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*1805147*  

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٩-١٥فيينا، 
  *(د) من جدول األعمال املؤقَّت ٢ البند

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

 بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها 
      االتِّجار هبا بصورة غري مشروعةومكوِّناهتا والذخرية و

ات واجلرمية الرامية إىل تعزيز خدِّرأنشطة مكتب األمم املتحدة املعين بامل    
مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا ودعم تنفيذ بروتوكول 

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

      تقرير األمانة    
    مقدِّمة -أوًال 

األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة الذي اعتمده مؤمتر  ٨/٣ُأعدَّ هذا التقرير عمًال بالقرار   -١
ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية واملعنون "تعزيز تنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية 

هبا بصـــــورة غري مشـــــروعة، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة  واالتِّجارناهتا والذخرية وِّوأجزائها ومك
أنَّ اتفاقية اجلرمية املنظَّمة،  إىل املؤمتر يف ذلك القرار أشاروطنية". وقد عرب ال اجلرمية املنظَّمة ملكافحة

ل هلا، مها من أهمِّ الصـــــكوك القانونية العاملية ملكافحة صـــــنع وبروتوكول األســـــلحة النارية املكمِّ
  األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا بصورة غري مشروعة.

ات خدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل ما قدَّمهار نفسـه، الحظ املؤمتر مع التقدير ويف القر  -٢
شأن امن خالل برناجمه العاملي  من مساعدة واجلرمية (املكتب) للدول ألسلحة النارية، وطلب إىل ب

، بناء على الدولألســـلحة النارية، أن يواصـــل مســـاعدة بشـــأن االعاملي  برناجمهاملكتب، من خالل 
__________ 
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ـــجَّع املؤمتر طلبها،  ـــلحة النارية وتنفيذه. وش يف جهودها الرامية إىل االنضـــمام إىل بروتوكول األس
الدول األعضــــــاء القادرة على تقدمي موارد من خارج امليزانية على أن تفعل ذلك لتمكني  أيضــــــًا

  املكتب من تنفيذ واليته يف هذا الصدد.
، بناء على طلبها، الدول، طلب املؤمتر إىل املكتب أن يواصل مساعدة أيضًاويف ذلك القرار   -٣

يف جهودها الرامية إىل تعزيز تدابريها املتعلقة مبراقبة األســــــلحة النارية، مبا يتســــــق مع بروتوكول 
صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية  صال  ستئ األسلحة النارية، بغية منع ومكافحة وا

جار هبا على حنو غري مشروع، وتعزيز وتشجيع التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية عمًال بأحكام واالتِّ
االتفاقية هبدف التحقيق يف أنشـــطة صـــنع األســـلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالجتار هبا 

رهاب وغريه من على حنو غري مشـــروع ومالحقة اجلناة قضـــائيًّا، مبا يشـــمل األنشـــطة املتصـــلة باإل
اجلرائم، مثل اجلرائم احلضــــــرية اليت ترتكبها العصــــــابات، وذلك بتنظيم حلقات عمل إقليمية وعرب 

  إقليمية من أجل البلدان، مبا يشمل البلدان اليت تقع على دروب التهريب ذات الصلة.
ــــة املكتب، أحاط املؤمتر علمًا مع التقدير أيضــــًا ٨/٣ويف القرار   -٤ باألســــلحة  املتعلقة بدراس

بقرارات املؤمتر  عمًال بشــأن األســلحة النارية، اليت أعدَّها ونشــرها برناجمه العاملي ٢٠١٥  النارية لعام
 باملســاعيب ، كمنطلق ملزيد من التحليل بشــأن االتِّجار باألســلحة النارية، ورح٧/٢َّو ٦/٢و ٥/٤

صدد وطلب إىل املكتب أن  صل بانتظام مجع وحتليل املعلومات القيِّمة اليت يبذهلا املكتب يف هذا ال يوا
شكل  صنَّفة ب سبالكمية والنوعية والبيانات امل عن االتِّجار باألسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا  منا

من أهداف التنمية املســتدامة، وأن  ٤-١٦والذخرية، واضــعًا يف اعتباره فائدة تلك الدراســة والغاية 
وصَّل إليه من نتائج بشأن املمارسات الفضلى وأبعاد وخصائص يواصل العمل على تعميم ونشر ما يت

  هذه والدروس املستفادة يف هذا املجال.  االتِّجار عمليات
ويف هذا السياق، طلب املؤمتر إىل املكتب يف نفس القرار أن يواصل جهوده الرامية إىل حتسني   -٥

، ويف هذا الصدد، دعاه هو ٢٠١٥النارية لعام  األسلحةب الدراسة املتعلقةيف  اليت اتبعها املكتباملنهجية 
وســائر املنظمات املســَندة إليها واليات مماثلة بشــأن مجع البيانات عن األســلحة النارية إىل اســتكشــاف 
تآزر بني التزامات اإلبالغ املتمايزة لدى الدول  بل للتعاون والتنســــــيق فيما بينها، بغية تعزيز ال ســــــُ

  بيانات ُمَنمَّطة قابلة للمقارنة عند االقتضاء.األطراف، وكذلك تيسري إنتاج 
تزويد املكتب ببيانات  إىلاألطراف  ، كرَّر املؤمتر دعوته الدوَلأيضـــًاويف هذا الســـياق   -٦

ومعلومات كمية ونوعية عن االتِّجار باألسلحة النارية، إن مل تكن زودته هبا بعد، وإىل مواصلة 
عل، بغية تعزيز تبادل املعلومات بني الدول األعضـــــــاء تقدميها إليه، إن كانت قد قدمتها بالف

  وتوافر البيانات.
طرفًا. ومنذ الدورة  ١١٥وقد بلغ عدد األطراف يف بروتوكول األســــــلحة النارية ما جمموعه   -٧

العديد من الدول  . ورغم أن٢٠١٧َّالثامنة للمؤمتر، انضـــمت فيجي إىل الربوتوكول يف أيلول/ســـبتمرب 
ألمانة عن اإلجراءات الداخلية احلالية واملقبلة للتصــديق على الربوتوكول أو االنضــمام األعضــاء أبلغت ا

إليــه، ال يزال عــدد األطراف يف بروتوكول األســــــلحــة النــاريــة أقــل من عــدد األطراف يف االتفــاقيــة 
اليت ا على الرغم من الدعوة والربوتوكوالت األخرى امللحقة هبا. وتبقى نسبة االنضمام منخفضة نسبيًّ
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ـــلحة النارية إىل  ـــكل دوري إىل الدول اليت مل تصـــبح بعد أطرافًا يف بروتوكول األس يوجهها املؤمتر بش
  ا. النظر يف القيام بذلك وتنفيذ أحكامه تنفيذًا تامًّ

وُيطلع هذا التقرير املؤمتر على أنشــــطة املكتب املتعلقة بتشــــجيع ودعم التصــــديق على   -٨
ومن ضمن اإلجنازات الرئيسية  )١(بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه، خالل السنتني األخريتني.

  ما يلي: 
 اخلامسُقدِّمت خدمات فنية إىل اجتماعي الفريق العامل املعين باألســـــلحة النارية   (أ)  

  ؛ ٢٠١٨وأيار/مايو  ٢٠١٧املعقودين يف أيار/مايو  السادسو
وحلقة دراســــية ودورة تدريبية، اســــتفاد منها أكثر من  حدثًا ٥٠أكثر من  ُنظِّم  (ب)  

شـــخص من خالل األنشـــطة الرامية إىل منع ومكافحة صـــنع األســـلحة  ٨٠٠أكثر من و بلدًا ٦٠
  ا بصورة غري مشروعة؛النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالتِّجار هب

املكتب نطاق أنشطة املساعدة التقنية املباشرة اليت يضطلع هبا لتشمل منطقة  وسَّع  (ج)  
  الشرق األوسط ومشال أفريقيا وكذلك منطقة البلقان؛

 االســتبيان املتعلق بتدفقات األســلحة غري املشــروعة، الذي يشــكل أســاســًا ُأطلق  (د)  
باألســــلحة النارية،  االتِّجار وري من أجل حتديد اجتاهات وأمناطجلمع البيانات وحتليلها بشــــكل د

من أهداف التنمية املستدامة ودعم الدول األعضاء يف  ٤-١٦ورصد اخلطوات صوب حتقيق الغاية 
  )٢(وضع قاعدة أدلة من أجل اختاذ القرارات على املستويني السياسايت والتنفيذي.

    
منع ومكافحة صنع األسلحة  املكتب من أجلالنهج املتكامل الذي يتبعه   -ًاثاني  

    واالتِّجار هبا بصورة غري مشروعةالنارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية 
العمل الذي يقوم به املكتب من أجل منع  بشـــــأن األســـــلحة الناريةيقود الربنامج العاملي   -٩

جار هبا بصــورة غري مشــروعة. ومكافحة صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّ
يقوم على مخس دعائم رئيســــــية، تغطي كل واحدة منها  متكامًال ويتبع هذا الربنامج العاملي هنجًا

من جماالت العمل اخلمســــــة املترابطة الرامية إىل معاجلة خمتلف جوانب املشــــــكلة: (أ) تعزيز  جماًال
عدة التشــريعية بغية دعم التصــديق على وضــع الســياســات واملعايري من خالل التوعية وتقدمي املســا

(ب) تقدمي الدعم التقين الالزم لتنفيذ التدابري الوقائية واألمنية الرامية إىل منع  الربوتوكول وتنفيذه؛
صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية بصــورة غري مشــروعة وســرقتها واالجتار هبا؛ 

الرامية إىل اكتشـــــاف عمليات صـــــنع األســـــلحة النارية وأجزائها (ج) تعزيز تدابري العدالة اجلنائية 
ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة والتحقيق فيها ومالحقتها قضائيًّا؛ (د) تعزيز 
وتشـــجيع التعاون الدويل وتبادل املعلومات من أجل التصـــدي للبعد العابر للحدود الوطنية لالجتار 

وضع خرائط لتدفقات األسلحة النارية ) ه(غري املشروعة واملسائل ذات الصلة؛ يف األسلحة النارية 

__________ 
 .CTOC/COP/WG.6/2018/3لالطِّالع على مزيد من املعلومات، انظر الوثيقة   )١(  
 ٤-١٦رية يف دعم بلوغ الغاية لالطِّالع على مزيد من املعلومات بشأن مسامهة بروتوكول األسلحة النا  )٢(  

 .CTOC/COP/WG.6/2017/3أهداف التنمية املستدامة، انظر الوثيقة   من
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عن طريق مجع البيانات العاملية وحتليلها من أجل تعزيز الصورة االستخبارية  هاغري املشروعة ورصد
  لالجتار باألسلحة النارية وسياقه اجلنائي. 

تفاعل مجيع الدعائم اخلمس  نَّلربنامج هو أيه النهج املتكامل لواملبدأ األساسي الذي يرتكز عل  -١٠
هو الســــبيل الوحيد لتقدمي إطار مفيد للعمل الناجح. كما تســــهم الدعائم اخلمس معًا يف حتقيق خطة 

غري املشـــروعة  ت(احلد بقدر كبري من التدفقا ٤-١٦، وال ســـيما الغاية ٢٠٣٠التنمية املســـتدامة لعام 
، اجلرمية املنظَّمة صول املسروقة وإعادهتا ومكافحة مجيع أشكاللألموال واألسلحة، وتعزيز استرداد األ

). وُيكمل هذا النهَج عدٌد من العوامل اجلامعة، مثل مراعاة املنظور اجلنساين وحقوق ٢٠٣٠حبلول عام 
  مدجمة يف أنشطة الربنامج.  واملاإلنسان ومشاركة املجتمع املدين وإشرافه، ومجيع هذه الع

    
  :١ الشكل
  بشأن األسلحة الناريةاملتكامل اخلماسي الدعائم للربنامج العاملي  النهج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    األنشطة الرامية إىل مساعدة الدول على تنفيذ الربوتوكول  -ثالثًا  
بشأن األسلحة العاملي  هبرناجم، من خالل ملشمولة بالتقرير، استطاع املكتبخالل الفترة ا  -١١

يف قارة أفريقيا ومنطقة غرب  بلدًا ١٤، مبا يشمل التعاون مع نشاطًا ٥٠، أن ينفذ ما يفوق النارية
ــــــر، وقدَّ  بلدًا ٦٠من  ألكثرم الدعم البلقان وأمريكا الالتينية يف جمال الدعم والتعاون التقين املباش

 جلامعةاملسائل ا
ةؤيشراف املجتمع املدين، التوعية العامة ووضوح الروق اإلنسان، مشاركة وإاالعتبارات اجلنسانية، حق

 مجع البيانات
 رصد التدفقات غري املشروعة

النارية مجع وحتليل البيانات عن األسلحة  ●
 هبا جتاراملضبوطة واال

 حتديد االجتاهات واألمناط ●

 التعاون الدويل وتبادل املعلومات
 إنشاء املؤسسات الوطنية

جهات االتصال الوطنية وأجهزة التنسيق املعنية  ●
 باألسلحة النارية

السلطات املركزية املسؤولة عن املساعدة  ●
 القانونية املتبادلة
 والتعاون القضائيالشرطة الدولية 

 يف الشؤون اجلنائية
 التحقيقات املشتركة وأساليب التحري اخلاصة ●
 املساعدة القانونية املتبادلة، تسليم املجرمني، اخل ●

 تبادل املعلومات
املعلومات ذات الصلة باالتفاقية وبروتوكول  ●

 األسلحة النارية

 التدابري الوقائية واألمنية
 الوسم وحفظ السجالت

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

 سنوات على األقل ١٠ملدة 
 مراقبة النقل

 أذون االسترياد والتصدير ●
 مراقبة العبور والسمسرة ●

مجع األسلحة النارية وإدارهتا والتخلص منها
 أمن وسالمة األسلحة النارية والذخائر املخزونة ●
 ط األسلحة النارية غري املشروعة وتدمريهاضب ●

 تدابري العدالة اجلنائية
 املضبوطات واملصادرات

 التحديد والتسجيل ●
 التحقيقات اجلنائية

 استعادة األسلحة النارية باعتبارها أدلة ●
 مالحقة املجرمني قضائيا ●

 التعقب
 املقارنة مع السجالت املحلية واألجنبية ●
 الدويل من خالل التعاون ●

 وضع التشريعات والسياسات
 ية وتشريعية مالئمةاتأطر سياس

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

 الوسمغري مشروعة وطمس عالمات 
أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة متكني الضبط واملصادرة ●

 ٢-٤-١٦املؤشر 



CTOC/COP/2018/4 
 

V.18-05147 5/20 
 

م شــخص من خالل الدعم املقدَّ ٨٠٠من خالل األنشــطة اإلقليمية اليت تواصــلت مع ما يزيد عن 
  )٣(من املاحنني.

    
  يئات احلكومية الدولية وعملياهتا املتعلقة توفري اخلدمات الالزمة لله  -ألف  

      باألسلحة النارية
    مؤمتر األطراف والفريق العامل املعين باألسلحة النارية  -١  

ألغراض االجتماع اخلامس للفريق العامل املعين باألسلحة النارية، املعقود يف الفترة املمتدة من   -١٢
املكتب تقريرًا عن مسامهة بروتوكول األسلحة النارية يف دعم بلوغ  ، أعد٢٠١٧َّأيار/مايو  ١٠إىل  ٨

من أهداف التنمية املستدامة وأنشطة املكتب الرامية إىل تعزيز التصديق على الربوتوكول  ٤-١٦الغاية 
وع اســــــتبيان الســــــتعراض تنفيذ بروتوكول )، وكذلك مشــــــرCTOC/COP/WG.6/2017/3وتنفيذه (

  ). CTOC/COP/WG.6/2017/2( ٨/٢لقرار املؤمتر  األسلحة النارية، وفقًا
مل، املعقود يومي   -١٣ عا ماع الســـــــادس للفريق ال مايو  ٣و ٢وألغراض االجت يار/ ، ٢٠١٨أ

ــــية عن التدابري العملية يف إطار أعدت األمانة ورقيت م ــــاس ــــية: ورقة معلومات أس ــــاس علومات أس
بروتوكول األسلحة النارية اليت تساهم يف منع املنظمات اإلجرامية واجلماعات اإلرهابية من حيازة 

من أهداف التنمية  ٤-١٦األســــــلحة من خالل االتِّجار غري املشــــــروع ويف رصــــــد حتقيق الغاية 
)؛ وورقة معلومات أســاســية عن أنشــطة املكتب الرامية إىل CTOC/COP/WG.6/2018/2املســتدامة (

ن ). وكاCTOC/COP/WG.6/2018/3تشــجيع التصــديق على بروتوكول األســلحة النارية وتنفيذه (
ــــام الفريق العامل  ـــــ ل عن استعراض تنفيذ ورقة غري رمسية تتضمن مشروع االستبيان املعدَّ أيضًاأمـ

) وورقة اجتماع تتضــمن االســتبيان CTOC/COP/WG.6/2018/CRP.1بروتوكول األســلحة النارية (
  ).CTOC/COP/WG.6/2018/CRP.2املتعلق بتدفقات األسلحة غري املشروعة (

التوصــيات اليت اعتمدها الفريق  اللذان يتضــمناناجتماعي الفريق العامل، التقريران عن  وأحيل  -١٤
  ).CTOC/COP/WG.6/2018/4و CTOC/COP/WG.6/2017/4العامل، إىل املؤمتر يف دورته التاسعة (

    
    دعم اهليئات احلكومية الدولية األخرى والتعاون معها   -٢  

تقريري اجلمعية العامة وجملس  مبعلومات يفاملكتب  ســـــاهمخالل الفترة املشـــــمولة بالتقرير،   -١٥
سائل املتعلقة باألسلحة النارية،  شأن امل شأن األسلحة  ومهااألمن ب تقرير األمني العام إىل جملس األمن ب

ــلحة اخلفيفة ( عن تنفيذ واليات برنامج  ٢٠١٨) وتقرير األمني العام لعام S/2017/1025الصــغرية واألس
نشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مع إيالء اهتمام خاص أل

  ).A/73/131ات واجلرمية (خدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل

__________ 
مقدَّمة  النارية عن طريق هبات بشأن األسلحةخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ُموِّلت أنشطة الربنامج العاملي   )٣(  

أملانيا وإيطاليا والسويد واالحتاد األورويب وكذلك من الدامنرك واليابان من خالل برنامج املكتب اخلاص   من
 مبنطقة الساحل ومن بنما من خالل مشروعها الوطين.

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/S/2017/1025
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بغية حتقيق أثر مستدام، شارك املكتب  ةالتقني املساعدةومن أجل تعزيز التعاون وتنسيق أنشطة   -١٦
اإلدارة وأمانات الصـــــكوك واآلليات الدولية املتعلقة باألســـــلحة الصـــــغرية  يف االجتماع األول هليئات

  .٢٠١٨واألسلحة اخلفيفة اليت نظمتها حكومة املكسيك، يف مدينة مكسيكو يف نيسان/أبريل 
كما شارك املكتب يف الدورة الثانية والسبعني للجنة األوىل للجمعية العامة (جلنة نزع السالح   -١٧

، وشــــارك يف املؤمترين الثاين ٢٠١٧اليت عقدت يف نيويورك يف تشــــرين األول/أكتوبر واألمن الدويل) 
 ٢٠١٦والثالث للدول األطراف يف معاهدة جتارة األســلحة، اللذين عقدا يف جنيف يف آب/أغســطس 

. وعالوة على ذلك، شــارك املكتب يف مؤمتر األمم املتحدة الثالث الســتعراض ٢٠١٧وأيلول/ســبتمرب 
غري املشـــروع باألســـلحة الصـــغرية واألســـلحة  االتِّجار ملحرز يف تنفيذ برنامج العمل املتعلق مبنعم االتقدُّ

 ٢٩إىل  ١٨اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضــــــاء عليه، الذي عقد يف نيويورك يف الفترة من 
ة من ندوات ، وساهم يف العملية التحضريية للمؤمتر، مبا يف ذلك من خالل سلسل٢٠١٨حزيران/يونيه 

اخلرباء املواضــــــيعية اليت عقدت قبل املؤمتر، من أجل تعزيز النقاش وتبادل املعلومات بني اخلرباء حول 
زاع (الندوة املعقودة يف زاع وما بعد النعدة مواضـــــيع جوهرية: التعقب وإدارة املخزونات يف فترات الن

(الندوة املعقودة يف  ٢٠٣٠  تدامة لعام)؛ وخطة التنمية املســــ٢٠١٧نيويورك يف تشــــرين األول/أكتوبر 
وتصميم األسلحة الصغرية واألسلحة  وتكنولوجيا)؛ وصنع ٢٠١٧نيويورك يف تشرين األول/أكتوبر 

صغرية والصك  اخلفيفة وما ينجم عن ذلك من حتديات وفرص لتطبيق برنامج العمل املعين باألسلحة ال
بني برنامج  والتفاعالت)؛ ٢٠١٧شــرين الثاين/نوفمرب الدويل لتعقبها (الندوة املعقودة يف بروكســل يف ت

العمل املتعلق باألســلحة الصــغرية والصــكوك األخرى، مبا يف ذلك بروتوكول األســلحة النارية (الندوة 
  ).٢٠١٧املعقودة يف جنيف يف تشرين الثاين/نوفمرب 

للدول األطراف ، من ضــمن اجتماعات دولية أخرى، يف املؤمتر الرابع وشــارك ممثلو املكتب  -١٨
يف اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة صنع األسلحة النارية والذخائر واملتفجرات واملواد األخرى ذات 

؛ ٢٠١٨الصــلة واالجتار هبا بصــورة غري مشــروعة، الذي ُعقد يف مدينة مكســيكو يف نيســان/أبريل 
هزة الشــــــرطة، املعقودة يف اجلزائر والدورة األوىل للجمعية العامة للمنظمة األفريقية للتعاون بني أج

؛ والدورة العادية الســــــابعة واألربعني للجمعية العامة ملنظمة الدول ٢٠١٧العاصــــــمة يف أيار/مايو 
يه  يك، يف حزيران/يون لدول ٢٠١٧األمريكية، اليت عقدت يف كانكون، املكســــــ ؛ واملؤمتر األول ل

رية واألسلحة اخلفيفة وذخائرها ومجيع القطع األطراف يف اتفاقية وسط أفريقيا ملراقبة األسلحة الصغ
واملكونات اليت ميكن أن تســــــتخدم يف صــــــنعها وتصــــــليحها وتركيبها، اليت عقدت يف ياوندي يف 

  .٢٠١٨حزيران/يونيه 
    

    إعداد األدوات  -باء  
وتوفري الدعم من أجل تقدمي  ت ومنشــورات لتقدمي إرشــادات عمليةاملكتب عدة أدوا أعدَّ  -١٩

  مساعدة تقنية عالية النوعية.
ت يف الســنوات الســابقة مناســبة ومفيدة للممارســني عدَّوال تزال األدوات التشــريعية اليت ُأ  -٢٠

 القانونُ  ٢٠١٧عام  ُنزِّل يفيف تقدمي املســاعدة التشــريعية والتقنية. فعلى ســبيل املثال،  وهي ُتســتخدم
، ٢٠١٣وقام بتحديثه يف عام  ٢٠١٠ه املكتب يف عام لحة النارية، الذي أعدَّاألســ بشــأنالنموذجي 
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اجلرمية  خالصـــة قضـــايا ُنزِّلتمرة. وخالل نفس الفترة،  ٤ ٠٠٠ قرابةمن املوقع الشـــبكي للمكتب 
مة عام عدَّ، اليت ُأاملنظَّ لتمرة.  ٢٣ ٧٠٠، أكثر من ٢٠١٢ت  يا الواردة يف  وُحمِّ مجيع القضـــــــا
وابة إدارة املعارف، املعروفة باســـم "بوابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية" يف ب اخلالصـــة

ه املنشور الذي أعدَّ  ُنزِّل، ("بوابة شريلوك")، ويتواصل مجع وحتليل وحتميل القضايا اجلديدة. وأخريًا
 Comparative Analysis of Global Instruments on Firearms andواملعنون  ،٢٠١٥املكتب يف عام 

Other Conventional Arms: Synergies for Implementation ،ــة ــام  ١ ٣٠٠ قراب  ٢٠١٧مرة يف ع
  وصار أداة يرجع إليها املمارسون بشكل متواتر.

دراسة مقارنة حول الوفاء مبتطلبات  أيضًاوخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أجرى املكتب   -٢١
وســـم األســـلحة النارية والذخرية املســـتوردة وإدماج هذه املتطلبات يف التشـــريعات الوطنية لبلدان 
ــنة واهلرســك  ــريعية اليت يقدمها للبوس ــاعدة التش ــمالية، يف إطار املس خمتارة من أوروبا وأمريكا الش

  السلطات الوطنية عليها.  وُأطلعتوسنية رمجت هذه الدراسة إىل اللغة البوصربيا. وقد ُت
م يف أنشطة بناء القدرات ستخَدي الشامل بشأن األسلحة النارية ُيوال يزال املنهاج التدريب  -٢٢

حدَّث حلايل من  وُيراَجع وُي هاج يف الوقت ا تألف املن طة حتتوي على معلومات  ١٩دوريًّا. وي مني
باألســـــلحة النارية والكشـــــف عن  االتِّجار كافحةعملية بشـــــأن تطبيق الضـــــوابط الوطنية ملنع وم

باألسلحة  االتِّجار هبا إضافة إىل ممارسات تشغيلية حول كيفية التحقيق يف قضايا االتِّجار عمليات
ها قضـــــــائيًّا. ويف عام  نارية ومالحقة مرتكبي ، ُترمجت أجزاء من هذا املنهاج إىل اللغة ٢٠١٧ال

  ب. زعت خالل أنشطة التدريالفرنسية وُو
للعديد من الدورات ونظمها.  وعلى أساس النماذج التدريبية القائمة، وضع املكتب اختبارًا  -٢٣

صــــــة: تتعلق ت دورتان جديدتان من الدورات التدريبية املتخصــــــِّ عدَّ، ُأ٢٠١٨-٢٠١٧ويف الفترة 
ألسلحة النارية إحدامها بالكشف عن األسلحة النارية يف املعابر احلدودية الربية والثانية بالكشف عن ا

ال يتجزأ من الدعم الذي  يف الطرود الربيدية. وقد خضــعت الدورة األوىل لالختبار وأصــبحت جزءًا
يف جمال بناء القدرات. وســــــيجري جتريب الدورة  بشــــــأن األســــــلحة الناريةيقدمه الربنامج العاملي 

  املستقبل القريب.التدريبية املتعلقة بالكشف عن األسلحة النارية يف الطرود الربيدية يف 
بشـــأن ، يعمل الربنامج العاملي أجل العدالة اليت أطلقها املكتب ويف ســـياق مبادرة التعليم من  -٢٤

تعليمية من أجل تشـــجيع أســـاتذة اجلامعات على تناول موضـــوع  على إعداد منائط األســـلحة النارية
شروعة، وما يرتبط به  صورة غري م صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا ب
من موضوعات، وإرشادهم إىل كيفية معاجلة تلك املواضيع. وقدمت مشاريع النمائط األربع عشرة 

ظمت يف مدينيت بنما وفيينا يف حزيران/يونيه ا يف اجتماعات إقليمية ُنضــــيعيًّموا وخبريًا مربيًا ٤٠إىل 
  م يف املستقبل القريب.عمَّ. وستخضع هذه النمائط للمزيد من االختبارات وسُت٢٠١٨
مها الفريق العامل املعين باألســـــلحة النارية يف اجتماعه اخلامس، ومتاشـــــيًا مع توصـــــية قدَّ  -٢٥

، شــــــرع املكتب يف مجع وحتليل القضــــــايا ذات ٢٠١٧أيار/مايو  ١٠إىل  ٨املعقود يف الفترة من 
باألســــلحة النارية املرتبطة باإلرهاب  االتِّجار دة يف التحقيق يف قضــــاياالصــــلة واملمارســــات اجليِّ

واجلرمية املنظمة ومالحقة مرتكبيها قضائيًّا. وجتمع القضايا، من بني مجلة أمور، خالل االجتماعات 
وكذلك خالل  بشـــــأن األســـــلحة الناريةلرابطة املمارســـــني اليت ينظمها الربنامج العاملي اإلقليمية 
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خصائيني املمارسني يف جمال ادل مباشر لآلراء العملية بني األاألنشطة التدريبية، مما يسمح بإجراء تب
لتحقيقات، أثناء ا والعقبات املعترضــةالعدالة اجلنائية بشــأن املمارســات الفعالة والدروس املســتفادة 

وكذلك بشــــأن ما يرتبط بذلك من جوانب تتعلق بالتجرمي والكشــــف واملالحقة القضــــائية. ومن 
دة ناشــئة يف خالصــة لقضــايا ع نشــر ما ســيجمع من قضــايا وتعليقات للخرباء وممارســات جيِّاملتوقَّ

ارب عملية يف االتِّجار باألسـلحة النارية املرتبطة باجلرمية املنظمة واإلرهاب، سـوف تضـم وحتلل جت
هذا الشـــــــأن، مبا يف ذلك األســـــــاليب القانونية املحددة ملكافحة تلك اجلرائم، والربوتوكوالت 

  املشتركة والقواعد التشغيلية املتبعة يف مكافحتها، وكذلك أشكال اجلرائم اجلديدة واملستجدة.
د األورويب يف مع فرع مؤســــســــة ران أيضــــًاوخالل الفترة املشــــمولة بالتقرير، تعاون املكتب   -٢٦

نت)، -باألســلحة النارية عرب الشــبكة اخلفية (الدارك االتِّجار البحوث التجريبية اليت جيريها الفرع حول
ستعراض الصكوك القانونية الدولية وقدرهتا على  سة املنشورة بشأن ا وأعد مشروع فصل مرفق بالدرا

ـــهر متوز ـــة ومرفقها يف ش زيلهما من وميكن تن ٢٠١٧يوليه /مواجهة هذا التهديد. وقد ُنشـــرت الدراس
  )٤(املوقع الشبكي للمكتب.

الدراسة  يف اليت استخدمهامبواصلة العمل على حتسني املنهجية  املكتبوبناًء على تكليف   -٢٧
ــــــلحة النارية لعام ب املتعلقة يف مجع  ، راجع املكتب منهجيته٨/٣، وطبقًا لقرار املؤمتر ٢٠١٥األس

البيانات وحدَّث اســـتبيانه اخلاص باالجتار غري املشـــروع باألســـلحة النارية بالتشـــاور والتعاون مع 
من هذا  ٥-الدول األعضـــاء إضـــافة إىل خرباء األســـلحة واخلرباء اإلحصـــائيني (انظر القســـم جيم

  التقرير، أدناه).
    

      املساعدة التقنية  -جيم  
   من خالل التوعية وتقدمي املساعدة التشريعية تعزيز وضع السياسات واملعايري  -١  

    بغية دعم التصديق على الربوتوكول وتنفيذه
    زيادة املعرفة وإذكاء الوعي  )(أ  

، يف دورتني من منوذج أجل العدالة اليت أطلقها يف إطار مبادرة التعليم منشــارك املكتب،   -٢٨
ــــــة قطر يف  ــــــس  ٢٠١٧الدوحة يف كانون الثاين/يناير الهاي الدويل لألمم املتحدة، نظمتهما مؤس

ناير  ثاين/ي كانون ال قادمني من حوايل ٢٠١٨و باب ال ية الطالب الشــــــ جل توع لدًا  ٩٠، من أ ب
  باملسائل املتعلقة باألسلحة النارية وذات الصلة باجلرمية.

شارك املكتــــــــب مع عدة دول أعضاء ومنظمات غري حكومية ومعاهد للبحوث يف تنظيم   -٢٩ وت
األحداث اجلانبية على هامش االجتماعات احلكومية، تناولت طائفة واســعة من املواضــيع  ســلســلة من

غري املشــــروع يف األســــلحة النارية، مبا يف ذلك من خالل الشــــبكة  االتِّجار تنوُّعالفنية، منها ما يلي: 
  متر ويف أيار/خالل الدورة الثامنة للمؤ ٢٠١٦قد يف فيينا، يف تشــــــرين األول/أكتوبر (ُع ، وأثرهاخلفية
ـــة والعشـــرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية)؛ رصـــد تدفقات  ٢٠١٧مايو  خالل الدورة الســـادس

__________ 
للمكتب  ه املكتب متاحان على املوقع الشبكيهتا مؤسسة راند والفصل املرفق هبا الذي أعدَّالدراسة اليت أعدَّ  )٤(  

)https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2000/RR2091/RAND_RR2091z1.arabic.pdf.( 
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باألسلحة النارية  االتِّجار األسلحة النارية غري املشروعة وترمجة البيانات إىل إجراءات ملموسة ملكافحة
 ٢٠١٦فيينا، يف تشـــرين األول/أكتوبر  قد يفمن أهداف التنمية املســـتدامة (ُع ٤-١٦يف ســـياق الغاية 

سادسة والعشرين للجنة منع اجلرمية  ٢٠١٧خالل الدورة الثامنة للمؤمتر ويف أيار/مايو  خالل الدورة ال
على هامش مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين  ٢٠١٨والعدالة اجلنائية، ويف نيويورك يف حزيران/يونيه 

غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة  االتِّجار ذ برنامج العمل ملنعم املحرز يف تنفيباستعراض التقدُّ
واالجتار  اتخدِّربامل االتِّجار اخلفيفة من مجيع جوانبـــــه ومكافحته والقضاء عليه)؛ الصالت القائمة بني

، خالل الدورة الســـتني ٢٠١٧قد يف فيينا، يف آذار/مارس باألســـلحة النارية بصـــورة غري مشـــروعة (ُع
قد يف فيينا واإلرهاب (ُع اجلرمية املنظَّمة باألســـلحة النارية يف ســـياق االتِّجار ات)؛ معاجلةخدِّرجنة امللل

  ، خالل الدورة السابعة والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية).٢٠١٨يف أيار/مايو 
وقدم املكتب للمشـــاركني يف اجتماع خرباء غري رمسي نظمه معهد األمم املتحدة لبحوث   -٣٠
إحاطة بشــأن جهوده ومنهجيته يف جمال  ٢٠١٧زع الســالح يف جنيف يف كانون األول/ديســمرب ن

يف حلقة عمل نظمتها وزارة اخلارجية االحتادية  أيضًامجع البيانات املتعلقة باألسلحة النارية وساهم 
أملانيا ومركز بون الدويل للتحويل حول الدروس املستفادة من جهود مراقبة األسلحة يف البيئات يف 

  . ٢٠١٨اهلشة وبيئات ما بعد الصراع، يف برلني يف شباط/فرباير 
وباإلضــــافة إىل ذلك، ســــاهم املكتب يف املناقشــــات املتعلقة باجلوانب املختلفة لتحقيق   -٣١

ية  غا ي ٤-١٦ال هداف التنم ماع عقد يف من أ ها اجت بات، ومن ناســــــ عدة م مة يف  تدا ة املســــــ
تابعة ٢٠١٨جوهانســــــربغ، جنوب أفريقيا، يف شــــــباط/فرباير  ، ونظمته الوكالة احلكومية ال

يرلندا الشـــــمالية، ويلتون بارك، وســـــاهم يف دورة تدريبية أملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وللم
شحول مراقبة األسلحة ون سالح وعدم االنت شؤون نزع زع ال ار، نظمها مكتب األمم املتحدة ل

من االختصاصيات الشابات، وعقدت يف  ٥٠السالح ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا لفائدة 
  .٢٠١٨فيينا يف شباط/فرباير 

جمال التحقيق يف  -٣٢ قدمـت التطورات األخرية يف  ــــــلحــة  االتِّجـار و باألس غري املشــــــروع 
خرية ومقاضـــــــاة مرتكبيه يف منتدى إقليمي لفائدة بلدان مشال وأجزائها ومكوناهتا والذ  النارية
ومنطقة الســاحل، نظمه كل من املكتب اإلقليمي للشــرق األوســط ومشال أفريقيا واملكتب   أفريقيا

قد يف اجلزائر العاصمة يف كانون الثاين/يناير ، وُعلمكتبللغرب أفريقيا ووسطها التابعني  اإلقليمي
 Firearms Acquisition حلقة نقاش أثناء إصـــدار التقرير املعنون ". كما شـــارك املكتب يف٢٠١٨

by Terrorists in Europe وهذا التقرير هو نتيجة حبث ٢٠١٨" يف بروكســـــل يف نيســـــان/أبريل .
  أجراه املعهد الفلمندي للسالم.

وبغية حتســــني تبادل املعلومات مع الدول األعضــــاء وبلوغ مجهور أوســــع، نظم املكتب   -٣٣
بشــــأن جلســــة إحاطة إعالمية لفائدة الدول األعضــــاء بشــــأن إجنازات وأولويات الربنامج العاملي 

. وشـــهدت هذه الفعالية حضـــور أكثر من ٢٠١٨، يف فيينا يف كانون الثاين/يناير األســـلحة النارية
بشــأن األســلحة لعاملي دولة عضــوًا. وباإلضــافة إىل ذلك، قام الربنامج ا ٥٥وميًّا من ممثًال حك ٧٠

قسم الدعوة التابع للمكتب، باستعراض وحتديث استراتيجية التواصل اخلاصة به   ، بدعم منالنارية
من أجل إدراج جمموعة أدوات ومناهج أكثر تنوعًا، مثل اســــتخدام اإلنترنت ووســــائل التواصــــل 
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، تلقت الصـــفحة الشـــبكية ٢٠١٧). ويف عام UNODC_Firearms@ي (مثال على تويتر: االجتماع
  زيارة. ٢١ ٤٠٠املنقحة للربنامج العاملي أكثر من 

    
    املساعدة التشريعية  )(ب  

ــــــلحــة النــاريــة من  نَّإ  -٣٤ توفري الــدعم الالزم لتعزيز األطر القــانونيــة الوطنيــة املتعلقــة بــاألس
يلة األمد الرامية إىل إدخال تغيريات دائمة ومستدامة يف البلدان املستفيدة، استراتيجيات العمل الطو

وهو من صــميم مهام املكتب املتعلقة باألســلحة النارية. وبشــكل خاص، تســمح منهجية الربنامج 
يف جمال دعم جهود اإلصــالحات التشــريعية باتباع عملية إشــراكية  بشــأن األســلحة الناريةالعاملي 

وتدرجيية، يشــارك فيها العديد من أصــحاب املصــلحة الوطنيني واإلقليميني. وتبدأ  وتشــاركية مرنة
العملية بإجراء تقييم تشــــريعي يشــــمل، إن أمكن، إعداد تقرير تقييم ذايت وطين، مث تعتمد العملية 
على نتائج الزيارات الُقطرية واملقابالت الشخصية واالستعراضات والتحليالت املكتبية اليت جيريها 

  رباء املكتب، مبا يؤدي إىل تقدمي الدعم وفقًا لالحتياجات املطلوبة.خ
وواصل املكتب تقدمي املشورة واملساعدة التشريعية للدول األعضاء اليت تنظر يف االنضمام إىل   -٣٥

ـــاعد املكتب، خالل الفترة املشـــمولة بالتقرير، الســـلطات الوطنية يف  ـــلحة النارية. وس بروتوكول األس
املتعددة القوميات) وتشاد والنيجر يف عملية انضمامها ونظم أنشطة للتوعية مع واضعي -لة(دوبوليفيا 

تعليقات ومشــورة تشــريعية مصــممة  أيضــًاالســياســات وأعضــاء برملانات هذه البلدان. وقدم املكتب 
لبلدان حســب احلاجيات بشــأن أســئلة معينة تتعلق باإلدراج ألملانيا وفرنســا واليابان. وقد أفادت هذه ا

الثالث أهنا يف طور االنضمام إىل الربوتوكول. وعالوة على ذلك، شارك املكتب يف حلقة عمل سابقة 
ظمت يف فيينا لفائدة بابوا غينيا والربوتوكوالت امللحقة هبا ُن اجلرمية املنظَّمة لالنضــــــمام بشــــــأن اتفاقية

  .٢٠١٨اجلديدة وتوفالو وجزر سليمان يف أيار/مايو 
تقدمي املســاعدة واملشــورة إىل كلٍّ من بوركينا فاســو وتشــاد ومايل  أيضــًاكتب وواصــل امل  -٣٦

والنيجر يف تنقيح وتعديل تشــريعاهتا الوطنية املتعلقة باألســلحة النارية عن طريق إعداد التقارير املتعلقة 
اد بالثغرات املوجودة يف التشـــــريعات القائمة مث عقد حلقات عمل للصـــــياغة القانونية وتيســـــري إعد

قدت حلقات دراســية للصــياغة مع جمموعات خمتلطة مشــاريع القوانني املتعلقة باألســلحة النارية. وُع
من اخلرباء القانونيني واملحررين الوطنيني مبا يشـــــمل الربملانيني وممثلي املجتمع املدين يف مايل والنيجر 

؛ ويف ٢٠١٧رس وآذار/ما ٢٠١٦؛ ويف بوركينا فاســـو يف أيلول/ســـبتمرب ٢٠١٦يف آب/أغســـطس 
. وبغية ٢٠١٨وأيار/مايو  ٢٠١٧وتشـــــرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٦تشـــــاد يف تشـــــرين الثاين/نوفمرب 

االســـتفادة من أوجه التآزر مع اجلهات األخرى، تعاون املكتب يف بذل هذه اجلهود مع مركز األمم 
فاســو ومايل. ويف املتحدة اإلقليمي لشــؤون الســلم ونزع الســالح يف أفريقيا، وال ســيما يف بوركينا 

ــتوى، الصــيغة ٢٠١٨حزيران/يونيه  ــبة رفيعة املس ، قدم املكتب وأعضــاء جلنة الصــياغة، خالل مناس
النهائية ملشروع القانون إىل وزير داخلية تشاد، بغية تقدميها إىل جملس الوزراء مث بعد ذلك إىل الربملان 

  خالل األسابيع املوالية. 
سية " أيضًاون املكتب ، تعا٢٠١٨ويف حزيران/يونيه   -٣٧ " Expertise Franceمع الوكالة الفرن

شأن األسلحة النارية خيص كوت ديفوار والتعليق عليه هبدف  ستعراض مشروع قانون ب من أجل ا
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تيســــري اإلدراج الشــــامل لربوتوكول األســــلحة النارية ومعاهدة جتارة األســــلحة يف هذا القانون. 
بشـــأن مشـــروع قانون األســـلحة النارية يف الســـنغال، وهو  بإحياء التعاون أيضـــًاوســـيقوم املكتب 
  .٢٠١٤-٢٠١٣ع بدعم من املكتب يف الفترة القانون الذي وض

ــــلطات موريتانيا يف ترمجة مشــــروع قانوهنا اجلديد   -٣٨ وباإلضــــافة إىل ذلك، دعم املكتب س
املتعلق باألســلحة النارية من اللغة الفرنســية إىل اللغة العربية؛ وكان مشــروع القانون هذا قد وضــع 

  بدعم من املكتب. 
شأن األسلحة الناريةويف بنما، جيري تنفيذ مشروع مشترك   -٣٩ من خالل املكتب اإلقليمي  ب

. ويف هذا بشــــــأن األســــــلحة الناريةي والربنامج العاملي ألمريكا الوســــــطى ومنطقة البحر الكاريب
شأن  صياغة قانون جديد ب ستعراض و سلطات الوطنية يف ا ساعدة ال سياق، يعمل املكتب على م ال

ن خرباء قانونيني األســــــلحة النارية من خالل عقد اجتماعات أســــــبوعية للجنة صــــــياغة مؤلفة م
  وواضعي سياسات وممارسني ينتمون إىل الكيانات املختصة يف الدولة. 

حلقة عمل توعوية لفائدة بلدان جملس التعاون لدول اخلليج العربية  أيضــــــًام املكتب ونظَّ  -٤٠
صة بروتوكول األسلحة النارية. وُعقدت هذه  شأن اإلطار القانوين الدويل لألسلحة النارية، وخبا ب

ـــــطس  حللقة يف أبوا ـــــني بربوتوكول ٢٠١٦ظيب يف آب/أغس ، وكان الغرض منها تعريف املمارس
  األسلحة النارية والصكوك الدولية ذات الصلة. 

كما نظَّم املكتب حلقة عمل إقليمية للمواءمة التشريعية من أجل إدراج أحكام بروتوكول   -٤١
قدت يف مدينة تونس يف متوز/يوليه العريب، ُع األســلحة النارية يف التشــريعات الوطنية لبلدان املغرب

ا وحتليًال مقارنًا للتشــريعات املتعلقة باألســلحة النارية . وأعد املكتب قبل احللقة تقييمًا أولي٢٠١٧ًّ
  يف دول املنطقة دون اإلقليمية وعرضهما على املشاركني. 

صــة للســلطات الوطنية يف   -٤٢ البوســنة واهلرســك ويف كما قدَّم املكتب مشــورة تشــريعية خمصــَّ
صــربيا حول الوفاء مبتطلبات وســم األســلحة املســتوردة طبقًا لربوتوكول األســلحة النارية. ونتيجة 

  لذلك، أدرج البلدان االحتياجات املستبانة يف مشروعي القانون املتعلق باألسلحة النارية.
ــــــلحة االتِّجار ويف إطار خطة عمل االحتاد األورويب ملكافحة  -٤٣ نارية واملتفجرات  باألس ال

واستخدامها بصورة غري مشروعة، شارك املكتب يف سلسلة من االجتماعات احلوارية السياساتية 
الرفيعة املستوى حول التشريعات املتعلقة باألسلحة النارية بني املفوضية األوروبية وبلدان أخرى يف 

ويف األردن  ٢٠١٧وز/يوليه منطقة الشــــرق األوســــط ومشال أفريقيا (عقدت يف مدينة تونس يف مت
        ).٢٠١٧ولبنان يف كانون األول/ديسمرب 

تقدمي الدعم التقين الالزم لتنفيذ التدابري الوقائية واألمنية الرامية إىل منع صنع األسلحة النارية   -٢  
    وأجزائها ومكوناهتا والذخرية بصورة غري مشروعة وسرقتها واالجتار هبا

بالتقرير، واصــل املكتب تقدمي الدعم التقين للدول األعضــاء لتنفيذ خالل الفترة املشــمولة   -٤٤
التدابري الوقائية واألمنية اليت ينص عليها بروتوكول األسلحة النارية، وال سيما بشأن الوسم وحفظ 
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السجالت، وختزين األسلحة النارية والذخرية املضبوطة واملصادرة، إضافة إىل مجع األسلحة النارية 
  عة وإدارهتا والتخلص منها.غري املشرو

    
    وسم األسلحة النارية وحفظ سجالهتا  )(أ  

واصــل املكتب دعمه لوســم األســلحة النارية وتســجيلها يف غرب أفريقيا ومنطقة الســاحل   -٤٥
ونظم دورة تذكريية لبناء القدرات بشأن استخدام نظم التسجيل يف مايل يف كانون األول/ديسمرب 

جِّل يف  ٥٠ ٠٠٠، كان حوايل ٢٠١٨أيار/مايو . وحبلول ٢٠١٧ م وســـــُ ســـــالح ناري قد ُوســـــِ
صغرية إىل اللجان الوطنية  منحًا أيضًام املكتب بوركينا فاسو وتوغو والسنغال ومايل والنيجر. وقدَّ

يف بوركينا فاســو والســنغال والنيجر من أجل مواصــلة دعم أنشــطة الوســم والتســجيل والتدمري يف 
. وقد وصــلت عربات النقل املقتناة خالل الفترة املشــمولة بالتقرير األوســع نطاقًا األراضــي الوطنية

ا يف دعم أنشطة مجع األسلحة ونقل آالت الوسم املتنقلة لفائدة تشاد والسنغال وهي تستخدم حاليًّ
  إىل سائر املناطق يف البلدين.

واهلرســك وصــربيا إىل خمترب قام هبا مندوبو البوســنة نظَّمها املكتب و وعقب زيارة دراســية  -٤٦
شرين األول/أكتوبر األسلحة يف ف ضًا م املكتب، نظ٢٠١٧َّيينا يف ت حلقات عمل من أجل دعم  أي

اجلهود الوطنية اليت تبذهلا هذه البلدان من أجل وضــــع وتنفيذ اإلجراءات التنفيذية الالزمة لوســــم 
  . ٢٠١٧األسلحة النارية املستوردة يف كانون األول/ديسمرب 

، بالتعاون مع املكتب اإلقليمي ألمريكا بشــــأن األســــلحة الناريةوواصــــل الربنامج العاملي   -٤٧
ــــــطى ومنطقة البحر  ، العمل مع دائرة تكنولوجيا املعلومات ي يف بنما التابع للمكتبالكاريبالوس

واالتصـــاالت التابعة للمكتب على وضـــع نظام شـــامل حلفظ ســـجالت األســـلحة النارية وأجزائها 
وناهتا والذخرية. وســــوف يشــــغَّل هذا النظام أوًال يف بنما يف إطار مشــــروعها الوطين اخلاص ومك

ــــــلحة النارية، الذي انطلق يف حزيران/يونيه  املتعددة -، مث بعد ذلك يف بوليفيا (دولة٢٠١٧باألس
ذلك القوميات) والنيجر، رهنا بتوافر التمويل اإلضــايف. وســوف تتاح هذه الربجمية احلاســوبية بعد 

  للبلدان األخرى اليت تطلب ذلك بعد تكييفها حسب احتياجات كل بلد.
    

    األمن املادي وإدارة املخزونات  )(ب  
ا للعديد من البلدان اليت ُيمثل ختزين األســلحة النارية وإدارهتا على حنو ســليم حتدِّ  -٤٨ يًا خاصــًّ

فيما يتعلق بتأمني  أيضــًالديها، و تواجه خماطر الســرقة والتســريب من مرافق ختزين األســلحة النارية
  تسلسل العهدة الالزم لتقدمي أدلة إثبات صحيحة يف املحاكم.

    
    مجع األسلحة النارية وإدارهتا والتخلص منها  (ج)  

ـــــلحة جزءًا من اجلهود الوطنية الرامية إىل احلد من االنتشـــــار   -٤٩ تشـــــكل محالت مجع األس
  سرقتها وتسريبها إىل األسواق غري املشروعة. املنفلت لألسلحة النارية واحلد من خطر 

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، تعاون املكتب تعاونًا وثيقًا مع السلطات الوطنية ومنظمات   -٥٠
املجتمع املدين يف بوركينا فاسو والسنغال والنيجر قصد تنظيم محالت التوعية من أجل مجع األسلحة 
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رســائل مناســبة لفئات ســكانية معينة، مبا يف ذلك الشــبان والنســاء، النارية غري املشــروعة باســتخدام 
 ٢٠١٨والشباب بشكل عام. وُأطلقت محالت لتسليم األسلحة طوعًا يف شباط/فرباير وآذار/مارس 

يف البلدان الثالثة اآلنفة الذكر ودعمتها الســلطات الرفيعة املســتوى، وقد أســفرت تلك احلمالت عن 
ســـالح ناري يف غضـــون الشـــهرين األولني من هذه احلمالت. ومن  ٧٠٠التســـليم الطوعي حلوايل 

املقرر أن يركز الدعم املقدم لغرض املتابعة على الكشف عن األسلحة النارية غري املشروعة وتسجيلها 
  على احتياز األجهزة املناسبة والتدريب على استخدامها.  أيضًاوتدمريها، و

قطعة من  ٢٥ ٠٠٠، شــــــارك املكتب يف األرجنتني يف تدمري ٢٠١٦ففي آب/أغســــــطس   -٥١
األســـلحة النارية غري املشـــروعة املرتبطة بقضـــايا اجلرمية وقدم املشـــورة الفنية الالزمة يف هذا الشـــأن. 
نة واستهدفت هذه العملية، اليت نظمتها حكومة األرجنتني، تدمري األسلحة النارية غري املشروعة املخزَّ

  يرس وسانتافيه ومندوسا.آيف مستودعات أجهزة القضاء يف أقاليم بوينس 
املتعددة القوميات) وبنما، يشــتمل جزء من حزمة املســاعدات املتكاملة -ويف بوليفيا (دولة  -٥٢

ضافة إىل  اليت جرى االتفاق عليها مع حكومة كل دولة منهما على توفري نظام حفظ السجالت، إ
صميم وإعداد وتنفي سجيل األسلحة، ت سليم األسلحة ومحلة أخرى متزامنة معها لت ذ محلة وطنية لت

  وما يرتبط بذلك من أنشطة لبناء القدرات والتوعية وتقدمي الدعم التقين.
    

تعزيز تدابري العدالة اجلنائية الرامية إىل اكتشاف عمليات صنع األسلحة النارية وأجزائها   -٣  
    ا بصورة غري مشروعة والتحقيق فيها ومالحقتها قضائيًّاومكوناهتا والذخرية واالجتار هب

غري املشــــروع وتفكيك الشــــبكات أو اجلماعات اإلجرامية  االتِّجار اكتشــــاف حتركات  -٥٣
باألســـــلحة النارية أو غريها من اجلرائم اخلطرية وتقدمي اجلناة للعدالة شـــــروط  االتِّجار املتورطة يف

، على اجلرمية املنظَّمة ري املشــروعة ومكافحة مجيع أشــكالأســاســية للحد من تدفقات األســلحة غ
 الواقع العملي يشـــري إىل أنَّ أنَّ من أهداف التنمية املســـتدامة. إالَّ ٤-١٦النحو املوضـــح يف الغاية 

  باألسلحة النارية نادرة ومن الصعب إجراؤها.  االتِّجار التحقيقات اجلنائية يف جرائم
بالتقرير، واصـــــل املكتب تقدمي دورات متخصـــــصـــــة للتدريب وبناء  وأثناء الفترة املشـــــمولة  -٥٤

باألســلحة النارية ومالحقة مرتكبيها قضــائيًّا وصــالت  االتِّجار القدرات يف جماالت التحقيق يف قضــايا
زائر نت الدورات التدريبية اليت أجريت يف اجلباجلرمية املنظمة واملســـائل ذات الصـــلة. ومكَّ االتِّجار هذا

وتشـــاد (تشـــرين األول/أكتوبر  )٢٠١٧) وبوركينا فاســـو (آذار/مارس ٢٠١٧الثاين/نوفمرب (تشـــرين 
انيا وموريت )٢٠١٦نوفمرب  ومايل (تشرين الثاين/ )٢٠١٨ة دورة أخرى يف متوز/يوليه ، مع برجم٢٠١٦

 ٢٠٠) من تعزيز قدرات قرابة ٢٠١٦والنيجر (كانون األول/ديســمرب  )٢٠١٦(تشــرين الثاين/نوفمرب 
عن القضــــاة واملدعني العامني، على  موظفي إنفاذ القانون من الشــــرطة والدرك واجلمارك، فضــــًالمن 

هبا، وكيفية التعامل مع مســـارح اجلرمية،  االتِّجار حتديد هوية األســـلحة النارية وتصـــنيفها، وتدابري منع
والتعاون الدويل وتبادل وإدارة املعلومات االســتخبارية، وأســاليب التحري واقتفاء أثر األســلحة النارية، 

املعلومات. وشـــــارك ممثلو املكاتب الوطنية للمنظمة الدولية للشـــــرطة اجلنائية (اإلنتربول) يف بعض من 
هذه الدورات التدريبية، ودعم التدريب الذي نظم يف مايل مدربون من بعثة األمم املتحدة املتكاملة 

  املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل. 
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وتوىل املكتب، بالتعاون مع وزارة التجارة اخلارجية والعالقات االقتصادية بالبوسنة واهلرسك،   -٥٥
وكذلك، يف إحدى احلاالت، مع منظمة اجلمارك العاملية وأكادميية مهارات حراســــــة احلدود باململكة 

 ون ذلك املنتماملتحدة، تدريب موظفي اجلمارك وإنفاذ القانون املنتمني إىل البوســــنة واهلرســــك، مبا يف
منهم إىل املراكز اإلقليمية يف توزال وموسـتار وبانيا لوكا وسـراييفو، وكذلك أعضـاء وحدات اجلمارك 

باألســلحة النارية يف املعابر احلدودية الربية. كما تضــمنت  االتِّجار املتنقلة، على الكشــف عن عمليات
، تدريبات ٢٠١٨وحزيران/يونيه  ٢٠١٧مرب الدورتان التدريبيتان، اللتان عقدتا يف تشــــــرين الثاين/نوف

عملية على الكشف عن األسلحة النارية استخدم خالهلا املشاركون مركبات للتدريب على اكتساب 
  خربة عملية يف حتديد األماكن املحتملة إلخفاء األسلحة النارية غري املشروعة. 

اجلمارك العاملية يف تصـــميم وتنفيذ وباإلضـــافة إىل ذلك، انضـــم املكتب إىل اإلنتربول ومنظمة   -٥٦
" نظمت يف بنن TRIGGER IIIاملراحل املختلفة لعملية متزامنة من عمليات إنفاذ القوانني حتمل اســـــم "

. ٢٠١٧وبوركينا فاســـــو وتشـــــاد وغينيا ومايل وموريتانيا والنيجر ونيجرييا يف تشـــــرين الثاين/نوفمرب 
سلطات املحلية ملا ضبط ال شًا  ٤٩سالحًا ناريًّا، من بينها  ١٣٠يصل إىل  وشهدت هذه العملية  ا رشَّ

طلبًا من طلبات  ٥٠من نوع الكالشــــــنكوف وعدة طلقات من الذخرية. وأدت العملية إىل تقدمي 
شجيع اعتماد  سابقة. وقد ركز املكتب على ت التعقب، وهو ما ميثل تطورا مشجعا مقارنة بالعمليات ال

باألســلحة النارية  االتِّجار ئية وإجراء املزيد من التحقيقات يف قضــاياتدابري متســقة يف جمال العدالة اجلنا
اليت جيري اكتشــافها، كما دعم املكتب مشــاركة أجهزة االدعاء يف الدول األعضــاء املشــاركة يف هذه 

، شرع املكتب يف دعم عملية مماثلة للشرطة يف بلدان الشرق األوسط ومشال ٢٠١٨العملية. ويف عام 
من أجل تيســري مشــاركة املمثلني، باإلضــافة إىل توفري  أيضــًا)، ســيســاهم فيها TRIGGER IVأفريقيا (

  الدعم يف جمال بناء القدرات.
 Joint Action، أسهم املكتب يف عملية شرطية باسم "٢٠١٧وباملثل، يف تشرين الثاين/نوفمرب   -٥٧

Day Calibre باألســلحة النارية  االتِّجار حةاليوروبول)، هبدف مكاف(" نظمها مكتب الشــرطة األورويب
يف الدورة التدريبية اليت قادهتا املنصــة األوروبية املتعددة  أيضــًايف منطقة غرب البلقان. وشــارك املكتب 

التخصــــــصــــــات ملكافحة التهديدات اإلجرامية (منصــــــة "إمباكت") حول إجراء التحقيقات املتعلقة 
  .٢٠١٨قد عقدت يف مدريد يف حزيران/يونيه باألسلحة النارية باالتصال احلاسويب املباشر، و

، عقد املكتب ومركز تبادل املعلومات يف جنوب شرق ٢٠١٧ويف كانون األول/ديسمرب   -٥٨
وشرق أوروبا ملراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي دورة 

رية والذخرية وتعقبها لفائدة ضــباط شــرطة من تدريبية يف بلغراد حول الكشــف عن األســلحة النا
  البوسنة واهلرسك واجلبل األسود وصربيا. 

  يف مؤمتر نظم يف إطار مبادرة  بشـــأن األســـلحة الناريةوشـــارك ممثلون عن الربنامج العاملي   -٥٩
"LE TrainNetمةاجلرمية املنظَّ "، وهي مبادرة أطلقها الربنامج العاملي لبناء شـــبكات فعالة ملناهضـــة 

عرب الوطنية التابع للمكتب. واستضافت هذا املؤمتر جلنة األمن الوطنية والشرطة االحتادية (بوصفها 
 رئيســة رابطة الشــرطة األمريكية) ووزارة اخلارجية املكســيكية، وُعقد يف مدينة مكســيكو يف آب/

ثر من من موظفي إنفاذ القانون وخرباء التدريب من أك ٢٠٠. وحضــــر املؤمتر ٢٠١٦أغســــطس 
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سة اخلامسة من املؤمتر ملبادرات التدريب اليت تركز على رصد ٤٠  بلدًا ومنظمة. وُخصصت اجلل
  باألسلحة النارية وجترميه والتحقيق فيه. االتِّجار

    
تعزيز وتشجيع التعاون الدويل وتبادل املعلومات من أجل التصدي للبعد العابر للحدود   -٤  

    النارية غري املشروعة واملسائل ذات الصلةالوطنية لالجتار يف األسلحة 
غري املشروع  االتِّجار يشكل التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية جزءًا أساسيًّا من مكافحة  -٦٠

باألسلحة النارية، ويشمل ذلك التبادل املنتظم للمعلومات واملمارسات اجليدة فيما بني املمارسني، 
  من الربوتوكول.  ١٢وهو ما تشجع عليه صراحة املادة 

شاء فريق غري رمسي من املمارسني   -٦١ شجع املكتب على إن وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، 
ــــــم "رابطة  ــــــار إليه باس ــــــلحة النارية، ويش ــــــائل املتعلقة باألس يف جمال العدالة اجلنائية يعىن باملس

تلف األوســـاط وتعزيز املمارســـني". وهتدف هذه املبادرة إىل التشـــجيع على حتســـني التفاعل بني خم
 باألســـلحة النارية وصـــالته بســـائر أشـــكال االتِّجار التعاون اإلقليمي واألقاليمي من أجل مكافحة

واجلرائم اخلطرية، مبا فيها اإلرهاب، من خالل القيام بشكل منتظم بتبادل املعلومات  اجلرمية املنظَّمة
املمارســــني العاملني يف جماالت العدالة واخلربات املســــتمدة من القضــــايا واملمارســــات اجليدة بني 

  اجلنائية وإنفاذ القانون ومراقبة األسلحة النارية. 
سمرب   -٦٢ صمة وبلغراد يف كانون األول/دي وعقدت رابطة املمارسني اجتماعني يف اجلزائر العا

شاركًا من اجلزائر ومايل واملغرب وموريتانيا والنيجر (اجتماع  ٦٠، وحضرمها أكثر من ٢٠١٧ م
 اجلزائر) ومن ألبانيا والبوســـنة واهلرســـك واجلبل األســـود ومجهورية مقدونيا اليوغوســـالفية ســـابقًا

قد اجتماع ثالث لرابطة املمارســــني يف فيينا يف أيار/مايو وصــــربيا وكرواتيا (اجتماع بلغراد). وُع
مية إىل ، وضــــم أعضــــاء أجهزة االدعاء من بلدان غرب البلقان من أجل حتديد التدابري الرا٢٠١٨

باألســــلحة النارية يف املنطقة. ومن املقرر عقد  االتِّجار زيادة عدد املالحقات القضــــائية يف قضــــايا
 أيضــــــًا. وُتكمل هذه االجتماعات الثالثة ٢٠١٨اجتماع مماثل يف نيامي، النيجر، يف متوز/يوليه 

  اجلهود الرامية إىل إعداد خالصة لقضايا األسلحة النارية غري املشروعة.
املكتب تنظيم اجتماعات إقليمية فيما بني أعضـــــــاء "رابطة  بتوافر التمويل، يودُّ ورهنًا  -٦٣

ستخدام املنابر القائمة اليت  املمارسني" من أجل حتقيق تبادل أكرب للخربات بني خمتلف املناطق وا
تضــم املمارســني يف جمال العدالة اجلنائية واالســتفادة منها يف معاجلة املســائل املتعلقة باألســلحة 

  ر أوسع.النارية مع إشراك مجهو
    

وضع خرائط لتدفقات األسلحة النارية غري املشروعة ورصدها عن طريق مجع البيانات العاملية   -٥  
    وحتليلها من أجل تعزيز الصورة االستخبارية لالجتار باألسلحة النارية وسياقه اجلنائي

غية حتديد واصـــل املكتب تشـــجيع توليد ومجع وحتليل البيانات املتعلقة باألســـلحة النارية ب  -٦٤
نارية وكقاعدة أدلة من أجل اختاذ القرارات على  االتِّجار االجتاهات واألمناط يف ــــــلحة ال باألس

  املستويني السياسايت والتنفيذي. 
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دراسـته املتعلقة باألسـلحة يف حتديث املنهجية املسـتخدمة يف  املكتب، بدأ ٢٠١٦ويف عام   -٦٥
  . ٨/٣يف قرار املؤمتر  بالوالية الواردة، عمالً ٢٠١٥النارية لعام 

وفرع األحباث  بشـــأن األســـلحة النارية، اشـــترك الربنامج العاملي ٢٠١٦ويف أيلول/ســـبتمرب   -٦٦
وحتليل االجتاهات التابع للمكتب (شــعبة حتليل الســياســات والشــؤون العامة) يف تنظيم اجتماع غري 

 دولة عضــــوًا ١٥رمسي لفريق اخلرباء يف فيينا، مبشــــاركة طائفة واســــعة من املمثلني احلكوميني من 
وكان الغرض من وخرباء وطنيني ودوليني، ومخس منظمات دولية، ومخس منظمات غري حكومية. 

ا من أجل مجع البيانات على وحاليًّ االجتماع هو مناقشة الدروس املستفادة من اجلهود املبذولة سابقًا
  الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، وتنقيح استبيان املكتب بشأن تدفقات األسلحة غري املشروعة.

رة من اخلرباء يف جمال وعقب جولة أخرى من املشـــــــاورات غري الرمسية مع جمموعة خمتا  -٦٧
، أطلق املكتب عملية جتريبية الختبار اســتبيان تدفقات ٢٠١٧األســلحة واإلحصــاء يف آذار/مارس 

مة أثناء الردود على التمارين وكذلك التعقيبات املقدَّ كما أنَّ )٥(ح.األســـــلحة غري املشـــــروعة املنقَّ
نارية وحتليلها قد روعيت يف الصـــــيغة االجتماعات اإلقليمية الثالثة حول مجع بيانات األســـــلحة ال

  )٦(.٢٠١٨حزيران/يونيه  ١٤ذي أطلق يف النهائية من االستبيان، ال
وفضــــًال عن ذلك، وبغية تعزيز اجلهود الوطنية والدولية املبذولة جلمع البيانات وحتليلها   -٦٨

باألســلحة النارية غري املشــروعة والتشــجيع على زيادة التعاون  االتِّجار من أجل رصــد تدفقات
م املكتب ســلســلة من االجتماعات اإلقليمية الدويل الفعال وتبادل املعلومات بني املمارســني، نظَّ

) ويف ٢٠١٧) ويف مدينة بنما (تشــــــرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٧يف أديس أبابا (أيلول/ســــــبتمرب 
شارك وساهم يف هذه االجتماعات أكثر من ٢٠١٨يناير  بروكسل (كانون الثاين/ ). وإمجاًال، 

بلدًا ومن املنظمات اإلقليمية وغري احلكومية املعنية، وقدموا  ٥٠مشــــــاركًا من أزيد من  ١٢٠
تعليقات وتعقيبات على االســـتبيان التجرييب وشـــاركوا يف التمارين العملية اخلاصـــة مبلئه. ومن 

لفائدة بلدان البلقان، مبشــاركة خرباء من  ٢٠١٨ا يف متوز/يوليه ر عقد اجتماع رابع يف فييناملقرَّ
عقد اجتماع خامس لفائدة بلدان  أيضــــــًار بلدان أخرى من شــــــرق وغرب أوروبا. ومن املقرَّ

  . ٢٠١٨الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف النصف الثاين من عام 
ل مع جمموعة خمتارة من يف العم أيضـــــًاومن خالل "مبادرة البلد الرائد"، شـــــرع املكتب   -٦٩

باألســــلحة النارية،  االتِّجار دة من مشــــكلةالبلدان واملناطق دون اإلقليمية هبدف إبراز جوانب حمدَّ
ق حفز وتشــــــجيع ائمن خالل إجراء حتليل على الصــــــعيد الوطين أو اإلقليمي، وكذلك عرض طر

لدان واملناطق األخرى عن طريق توليد وحتليل واســــتخدام البيانات املتعلقة باألســــلحة النارية يف الب
  دة قابلة للتكرار.ممارسات جيِّ

__________ 
ة مت عدَّتعليقات خطية. وقدَّ بلدًا ١٢م منها ، قدَّمتطوعًا بلدًا ٣٩شاركة أجريت العملية التجريبية مب  )٥(  

 بلدان أخرى تعليقاهتا يف االجتماعات اإلقليمية.
ميكن حتميل االستبيان املتعلق بتدفقات األسلحة النارية غري املشروعة على املوقع الشبكي:   )٦(  

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime/iafq.html. 
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ويســعى املكتب إىل إجياد متويل إضــايف قصــد منح البلدان واملناطق األخرى، وال ســيما يف   -٧٠
ي، املشـــــورة واملســـــاعدة التقنية املوجهة إىل البلدان آســـــيا واملحيط اهلادئ ومنطقة البحر الكاريب

  املعينة هبا يف جمال توليد ومجع وحتليل البيانات املتعلقة باألسلحة النارية.املشاركة وجهات التنسيق 
    

التنسيق مع سائر املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة وكذلك مع املجتمع   -دال  
      املدين والقطاع اخلاص

    التعاون يف إطار األمم املتحدة  -١  
واصـــل املكتب املســـامهة يف عمل آلية األمم املتحدة لتنســـيق األعمال املتعلقة باألســـلحة   -٧١

ة التنسيق اليت أنشأها األمني العام على مستوى منظومة األمم املتحدة بأسرها  الصغرية، وهي منصَّ
ادرة من أجل تعزيز تبادل املعلومات والتنســــيق بشــــأن املبادرات اجلارية، ودعم املنظمة يف إطار مب

ـــلحة الصـــغرية. ويف أيار/مايو  ـــائل املتعلقة باألس ، اجتمع األعضـــاء ٢٠١٨"توحيد األداء" يف املس
الرئيســيون يف آلية تنســيق األعمال املتعلقة باألســلحة الصــغرية، من أجل مناقشــة جدول األعمال 

ستئماين ومسامهة ك صندوق ا شاء  شأن نزع السالح، مبا يف ذلك إن ل عضو اجلديد لألمني العام ب
  من أعضاء اآللية، من خالل خطة عمل مشتركة. 

، ســاهم املكتب يف جلســة إحاطة مفتوحة لفائدة الدول األعضــاء ٢٠١٧ويف أيار/مايو   -٧٢
حول منع اإلرهابيني من احلصــــــول على األســــــلحة، نظمتها املديرية التنفيذية للجنة مكافحة 

  اإلرهاب يف نيويورك.
صعيد امليداين، يوا  -٧٣ شأهنا مع وكاالت األمم وعلى ال شطته والتعاون ب سيق أن صل املكتب تن

املتحدة ومكاتبها ذات الصــلة، مثل مركز تبادل املعلومات لشــرق وجنوب شــرق أوروبا ملكافحة 
ون نزع ومكتب شـــؤ لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي األســـلحة الصـــغرية واألســـلحة اخلفيفة التابع

  عمليات حفظ السالم.وإدارة  السالح ومكاتبه اإلقليمية
، شــارك املكتب يف االجتماع الســادس للجان الوطنية ٢٠١٦ويف كانون األول/ديســمرب   -٧٤

املعنية باألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفة يف البلدان األعضــاء يف مركز تبادل املعلومات لشــرق 
تابعة لربنامج  وجنوب شـــرق أوروبا ملكافحة األســـلحة الصـــغرية واألســـلحة اخلفيفة، وهو مبادرة

  األمم املتحدة اإلمنائي وملنظمات أخرى؛ وقد عقد يف بودفا، اجلبل األسود. 
ودعم املكتب وضع خارطة طريق من أجل التوصل إىل حل مستدام للحيازة غري املشروعة   -٧٥

ان لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة والذخائر وإساءة استخدامها واالجتار هبا يف منطقة غرب البلق
من خالل املشاركة يف ثالثة اجتماعات تنسيقية، يف بودغوريتشا وبلغراد وتريانا.  ٢٠٢٤حبلول عام 

كما قدم املكتب إســــهامات جوهرية يف صــــياغة األهداف ومؤشــــرات األداء الرئيســــية املدرجة يف 
رب ا خالل مؤمتر قمة غخارطة الطريق. وسوف تصبح خارطة الطريق هذه، اليت سوف تعتمد رمسيًّ

لنهج متكامل يف معاجلة املســائل املتعلقة  ، أســاســًا٢٠١٨البلقان الذي ســيعقد يف لندن يف متوز/يوليه 
  باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف املنطقة دون اإلقليمية.
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وشــارك ممثلو املكتب يف حلقة دراســية للدول األعضــاء يف رابطة أمم جنوب شــرق آســيا   -٧٦
غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتسريبها، نظمها  االتِّجار وتيمور ليشيت حول

زع الســالح يف آســيا واملحيط اهلادئ، ُعقدت يف بنوم بنه مركز األمم املتحدة اإلقليمي للســالم ون
. وواصل تنسيق أنشطة املساعدة التقنية اليت يضطلع هبا يف منطقة ٢٠١٧يف كانون األول/ديسمرب 

  مع مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا. الساحل
    

    التعاون مع سائر املنظمات الدولية واإلقليمية  -٢  
، شــارك املكتب يف االجتماع الثالث للفريق العامل املعين ٢٠١٦يف تشــرين الثاين/نوفمرب   -٧٧

ظمته اإلنتربول يف ليون، فرنســا. مبنظومة إدارة ســجالت األســلحة املحظورة واقتفاء أثرها الذي ن
وقد دعم املكتب وشجع، من خالل خمتلف أنشطة مشاريعه، استخدام الدول األعضاء هلذا النظام. 
وخالل الفترة املشــــمولة بالتقرير، شــــارك ممثلون عن املكاتب املركزية الوطنية التابعة لإلنتربول يف 

  ورات.أنشطة تدريبية يف غرب أفريقيا ويسروا بعض تلك الد
، شارك املكتب، مع التركيز على منطقة أفريقيا، يف االجتماع الثاين ٢٠١٧ويف آذار/مارس   -٧٨

الذي اشــترك يف تنظيمه االحتاد األفريقي وأملانيا بغرض تعزيز التعاون والتنســيق يف جمال األمن املادي 
يف االجتماع الثاين  أيضــًالألســلحة الصــغرية وإدارة املخزونات يف منطقة الســاحل. وشــارك املكتب 

 ملنصـــة التنســـيق املشـــتركة بني االحتاد األفريقي وأملانيا، الذي ُعقد يف أديس أبابا يف تشـــرين األول/
، وضم ممثلني من االحتاد األفريقي واملنظمات األفريقية دون اإلقليمية ووكاالت األمم ٢٠١٧أكتوبر 

يســــــي لالجتماع يف مناقشــــــة مبادرة االحتاد املتحدة وغريها من وكاالت التنفيذ. ومتثل اهلدف الرئ
وهي خطة عمل قارية بشــــأن مراقبة األســــلحة الصــــغرية  -األفريقي إلمخاد الصــــراعات واحلروب 

واألســلحة اخلفيفة غري املشــروعة. وقدم املكتب مشــورة فنية حول األنشــطة اليت ميكن تنفيذها دعمًا 
يتعلق باحلاجة إىل تعزيز تدابري العدالة اجلنائية كسبيل للخطة واليت ميكنه املسامهة فيها، وال سيما فيما 

  لتحسني التصدي لالجتار باألسلحة النارية غري املشروعة.
وفضــــًال عن ذلك، ضــــمن املكتب التعاون مع املنظمات اإلقليمية األخرى املكلفة مبعاجلة   -٧٩

أفريقيا واجلماعة االقتصادية  املسائل املتعلقة باألسلحة النارية، مثل اجلماعة االقتصادية لدول غرب
لدول وســط أفريقيا، اللتني شــارك ممثلون عنهما يف االجتماع اإلقليمي حول مجع البيانات يف قارة 
ــــــارك ممثلون عنه يف حلقة عمل تشــــــريعية إقليمية  أفريقيا، وكذلك احتاد املغرب العريب، الذي ش

  ُنظمت لفائدة بلدان املغرب العريب.
على التواصــــــل بانتظام مع االحتاد األورويب، وخباصــــــة فرقة العمل املعنية واملكتب حريص   -٨٠

باألســــلحة النارية التابعة له وفريق اخلرباء األورويب املعين باألســــلحة النارية، ملعاجلة احلاجة إىل تعزيز 
الوطين  األطر التشريعية املتعلقة باألسلحة النارية، وحتسني عملية مجع وحتليل البيانات على الصعيدين

غري املشــــــروع، وتعزيز تدابري العدالة اجلنائية الرامية إىل كشــــــف  االتِّجار والدويل بشــــــأن تدفقات
  الته باجلرمية املنظمة واإلرهاب.غري املشروع باألسلحة النارية، وص االتِّجار ومالحقة جرائم
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املتعددة  ، شـــارك املكتب يف حلقة دراســـية بشـــأن النهج٢٠١٦ويف تشـــرين األول/أكتوبر   -٨١
باألسلحة النارية يف االحتاد األورويب، نظمتها يف أليكانيت، إسبانيا،  االتِّجار التخصصات يف مكافحة

  ات ملكافحة التهديدات اإلجرامية.شعبة األسلحة النارية التابعة للربنامج األورويب املتعدد التخصص
ــــــرق أوروبا،  -٨٢ ــــــارك يف حلقة عمل  وتعاون املكتب مع مركز إنفاذ القانون جلنوب ش وش

باألســلحة النارية واجلرمية الســيربانية، عقدت  االتِّجار إقليمية مع التركيز على الصــالت القائمة بني
. كما شــارك املكتب يف اجتماع الفريق التوجيهي اإلقليمي املعين ٢٠١٨يف تريانا يف نيســان/أبريل 

دل املعلومات لشــرق وجنوب شــرق باألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفة، الذي نظمه مركز تبا
ي، يف بلغراد أوروبا ملكافحة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائ

  .٢٠١٨يف آذار/مارس 
ودعم املكتب دورة تدريبية بشأن األسلحة النارية يف غرب البلقان، نظمتها وكالة االحتاد   -٨٣

ة عقدت يف زغرب، وركزت على تعزيز التعاون بني الشرط ،ذ القانوناألورويب للتدريب على إنفا
  .والقضاء يف منطقة غرب البلقان

، دعم جملس التعاون لدول اخلليج العربية تنظيم حلقة عمل ٢٠١٦ويف آب/أغســــــطس   -٨٤
تدريبية نظمها املكتب لفائدة الدول األعضــــــاء بشــــــأن اإلطار القانوين الدويل املتعلق باالجتار غري 

  املشروع باألسلحة النارية وبروتوكول األسلحة النارية يف أبو ظيب.
    

    التعاون مع املجتمع املدين والقطاع اخلاص  -٣  
ــامًال من عناصــر الربنامج العاملي   -٨٥ ــاركة والتعاون مع املجتمع املدين عنصــرًا ش تشــكل املش

ــــــلحة النارية ــــــىت . وقد تعاون املكتب بفعالية مع منظمات بشـــــــأن األس املجتمع املدين على ش
املســـتويات؛ من وضـــع التشـــريعات إىل األنشـــطة التدريبية، من خالل إعداد دورة تدريبية بشـــأن 
مشــــاركة وإشــــراف املجتمع املدين، وحىت التعاون يف اســــتخدام مواد الدعوة. وخالل الفترة قيد 

املكتب يف تشـــاد االســـتعراض، شـــاركت منظمات املجتمع املدين يف حلقات عمل تدريبية نظمها 
  ومايل وموريتانيا والنيجر.

وباإلضــــافة إىل األحداث املشــــار إليها أعاله، شــــارك املكتب وســــاهم يف اجتماعات   -٨٦
وحلقات دراســـية نظمتها عدة جهات من بينها مركز احلد من جرائم األســـلحة النارية واالجتار 

اجلرمية  د)، ومرص٢٠١٨شباط/فرباير هبا واإلرهاب التابع جلامعة نورثامبتون، اململكة املتحدة (
)، ويف عدة اجتماعات نظمها املنتدى ٢٠١٨ميالنو، إيطاليا (شباط/فرباير   التابع جلامعة املنظَّمة

الربملاين املعين باألســــــلحة الصــــــغرية واألســــــلحة اخلفيفة، يف إطار مشــــــاريعه اليت ميوهلا مرفق 
لتنظيم الرقايب للســالح، وُعقدت يف مدينة بنما املتحدة االســتئماين لدعم التعاون يف جمال ا  األمم

) وجوهانسربغ جبنوب أفريقيا (شباط/فرباير ٢٠١٧يونيه  ) وداكار (حزيران/٢٠١٧(أيار/مايو 
  ).٢٠١٨) وجاكارتا (أيار/مايو ٢٠١٨

غري املشروع باألسلحة  االتِّجار وما زال املكتب يعمل مع املنظمات الرئيسية املعنية مبسألة  -٨٧
نار ناء النال لدويل للتحويل ومركز جنيف ية، مثل منظمة حبوث التســــــلح أث زاعات ومركز بون ا
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للســياســات األمنية ومعهد الدراســات األمنية ومركز البحوث املشــترك املعين باجلرمية عرب الوطنية 
سة االستقصائية لألسلحة  والفريق االستشاري املعين باأللغام وفرع مؤسسة راند األورويب والدرا

  لصغرية وشبكة عمل غرب أفريقيا املعنية باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة.ا
    

    املجاالت ذات األولوية ملواصلة العمل  -رابعًا  
، تعزيز وتنفيذ هنج بشـــأن األســـلحة النارية، من خالل برناجمه العاملي ســـيواصـــل املكتب  -٨٨

وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا األســــلحة النارية متكامل من أجل منع ومكافحة صــــنع 
  إىل هنج الدعائم اخلمس.  مشروعة، استنادًابصورة غري 

لعدة قطاعات  شـامًال األسـلحة النارية تشـكل يف كثري من األحيان عنصـرًا وبالنظر إىل أنَّ  -٨٩
ية للتصــــدي واإلرهاب، يعمل املكتب على وضــــع اســــتراتيج اجلرمية املنظَّمة بني مشــــتركًا وقامسًا

  لالجتار باألسلحة النارية وخاصة يف سياق هذه اجلرائم. 
ويعتزم املكتب تنظيم أنشــــطة مركزة من أجل ضــــمان تعميم املنظور اجلنســــاين يف إطار   -٩٠

  وتعزيز استراتيجيات حمددة يف بلدان جتريبية.  جه الدراسيالربنامج ومنها
يف األســلحة النارية  االتِّجار ي والتحقيقي إزاءكما ســريكز املكتب على تعزيز النهج االســتباق  -٩١

حلدود وعلى مســــرح اجلرمية، مما يعزز كشــــف تلك اجلرائم ابالنســــبة لألســــلحة النارية اليت حتجز يف 
شكل عام توليد ومجع وحتليل البيانات اليت تتعلق باألسلحة النارية  والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها وب

  من أجل اختاذ القرارات على املستويني السياسايت والتنفيذي.  إثباتيةة واليت ميكن أن تستخدم كقاعد
    

    ستنتاجاتاال  -خامسًا  
شروعة وصالهتما باجلرمية املنظمة   -٩٢ صورة غري م صنع األسلحة النارية واالجتار هبا ب ما زال 

  واإلرهاب وسائر اجلرائم اخلطرية من املشاكل امللحة اليت تعاين منها العديد من البلدان واألقاليم. 
ة ويواصــل املكتب الترويج للتصــديق على بروتوكول األســلحة النارية وتنفيذه، ومســاعد  -٩٣

ستنادًا ضاء يف تنفيذه، ا شريعات؛ والدعم التقين؛ وتدابريإىل ركائزه اخلمس، وهي: ال الدول األع  ت
العدالة اجلنائية؛ والتعاون الدويل؛ ومجع البيانات وحتليلها؛ ويلتزم مبواصــــلة جهوده من أجل العمل 

واألوســـــاط األكادميية  بالتعاون مع الدول األعضـــــاء واملنظمات الدولية واإلقليمية واملجتمع املدين
  والقطاع الصناعي اخلاص يف هذا السعي املشترك.

وعلى الرغم من ذلك، يلزم أن يكون التمويل مســـــتدامًا وقابًال للتنبؤ به لضـــــمان وجود   -٩٤
، واالســـتجابة لطلبات املســـاعدة التقنية اليت ترد املتخصـــصـــني ومواصـــلة أنشـــطة املكتب املوظفني

  لدان واملناطق.بشكل متزايد من خمتلف الب
 




