ُوجِّهت إىل زهاء، ٢٠١٥

لفائـدة بـنن وبوركينـا فاسـو      ٢٠١٦على الصعيد دون اإلقليمي يف بـنن يف كـانون الثاين/ينـاير    
ا يف إقليميـ  ، عقـد املكتـب اجتماعـاً   ٢٠١٦وتوغو والسـنغال ومـايل والنيجـر. ويف آذار/مـارس     

، بغــرض تقيــيم اجلهــود )اإليكــواساجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا (مــايل، مبشــاركة 
وتسـجيلها   اجلارية والدروس املستفادة من ممارسات وسم األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة 

  بها يف املنطقة.قُّوتع
ونتيجة لتقدمي هذه املساعدة، بدأت عدة بلـدان يف وسـم األسـلحة الناريـة وتسـجيلها        -٤١
 ٢ ٥٠٠أبلغـت الشـرطة عـن وسـم      مع أفضل املمارسات الدوليـة. ويف بوركينـا فاسـو،    متاشياً

ــاري خــالل عــام   ــربَّ ٢٠١٥ســالح ن  ع هبــا اســتخداماً . وبــدأت مــايل يف اســتخدام اآلالت املت
  .  ٢٠١٥سالح ناري خالل عام  ٨٠٠وسم وأبلغت عن ، فعاالً

    
    للقيام باملزيد من العملاجملال ذو األولوية 

  معظم بلدان اإلقليم.بشأن سيظل دعم وسم األسلحة النارية وحفظ سجالهتا أولوية   -٤٢
    

    السجالَّت الوطنية اخلاصة باألسلحة  (ب)  
متثل السجالت الفعالة والشاملة اخلاصة باألسلحة عماد النظام الدويل ألمـن األسـلحة     -٤٣

األسلحة الناريـة ورصـد    وجود ط وجود سجالت فعالة لتحديد أماكنشتَرالنارية وتعقبها. وُي
ل تلك السجالت، ال ميكن للـدول تعقـب األسـلحة الناريـة الـيت      دون وجود مثمن حتركاهتا. و

مـة بشـأن   سـجالت مالئ  ب عـدم وجـود  بِّويسمعت على حنو مالئم. بطت أو وجدت أو ُجُض
  غري املشروع باألسلحة النارية.األسلحة النارية املضبوطة حتديات إضافية يف مكافحة االجتار 

ظــم حفــظ الســجالت تقنيــة بشــأن أمهيــة ُن مشــورة واجلرميــة املخــدِّراتمكتــب م دَّوقــ  -٤٤
ــا يف ذلــك        ــة وشــاملة لألســلحة، مب ــة فعال ــز و/أو تطــوير ســجالت وطني ــدابري تعزي الشــاملة وت
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مــن خــالل أنشــطة تدريبيــة واجتماعــات علــى الصــعيدين الــوطين  وذلــك األســلحة املضــبوطة، 
  تقدمي مشورة ثنائية، عند الطلب. واإلقليمي، عالوة على

    
  العملاملزيد من للقيام بلوية اجملال ذو األو

سيظل الدعم املسـتمر لتحسـني السـجالت الوطنيـة اخلاصـة باألسـلحة وتعزيـز القـدرة           -٤٥
  أيضاً. العامة للدول األعضاء أولوية

    
    األمن املادي ملرافق ختزين األسلحة النارية املضبوطة واجملمَّعة  (ج)  

األســلحة  شـؤون  علـق بتخــزين وإدارة واجـه العديــد مـن املشــاريع القطريـة حتــديات تت   ي  -٤٦
م، مبـا يف ذلـك حتـديات تتعلـق بسـرقتها وفقـدها مـن        املضبوطة واملصادرة على حنو مالئ النارية

صـحيحة أمـام   إثباتيـة  مرافق التخزين، وفيما يتعلق بتأمني السلسلة املتواصلة الالزمة لتوفري أدلة 
وختزينـها علـى حنـو فعـال وآمـن أولويـة       األسلحة الناريـة املضـبوطة    شؤون القضاء. ومتثل إدارة

  السجالت.نظم فعالة وشاملة حلفظ وجود ستتبعها يد من البلدان، ويأساسية للعد
ــة املخــدِّراتمكتــب وواصــل   -٤٧ ــز أمــن غــرف ختــزين      واجلرمي ــارة لتعزي ــدان خمت دعــم بل

ر بغـرض  األسلحة النارية املضبوطة. وأوفدت بعثات تقييم إىل بوركينا فاسو والسـنغال والنيجـ  
ملرافق التخزين ووضع خطة تنفيذية شاملة التكـاليف للعمـل يف املسـتقبل.    مالئمة حتديد مواقع 

ويف الســنغال، اخــتري مرفــق مركــزي وحيــد، ووافقــت اللجنــة الوطنيــة واملكتــب علــى اخلطــط   
وجيـرى وضـع    ،دت أماكن للتخـزين دِّاخلاصة بإنشائه وجتديده. ويف بوركينا فاسو والنيجر، ُح

  فرادية لتجديدها.إخطط 
    

  للقيام باملزيد من العملاجملال ذو األولوية 
علــى  بالدرجـة األوىل نـات  وسيسـتمر تركيـز الـدعم فيمـا يتعلــق بـاألمن املـادي للمخز        -٤٨

  الواجب لدعم هياكل حفظ السجالت. األسلحة املضبوطة، مع إيالء االعتبار
    

    نهاوالتخلص م وإدارة شؤوهنامجع األسلحة النارية   (د)  
تقدمي املشـورة يف جمـال السياسـات والـدعم الـتقين إىل      واجلرمية  املخدِّراتمكتب واصل   -٤٩

املكتـب إىل   ن مـن عدة بلدان فيما يتعلق جبمع األسلحة الناريـة والـتخلص منـها. وسـافر موظفـو     
لتقـدمي املشـورة التقنيـة بشـأن تنظـيم محلـة جلمـع األسـلحة الناريـة؛           ٢٠١٥الباز يف آذار/مـارس  
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م دعم إضايف خالل حلقة دراسية نظمتـها منظمـات اجملتمـع املـدين يف دولـة بوليفيـا املتعـددة        دِّوقُ
مت املشورة إىل احلكومة بغرض تصميم وتنفيذ محلة وطنية طوعيـة  دِّالقوميات. ويف إكوادور، قُ

ات إىل الدروس املستفادة مـن املنطقـة وخارجهـا، مـع مراعـاة اخلصوصـي       جلمع األسلحة، استناداً
  ل على دعم من اجلهات املاحنة له.ضع مقترح ملشروع متابعة، يسعى للحصوالوطنية. وُو

مـع اللجنـة الوطنيـة ومنظمـات اجملتمـع      واجلرميـة   املخـدِّرات مكتـب  ويف السنغال، يعمل   -٥٠
. ٢٠١٥الـيت أطلقتـها احلكومـة يف عـام      ،املدين لـدعم احلمـالت الوطنيـة جلمـع األسـلحة الناريـة      

وإعـالن خدمـة عامـة     للدعوة إىل املناصـرة تب مع منظمات اجملتمع املدين لوضع مواد ويعمل املك
يف ذلـك   وضع خطة عمل للحملة، مباوركينا فاسو والنيجر، بدأ العمل على لدعم احلملة. ويف ب

  يف النيجر. بالتعاون مع مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا
ــارة  ٢٠١٦اير ويف شــباط/فرب  -٥١ ــا فاســو والنيجــر  إىل كــل مــن ، قــام املكتــب بزي بوركين

 ا الوطنية لوسم األسلحة ومجعها وختزينها والتخلص النهائي منـها. وتبعـاً  مملناقشة خطط عمله
ملشورة اخلرباء، جرى تقييم عدة أساليب للتـدمري، ونوقشـت املمارسـات اجليـدة، مبـا يف ذلـك       

  قدت يف السنغال.ملدة يوم واحد ُع خالل حلقة عمل
    

    للقيام باملزيد من العملاجملال ذو األولوية 
، ذلــكالبلــدان الــيت تطلــب  إىل دعمواجلرميــة تقــدمي الــ املخــدِّراتمكتــب ســوف يواصــل   - ٥٢
  لدعم املادي بغرض تنفيذ احلمالت.حلصول على دعم مايل لتوفري املعدات الالزمة واإىل ا ىويسع

    
    باألسلحة النارية ذات الصلةدالة اجلنائية للجرائم ي العدِّتعزيز تدابري تص  -٥  

تعزيـز تـدابري تصـدي العدالـة      واجلرميـة  املخـدِّرات مكتـب  من الدعائم األساسية لعمـل    -٥٣
، ومنـها  اجلنائية لالجتار باألسـلحة الناريـة وصـلته باجلرميـة املنظمـة وغريهـا مـن أشـكال اجلرميـة         

  األنشطة اإلرهابية.
علـى   املتخصصـة  ملشمولة بالتقرير، واصل املكتب تقدمي الدورة التدريبيةالفترة ا وأثناء  -٥٤

التحقيق واملالحقة القضائية يف قضايا االجتار باألسلحة النارية وصـالته باجلرميـة املنظمـة. ونفـذ     
راقبة األسـلحة الناريـة واملسـائل    مب ةمباشر من املعنيني ممارساً ٢٨٠ لصاحلدورات  املكتب أيضاً
ــة ب ــدان   املتعلق ــة بل ــة مــن مثاني ــة املنظم ــه     ،اجلرمي ــادوغو يف متوز/يولي ــايل: يف واغ ــى النحــو الت عل
ــه ٢٠١٤ ــه نوفــو -؛ ويف بورتــو٢٠١٤؛ ويف أسنســيون يف متوز/يولي ؛ ويف ٢٠١٤يف متوز/يولي

؛ ويف سيوداد ديل ايسته يف باراغواي يف أيلول/سـبتمرب  ٢٠١٤س يف آب/أغسطس بوينس آير
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يف تشـرين   دو شيلي غورجنتني وباراغواي والربازيل؛ ويف سانتياملوظفي احلدود يف األ ٢٠١٤
  .٢٠١٤الثاين/نوفمرب 

يف دورات تدريبيـة أخـرى، ومنـها دورة تـدريب وطنيـة نظمتـها        وأسهم املكتب أيضاً  -٥٥
مـــن العســـكريني يف حزيران/يونيـــه  ٨٠لصـــاحل  إكـــوادور يف دفاعالـــاجلامعــة التابعـــة لقـــوات  

ــة مــدهت ٢٠١٥ ــومني؛ ودورة تدريبي ــانيني والقضــاة وأعضــاء النيابــات    ٥٤لصــاحل  ا ي مــن الربمل
ــة والســجل الــوطين اخلــاص باألســلحة يف     العامــة، نظمــت بالتعــاون مــع  ــة العامــة االحتادي النياب

يف  األرجنتني، عن التغيريات يف مهام التحقيق الناجتة عن قانون األسلحة الناريـة اجلديـد، أيضـاً   
  .٢٠١٥حزيران/يونيه 

بتنظــيم مخــس دورات تدريبيــة وطنيــة ودورتــني تنشــيطيتني علــى    املكتــب أيضــاً وقــام  -٥٦
اجلديـدة  الصعيد اإلقليمي بشأن الوسم وحفـظ السـجالت لسـتة بلـدان اسـتفادت مـن اآلالت       

  أعاله). ٤٠(انظر الفقرة 
وطورت دورتان متخصصتان بشأن مشاركة اجملتمع املدين وتعاونـه وإشـرافه يف جمـال      -٥٧

ذتا علــى حنــو جتــرييب يف توغــو كحــدث جــانيب دون إقليمــي يف   فِّــلحة الناريــة، وُنمراقبــة األســ
مــن مشــاركاً  ٤٠، ملــا جمموعــه ٢٠١٥، ويف أوروغــواي يف آذار/مــارس ٢٠١٥شــباط/فرباير 

  بلداً. ١١ثلي اجملتمع املدين من مم
ــاي     كمــا   -٥٨ ــا يف أيار/م ــام يف فيين ــدهتا مخســة أي ــدربني م ــدريب امل و نظــم املكتــب دورة لت

لفريــق التــدريب التــابع للمكتــب وجمموعــة خمتــارة مــن اخلــرباء املمارســني مــن بوركينــا  ٢٠١٦
فاســو وغانــا وكنــدا وكــوت ديفــوار والنيجــر بغــرض تنقــيح وتبســيط الــدورات التدريبيــة الــيت  

  البالغني.يوفرها املكتب وتكييفها مبا يتالءم مع احتياجات تعليم 
كتــب يف تــدريب متقــدم علــى تعقــب األســلحة  ، أســهم امل٢٠١٦ويف حزيران/يونيــه   -٥٩

م باالشتراك مع أمانـة منظمـة األمـن والتعـاون يف     ظِّالصغرية واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة، ُن
مـن دول   ٍتأوروبا واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول)، ملوظفي إنفاذ القانون مـن سـ  

ان وأوزبكسـتان وتركمانسـتان وطاجيكسـتان    أفغانسـت هـي  منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا ( 
  وقريغيزستان وكازاخستان).  
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    للقيام باملزيد من العملاجملال ذو األولوية 
للعديد من البلدان الـيت تطلـب املسـاعدة. ويعتـزم      يظل التدريب وبناء القدرات أولويةً  -٦٠

و أفضـل لطلبـات   ى حنـ ن مـن برناجمـه لالسـتجابة علـ    دعم هـذا املكـوِّ   واجلرمية املخدِّراتمكتب 
  تلك الدول.

    
    التعاون الدويل وتبادل املعلوماتتعزيز   -٦  

التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية هو جزء أساسـي يف مكافحـة االجتـار غـري املشـروع        -٦١
ــني          ــا ب ــدة فيم ــات واملمارســات اجلي ــتظم للمعلوم ــادل املن ــك التب ــا يف ذل ــة، مب باألســلحة الناري

طلـب الفريـق العامـل    قـد  من الربوتوكول. و ١٢تشجع عليه صراحة املادة املمارسني، وهو ما 
 املخــدِّراتمكتــب ، إىل ٢٠١٦املعــين باألســلحة الناريــة، يف اجتماعــه املنعقــد يف أيار/مــايو      

ــة ــدويل    واجلرمي ــاون ال ــز وتشــجيع التع ــار     تعزي ــق يف جــرائم االجت ــة، والتحقي يف املســائل اجلنائي
املتصلة بـه ومالحقـة مـرتكيب تلـك اجلـرائم، وذلـك بتنظـيم حلقـات         باألسلحة النارية واجلرائم 

عمـــــل إقليميـــــة وأقاليميـــــة، مبـــــا يف ذلـــــك لبلـــــدان واقعـــــة علـــــى دروب االجتـــــار املهمـــــة  
)CTOC/COP/WG.6/2016/3 ٣٨، التوصية.(  

الفترة املشمولة بالتقرير، واصل املكتب تشجيع التعاون اإلقليمي والدويل بوسائل  وأثناء  -٦٢
  أدناه. املبيَّنةمن خالل األنشطة  ،بلداً ٢٠من  ممارساً ١٣٠ة تستهدف أكثر من متعدد
نظم املكتـب حلقـة عمـل إقليميـة بشـأن التعـاون الـدويل، عقـدت يف واغـادوغو يف          فقد   -٦٣

 )٢(مـن غـرب أفريقيـا ومنطقـة السـاحل.      بلداً ١٢من  مشاركاً ٢٥وحضرها  ،٢٠١٤متوز/يوليه 
ــة يف   ــو يف كــانون األول/ديســمرب  وعقــدت حلقــة عمــل ثاني ، اســتهدفت الســلطات  ٢٠١٤كيت

املسؤولة عن مراقبة األسلحة النارية والشرطة وأعضاء النيابات العامة وضباط اجلمارك وموظفي 
  .مشاركاً ٥٥بإمجايل  )٣(اخلارجية من تسعة بلدان يف أمريكا اجلنوبية، دوائر الشؤون

 يكــا اجلنوبيــة وبلــدان الســاحل والصــحراءقــد اجتمــاع أقــاليمي بــني بلــدان مــن أمروُع  -٦٤
يف  بلـداً  ١٩من سلطات مراقبة األسلحة النارية وسلطات إنفاذ القانون من  ممارساً ٤٠لفائدة 

، واشـــــترك االحتـــــاد األورويب وبرنـــــامج الســـــاحل يف دعـــــم ٢٠١٥فيينـــــا يف آذار/مـــــارس 
                                                         

بنن وبوركينا فاسو وتشاد وتوغو والسنغال وغامبيا وغانا وغينيا ومايل وموريتانيا حضر احللقة خرباء من  )٢(  
قوات الدرك، ووزارات الداخلية والعدل ومكاتب النيابة العامة والسلطات ، ميثلون والنيجر ونيجرييا

  فيفة.القضائية واللجان الوطنية املعنية باألسلحة الصغرية واألسلحة اخل
  .املكسيك ،كولومبيا ،شيلي ،بريو ،الربازيل ،باراغواي ،أوروغواي ،إكوادور ،األرجنتني )٣(  
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مــن  املمارســني االجتمــاع دعــم احلــوار والتعــاون بــني  ذلــكوكــان اهلــدف مــن  )٤(االجتمــاع.
  مناطق منفصلة انفصاالً واسعاً.

ني حول موضوع "أوجـه التـآزر بـني الصـكوك الدوليـة      يونظم املكتب اجتماعني إقليم  -٦٥
، ويف ســان ٢٠١٥املعنيــة مبراقبــة األســلحة"، يف أبيــدجان، بكــوت ديفــوار، يف أيلول/ســبتمرب  

مــن غــرب  بلــداً ٢٦ن مــ مشــاركاً ٨٠، ألكثــر مــن ٢٠١٥خوســيه يف تشــرين األول/أكتــوبر 
 ١٠مـن   مشـاركاً  ٣٠أفريقيا ومنطقة الساحل وأمريكا الالتينية. واسـتهدف االجتمـاع األول   

مـــن بلـــدان اإليكـــواس، باإلضـــافة إىل تشـــاد وموريتانيـــا، وكـــذلك عـــدة منظمـــات شـــريكة   
(اإليكواس، ومركز األمم املتحدة اإلقليمي لشـؤون السـلم ونـزع السـالح يف أفريقيـا، ودائـرة       

ليات حفظ السالم، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ودائرة األمم املتحدة لألعمـال املتعلقـة   عم
ــاين       ــول). وشــارك يف االجتمــاع الث ــة للصــليب األمحــر، واإلنترب ــة الدولي ــام، واللجن  ٥١باأللغ

ومركــز األمـم املتحــدة اإلقليمـي للســلم ونــزع    )٥(مــن أمريكـا الالتينيــة،  بلـداً  ١٦مــن  مشـاركاً 
الح والتنميـة يف منطقـة أمريكـا الالتينيـة والبحــر الكـارييب، ومنظمـة مـن منظمـات اجملتمــع         السـ 

  ة آرياس للسالم والتقدم البشري).املدين (مؤسس
    

    ألسلحة الناريةغري املشروعة من ا مجع وحتليل البيانات عن التدفقات  (أ)  
 الطــابع عــرب الــوطيندراســته بشــأن  واجلرميــة املخــدِّراتمكتــب ، أهنــى ٢٠١٥يف عــام   -٦٦

 لالجتــار باألســلحة الناريــة وعــن الــدروب وطرائــق العمــل املســتخدمة يف ذلــك االجتــار، وفقــاً   
الدراسـة املتعلقـة باألسـلحة    . ووضـعت  ٦/٢و ٥/٤مبوجـب قـراري املـؤمتر    إليه للوالية املسندة 

إىل  اداًبالتعــاون الوثيــق مــع الــدول األعضــاء، اســتن  الصــادرة عــن املكتــب ٢٠١٥الناريــة لعــام 
التــدفقات مــن  أكــربأنَّ الدراســة تؤكــد أنَّ املعلومــات بشــأن األســلحة الناريــة املضــبوطة. ومبــا 

ــات         ــد مــن احلادث ــأيت عــادة نتيجــة للعدي ــة املتجــر هبــا بصــورة غــري مشــروعة ت األســلحة الناري
ل السـبي  الصغرية، وليس القليل مـن احلادثـات الكـبرية. ويشـكل مجـع البيانـات وحتليلـها الحقـاً        

ــدول        ــة املتَّجــر هبــا داخــل ال ــه للتثبــت مــن أمنــاط واجتاهــات األســلحة الناري الوحيــد املوثــوق ب
  وخارجها، وما بني األقاليم ومن مجيع أحناء العامل.

                                                         
املتعددة -بوليفيا (دولة ،بوركينا فاسو ،بنن ،الربازيل ،باراغواي ،أوروغواي ،إكوادور ،األرجنتني )٤(  

  .النيجر ،مايل ،كولومبيا ،ركوت ديفوا ،غانا ،غامبيا ،شيلي ،السنغال ،توغو ،تشاد ،بريو ،القوميات)
 ،بريو ،املتعددة القوميات)-بوليفيا (دولة ،بنما ،الربازيل ،باراغواي ،أوروغواي ،إكوادور ،األرجنتني  )٥(  

  هندوراس. ،املكسيك ،كولومبيا ،كوستاريكا ،البوليفارية)-زويال (مجهورية فن ،غواتيماال ،شيلي ،السلفادور
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بالدراسة املتعلقـة باألسـلحة الناريـة لعـام     ورحب الفريق العامل املعين باألسلحة النارية   -٦٧
على الوالية املسـندة إىل املكتـب    ، وأكد جمدداًرميةواجل املخدِّراتمكتب الصادرة عن  ٢٠١٥

بشأن مواصلة مجـع وحتليـل املعلومـات والبيانـات عـن االجتـار باألسـلحة الناريـة، وأوصـى بـأن           
مرة كل سنتني دراسة عن أبعاد هذا االجتـار وأمناطـه    دَّإىل املكتب أن يع الطلبينظر املؤمتر يف 

ء، والتشـــارك يف نتـــائج تلـــك الدراســـة ويف أفضـــل  وتدفقاتـــه، بالتعـــاون مـــع الـــدول األعضـــا 
املمارســات والــدروس املســتفادة وتعميمهــا. وأقــر الفريــق العامــل كــذلك بوجــود حتــديات يف   
بعض البلدان فيما خيص مجع البيانات املتعلقة باالجتار غري املشـروع وحتليلـها بشـكل منـهجي،     

ــة ملســاعدة     ــز املســاعدة التقني ــدول األعضــاء يف مواجهــة تلــك   وشــدد علــى احلاجــة إىل تعزي ال
  ).CTOC/COP/WG.6/2015/3العقبات (

    
    من أهداف التنمية املستدامة ٤- ١٦العالقة بني الدراسة املتعلقة باألسلحة النارية واهلدف   (ب)  

كـبري مـن التـدفقات     من أهداف التنمية املستدامة إىل احلـد بقـدر   ٤-١٦يرمي اهلدف   -٦٨
. وقــد زاد هــذا اهلــدف مــن أمهيــة  ٢٠٣٠األســلحة حبلــول عــام ألمــوال وغــري املشــروعة مــن ا

ــام    ــة لع ــة باألســلحة الناري ــة املخــدِّراتمكتــب الصــادرة عــن   ٢٠١٥الدراســة املتعلق ، واجلرمي
مواصـلة مجـع وحتليـل البيانـات املعنيـة      بشأن املكتب  الوالية املسندة إىلوساعد يف حتديد معامل 

ضـبط مـن   ر املقتـرح هلـذا اهلـدف، وهـو "النسـبة املئويـة ملـا يُ       املؤشأنَّ باألسلحة النارية. والواقع 
للمعــايري الدوليــة  وفقــاًمــن أســلحة صــغرية وأســلحة خفيفــة، و قتفــى أثــرهد وُيأســلحة ومــا يقيَّــ

  .يف هذا الصدد سة ويدعم عمل املكتبللدرا كمالًوالصكوك القانونية"، يأيت م
ــة راســـخة جلمـــع البيانـــات، ويضـــطل    -٦٩ ع بـــدور رائـــد يف التحليـــل  ولـــدى املكتـــب آليـ

، واجلرميـة، واالجتـار باألشـخاص، واالجتـار     املخـدِّرات اإلحصائي يف جمـاالت مثـل مضـبوطات    
ــة. وتســتند   ــاء الربي ــة الصــادرة عــن املكتــب   الدراباألحي تلــك  إىل ســة املتعلقــة باألســلحة الناري

البيانـات بشـأن    ومتثل نقطة انطالق جيدة لتحديد معامل آليـة متسـقة ومنهجيـة جلمـع     ،القواعد
  ستكمال أهداف التنمية املستدامة.األسلحة النارية، بغرض دعم وا

    
    ائر املنظمات الدولية واإلقليميةمنظومة األمم املتحدة ومع س ضمنالتعاون   -جيم  
    منظومة األمم املتحدة ضمنالتعاون   -١  

تحــدة لتنســيق  املســامهة يف عمــل آليــة األمــم امل    واجلرميــة املخــدِّراتمكتــب واصــل   -٧٠
األعمال املتعلقة باألسلحة الصغرية، وهي منصَّة التنسيق اليت أنشأها األمني العام على مسـتوى  
منظومــة األمــم املتحــدة بأســرها مــن أجــل تعزيــز تبــادل املعلومــات والتنســيق بشــأن املبــادرات   
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ألسـلحة الصـغرية.   اجلارية، ودعم املنظمة يف إطار مبادرة "توحيد األداء" يف املسـائل املتعلقـة با  
ــة يف الوقــت احلــايل    ــاً  ٢٣وتضــم اآللي ــوم بالتنســيق     كيان ــيت تق ــم املتحــدة ال ــات األم مــن كيان

  التعاون يف إطار واليات كل منها.و
    

    التعاون مع سائر املنظمات الدولية واإلقليمية  -٢  
الشـامل،  للتعـاون   اتفاقـاً  واجلرميـة  املخـدِّرات ومكتـب  ع اإلنتربـول  قَّ، و٢٠١٦يف عام   -٧١

تضمن بناء القدرات يف جمال تعقب االجتار غـري املشـروع واجلـرائم ذات الصـلة، والتحقيقـات      
واملالحقـــات القضـــائية بشـــأهنا، وتعزيـــز الســـجالت الوطنيـــة والدوليـــة، ودعـــم التفاعـــل بـــني 

ت األوساط املعنية مبراقبة األسلحة النارية وأوساط العدالة اجلنائية، وتبادل املعلومـات. وأسـهم  
ــتني       ــع منيطـ ــا يف وضـ ــاء أثرهـ ــورة واقتفـ ــلحة احملظـ ــجالت األسـ ــول إلدارة سـ ــة اإلنتربـ منظومـ

  عدة دورات تدريبية نظمها املكتب.تدريبيتني، وشاركت يف 
االحتـاد األورويب، وخباصـة فرقـة العمـل املعنيـة      ببانتظـام   على االتصـال  املكتب ودأب   -٧٢

إىل تعزيـز األطـر التشـريعية بشـأن األسـلحة الناريـة،        باألسلحة النارية التابعة له، ملعاجلة احلاجة
وتعزيــز مجــع وحتليــل البيانــات علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل بشــأن تــدفقات االجتــار غــري      
املشروع، وتعزيز تدابري تصدي العدالة اجلنائية لكشف االجتار غري املشـروع باألسـلحة الناريـة    

  واإلرهاب.الته باجلرمية املنظمة ومقاضاة مرتكبيه، وص
ومنظمة األمن والتعـاون يف   واجلرمية املخدِّراتمكتب وعقب إبرام مذكرة تفاهم بني   -٧٣

. وقـد سـاهم   التزامهما بالعمل معـاً  ٢٠١٦أوروبا منذ عامني، جددت املنظمتان يف أوائل عام 
 املكتــب يف عــدة اجتماعــات نظمتــها املنظمــة، ومنــها الــدورة التدريبيــة املشــتركة بــني املنظمــة  

  تعقب لستة بلدان يف آسيا الوسطى.واإلنتربول بشأن ال
ــا، واصــل   -٧٤ ــة،   واجلرميــة  املخــدِّراتمكتــب ويف أفريقي التعــاون مــع عــدة منظمــات إقليمي

ــاد األفريقــي تقــدماً      ــرز التعــاون مــع االحت ــبتمرب وأح ، شــارك املكتــب يف  ٢٠١٥. ويف أيلول/س
قـي وأملانيـا بغـرض تعزيـز التعـاون والتنسـيق       االجتماع املشـترك األول الـذي نظمـه االحتـاد األفري    

لألمــن املــادي لألســلحة الصــغرية وإدارة املخزونــات يف منطقــة الســاحل. وعقــدت اجتماعــات    
يف نيويـورك.   ٢٠١٦يف أديس أبابا، ويف حزيران/يونيـه   ٢٠١٥للمتابعة يف تشرين الثاين/نوفمرب 

عـدة جمـاالت، ومنـها املسـاعدة التشـريعية      واتفق االحتاد األفريقي واملكتب على تعزيز التعاون يف 
والتعاون العمليايت وبناء القدرات لتعزيز تدابري تصدي العدالة اجلنائية لالجتار غـري املشـروع ومـا    
يتعلق به من جرائم. وقد تطور التعاون مع اإليكواس مع تنفيذ الربنامج العاملي لألسـلحة الناريـة   
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 فعاليــة يف اجتمــاع إقليمــي عقــد يف أيلول/ســبتمربيف غــرب أفريقيــا. وقــد شــاركت اإليكــواس ب
شاركت يف تنظيم اجتماع إقليمي مع املكتـب بشـأن   يف أبيدجان، بكوت ديفوار، كما  ٢٠١٥

 . وتعاون املكتـب أيضـاً  ٢٠١٦املمارسات املتعلقة بعالمات الوسم، عقد يف مايل يف آذار/مارس 
حة اخلفيفــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى مــع املركــز اإلقليمــي املعــين باألســلحة الصــغرية واألســل

اليت  ،والقرن األفريقي والدول اجملاورة يف تقدمي الربجميات آلالت الوسم يف عدة بلدان يف املنطقة
  مع البعض. كان قد اشتراها بالتنسيق الوثيق بعضها

على عمليات اتصـال منتظمـة    واجلرمية املخدِّراتمكتب ويف القارة األمريكية، حافظ   -٧٥
ــدان          ــة البل ــة االستشــارية التفاقي ــاع العاشــر للجن ــد شــارك يف االجتم ــدة منظمــات. فق ــع ع م
األمريكية ملكافحة صـنع األسـلحة الناريـة والـذخائر واملتفجـرات واملـواد األخـرى ذات الصـلة         

أيار/مــايو  ٨إىل  ٤يف واشــنطن العاصــمة مــن  الــذي ُعقــدواالجتــار هبــا بصــورة غــري مشــروعة، 
 ٢٠١٤تعــاون مــع احتــاد أمــم أمريكــا اجلنوبيــة يف كــانون األول/ديســمرب   . وقــد بــدأ ال٢٠١٥

يف كيتو، وتواصـل التعـاون خـالل     الذي ُعقدمبشاركة االحتاد يف االجتماع اإلقليمي للمكتب 
، شـارك املكتـب يف االجتمـاع اإلقليمـي األول الحتـاد      ٢٠١٥. ويف حزيران/يونيه ٢٠١٥عام 

ــه   أمــم أمريكــا اجلنوبيــة بشــأن مراقبــة    األســلحة واســتخدام املــدنيني للمتفجــرات، الــذي نظمت
، شـارك املكتـب كأحـد املتحـدثني يف     ٢٠١٥حكومة بريو يف ليما. ويف تشرين األول/أكتوبر 

، ٢٠١٦اجتماع وزاري يف كيتو حـول موضـوع "سياسـات أمـن املـواطن". ويف آذار/مـارس       
تنفيذي للمكتب ملناقشـة اجملـاالت ذات   التقى األمني العام الحتاد أمم أمريكا اجلنوبية واألمني ال

االهتمــام املشــترك، ومنــها إمكانيــة إبــرام اتفــاق تعــاون مشــترك يف املســتقبل القريــب. وواصــل  
تعاونه املنتظم مع الشركاء اإلقليميني، مثل الفريق العامل املعين باألسـلحة الناريـة    املكتب أيضاً

  التابع للسوق اجلنوبية املشتركة.
    

    مع املدين والقطاع اخلاصمع اجملتالتعاون   -٣  
املشاركة والتعاون مع اجملتمع املدين من العناصـر األساسـية للربنـامج العـاملي لألسـلحة        -٧٦

ــة. وقــد أشــرك   ــة منظمــات اجملتمــع املــدين يف أنشــطة    واجلرميــة املخــدِّراتمكتــب الناري بفعالي
دورة تدريبيـة بشـأن مشـاركة     دوإعـدا متعددة، وهي: التطوير التشريعي، واألنشطة التدريبيـة،  

  شراف، والتعاون يف جمال الدعوة إىل املناصرة.اجملتمع املدين واإل
الفتــرة املشــمولة بــالتقرير  أثنــاءمشــاركة املنظمــات غــري احلكوميــة   األمثلــة علــىومــن   -٧٧

وإعـالن خدمـة عامـة لـدعم محلـة مجـع األسـلحة يف         بالـدعوة إىل املناصـرة  وضع املـواد املتعلقـة   
مـع املنظمـة الربازيليـة غـري احلكوميـة فيفـا ريـو يف وضـع منـائط           نغال. وتعاون املكتب أيضاًالس



 

V.16-0382421 

 

CTOC/COP/2016/4

حمددة ملنهاج التـدريب يف جمـال األسـلحة الناريـة، وتصـميم وتنفيـذ برنـامج تـدرييب متخصـص          
  .٢٠١٥يف الربع األول من عام توغو وواي غوروأملنظمات اجملتمع املدين يف 

 تنظـيم ز مـن خـالل   مع القطاع اخلاص، تعزَّ مفتوح حوارجراء إ وواصل املكتب أيضاً  -٧٨
ــدة يف عــامي       ــة املنعق ــة الدولي ــاء االجتماعــات احلكومي  ٢٠١٤حــدثني جــانبيني مشــتركني أثن

من الربوتوكول الـيت تـدعو إىل التعـاون بـني الـدول األطـراف        ١٣لبحث معىن املادة  ٢٠١٥و
يــة واالجتــار هبــا بصــورة غــري مشــروعة،  والقطــاع اخلــاص ملنــع ومكافحــة صــنع األســلحة النار 

  يترتب على تلك املادة.  وما
    

  للقيام باملزيد من العملاجملال ذو األولوية 
  نظمات اجملتمع املدين ومشاركتها.سوف يستمر التعاون مع م  -٧٩
    

    االستنتاجات  -رابعاً  
رميـة املنظمـة   يظل صنع األسلحة النارية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، وصالته باجل  -٨٠

  يف العديد من البلدان واألقاليم.واإلرهاب وغريه من اجلرائم اخلطرية، من املشاكل امللحة 
ــد و  -٨١ ــة        ق ــلحة الناري ــول األس ــز بروتوك ــة تعزي ــلحة الناري ــاملي لألس ــامج الع واصــل الربن

ومســـاعدة الـــدول األعضـــاء يف تنفيـــذها خلمـــس دعـــائم رئيســـية واالســـتفادة منـــها، وهـــي:    
ات؛ والدعم التقين؛ وتدابري تصدي العدالة اجلنائيـة؛ والتعـاون الـدويل؛ ومجـع البيانـات      التشريع

وحتليلــها. ويلتــزم الربنــامج مبواصــلة جهــوده للعمــل بالتعــاون مــع الــدول األعضــاء واملنظمــات   
اعي اخلــاص يف هــذا الدوليــة واإلقليميــة واجملتمــع املــدين واألوســاط األكادمييــة والقطــاع الصــن   

  شترك.السعي امل
لضــمان بــه للتنبــؤ  وقــابالً وعلــى الــرغم مــن ذلــك، يلــزم أن يكــون التمويــل مســتداماً    -٨٢

مواصــلة أنشــطة الربنــامج العــاملي لألســلحة الناريــة، واالســتجابة لطلبــات املســاعدة التقنيــة مــن 
  خمتلف البلدان واملناطق.

 


