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  الدورة اخلامسة
  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٢٢- ١٨فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت) د( ٢البند 

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
  :املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة ا

  حة صنع األسلحة النارية وأجزائهابروتوكول مكاف
      جتار ا بصورة غري مشروعةومكوناا والذخرية واال

  أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية الرامية     
إىل تعزيز ودعم تنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية 
  وأجزائها ومكوناا والذخرية واالجتار ا بصورة غري مشروعة

      ملنظمة عرب الوطنيةاملكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ا
      تقرير من األمانة    

    مقدمة  -أوال  
ملؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة       ٤/٦أُعد هذا التقرير عمالً باملقرر   -١

اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، الــذي طلــب فيــه املــؤمتر إىل األمانــة أن تقــدم تقريــرا عــن أنشــطة  
، مبــا يف ذلــك بشــأن التنســيق مــع )املكتــب(باملخــدرات واجلرميــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين 

ــة واإلقليميــة ذات الصــلة مــن أجــل تعزيــز ودعــم تنفيــذ بروتوكــول       أمانــات املنظمــات الدولي

───────────────── 
   *    CTOC/COP/2010/1. 
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مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخرية واالجتار ا بصورة غـري مشـروعة   
  )2٢(،)1١(.ة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةفحاملكمل التفاقية األمم املتحدة ملكا

، أن احلـد مـن صـنع األسـلحة الناريـة واالجتـار ـا        ٤/٦وقد الحظ املـؤمتر، يف مقـرره     -٢
بصورة غري مشروعة ميثّل أحد العناصر الرئيسية يف اجلهـود الراميـة إىل احلـد مـن العنـف الـذي       

وأن مثـة حاجـة إىل تعزيـز التعـاون      يصاحب أنشطة اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة     
  .الدويل يف هذا الصدد

املـؤمتر أيضـا الـدول الـيت مل تفعـل ذلـك بعـد علـى أن تنظـر يف           حـثَّ ، ٤/٦ويف املقرر   -٣
الــدول األطــراف يف بروتوكــول األســلحة  وحــثَّاالنضــمام إىل بروتوكــول األســلحة الناريــة، 

متســق مــع الربوتوكــول، ودعــا الــدول إىل  الناريــة علــى أن تعــزز تشــريعاا الوطنيــة علــى حنــو 
ــذخرية        ــة وأجزائهــا وال ــة ملكافحــة صــنع األســلحة الناري ــدابري شــاملة وفعال ــز ت اعتمــاد أو تعزي

وحث املؤمتر أيضا الدول على إسداء أكرب قدر مـن التعـاون    .واالجتار ا بصورة غري مشروعة
وكـذلك التحقيـق مـع املتجـرين يف      الدويل بعضها لبعض فيما يتعلـق بتعقّـب األسـلحة الناريـة،    

  .األسلحة النارية ومقاضام، وفقا لقوانينها الوطنية
املســـاعدة التقنيـــة للـــدول  تيســـروطلــب املـــؤمتر يف هـــذا املقـــرر إىل األمانـــة أيضــا أن     -٤

األطراف وأن تستحدث أدوات للمساعدة التقنيـة ملسـاعدا علـى تنفيـذ بروتوكـول األسـلحة       
لـدول علـى النظـر يف مـدى استصـواب إنشـاء فريـق عامـل حكـومي دويل          النارية، كما حـث ا 

ويصف هذا التقرير أيضا العمل اجلـاري واملبـادرات    .مفتوح العضوية معين بذلك الربوتوكول
  .الراهنة واملقترحة من أجل التصدي للمسائل املتعلقة مبراقبة األسلحة النارية

    
    لحة الناريةاالستجابات املتكاملة ملراقبة األس  -ثانيا  

إن صــنع األســلحة الناريــة واالجتــار ــا بصــورة غــري مشــروعة وانتشــارها وإســاءة            -٥
شـكل سـليب علـى األهـداف اإلمنائيــة     بومتعـددة اجلوانـب تـؤثر     معقّـدة اسـتعماهلا هـي مشـاكل    

وعنـدما يـرتبط العنـف     .املسلحة والعنف وتزيد من مسـتوى اإلجـرام   النـزاعاتلأللفية وتفاقم 
ــهالنشــاط اإلجرامــي الواســع النطــاق  املســلح ب مؤسســات الدولــة وينشــر   يقــوضميكــن أن  فإن

ومـن األمـور    .اخلوف وانعـدام األمـن ويسـهم يف إجيـاد منـاخ يسـود فيـه اإلفـالت مـن العقـاب          
───────────────── 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(  
لإلشارة إىل األسلحة النارية وأجزائها " األسلحة النارية"توخيا لإلجياز، يستخدم هذا التقرير مصطلح  )٢(  

 .ومكوناا والذخرية
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األقل وضوحا أن مستويات اإلجرام العالية يف اتمع تضعف أيضـا الثقـة واملعـايري والشـبكات     
ويرتبط االجتار غري املشروع باألسـلحة الناريـة أيضـا     .ع على حنو سوياليت تسمح بعمل اتم

املســلحة، كمــا  والنـــزاعاتبأشــكال عديــدة أخــرى مــن اجلرميــة املنظمــة، وكــذلك باإلرهــاب  
ــذخرية بصــورة غــري         ــة املنظمــة ضــالعة يف تيســري جتــارة األســلحة وال ــدو أن مجاعــات اجلرمي يب

واملنــاطق اخلارجــة مــن نزاعــات ومــع   النـــزاعاتمشــروعة مــع اجلماعــات املســلحة يف منــاطق  
العصــابات احلضــرية، ال ســيما يف أفريقيــا وأمريكــا الالتينيــة، حيــث يتزايــد اكتســاب هــذه          

ــى       .اجلماعــات للصــبغة العســكرية  ــا عل ــد طلب ــإن االجتــار باملخــدرات يولّ وإضــافة إىل هــذا، ف
 .م هي أيضا لالجتـار باألسـلحة  األسلحة غري املشروعة ويوجد بنية حتتية دولية ميكن أن تستخد

دروب االجتـــار املشـــتركة : عديـــدة بطرائـــقوتـــرتبط األســـلحة الناريـــة جبـــرائم عامليـــة أخـــرى 
واســـتخدام نفـــس شـــبكات التوزيـــع والـــبىن التحتيـــة لغســـل األمـــوال ومقايضـــة املسدســـات    

ني وحىت اآلن، مل جير التصدي على حنو كاف للصالت القائمة بـ  .باملخدرات أو بسلع أخرى
املسـلحة، ومثـة    والنــزاعات االجتار باألسـلحة الناريـة واجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة واإلرهـاب        

  .حاجة إىل وج متكاملة ملساعدة الدول األعضاء على االستجابة بشكل فعال
وينشئ بروتوكول األسلحة النارية، باعتباره الصك العاملي الوحيد املُلـزم قانونـا املعـين      -٦

ــع        باألســلحة ــدفقاا ومن ــة وتنظــيم األســلحة املشــروعة وت ــا ملراقب ــدول إطــارا عاملي ــة، لل الناري
تسريبها إىل السوق غـري القانونيـة وتيسـري التحقيـق يف اجلـرائم ذات الصـلة ومالحقتـها قضـائيا         

تدابري وقائية وأمنية تنشئ نظمـا سـليمة للوسـم واالحتفـاظ بالسـجالت      ) أ: (من خالل ما يلي
ــة لالســترياد والتصــدير   /ا لنقــل الســيطرة يســتند إىل تصــاريح  ونظامــا صــارم  ــراخيص حكومي ت

أحكـام جنائيـة تنشـئ جـرائم     ) ب(والعبور لتيسري تعقب األسلحة النارية على مدى عمرها؛ و
حمــددة وتــدابري ملنــع تســريب األســلحة إىل الســوق غــري القانونيــة، مبــا يســمح بضــبط األســلحة  

ا وتـدمريها، وأحكـام تسـتهدف تيسـري التحقيقـات اجلنائيـة       النارية ومصـادرا وإبطـال مفعوهلـ   
التعاون الدويل يف املسـائل اجلنائيـة، مبـا يعـزز التعـاون يف جمـاالت       ) ج(واملالحقات القضائية؛ و

تشــمل تعقــب األســلحة الناريــة ومراقبــة احلــدود وكــذلك التعــاون يف جمــال إنفــاذ القــانون مــن  
وينشـئ الربوتوكـول، بتصـديه علـى      .التحقيق املشـتركة  خالل تبادل املعلومات واخلربة وأفرقة

ــدفق         ــنظم الت ــا شــامال ي ــة، نظام ــانوين لألســلحة الناري ــانوين وغــري الق حــد ســواء للجــانبني الق
املشروع لألسلحة ومينع يف الوقت نفسه ويكـافح أشـكال هـذا التـدفق غـري املشـروعة دون أن       

  .يعرقل عمليات النقل املشروع
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    سلحة الناريةضيعي اخلاص باألالربنامج املوا    
٧-      دعيقوم املكتب بإعداد الصيغة النهائية لربنامج مواضيعي خاص باألسـلحة الناريـة سـي

وسوف يـوفر   )3٣(.األساس النظري واالستراتيجي لعمل املكتب يف جمال مراقبة األسلحة النارية
التصــديق علــى   الربنــامج إطــارا لنــهوج متســقة ومتكاملــة تســتهدف مواصــلة تعزيــز ودعــم        

املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة    بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه وتتصـدى لصـالته باتفاقيـة األمـم     
وســوف يقتــرح الربنــامج أيضــا جــا متكــامال ومتعــدد التخصصــات يأخــذ يف          )4٤(.املنظمــة

لجهـود  احلسبان طبيعة مراقبة األسلحة النارية املتعددة األبعاد ويسـعى إىل تـوفري قيمـة مضـافة ل    
القائمــة واجلاريــة املبذولــة علــى املســتويني الــوطين واإلقليمــي يف جمــال مراقبــة األســلحة الناريــة   
ويستحدث جماالت للتآزر مع الصكوك واملبـادرات القانونيـة املكملـة ويعـزز الشـراكات علـى       

لناريـة  وسوف يتصدى الربنامج للبعد عرب الوطين لصنع األسلحة ا .املستويني اإلقليمي والعاملي
واالجتــار ــا بصــورة غــري مشــروعة مــن خــالل تــدابري املنــع واملراقبــة املواءمــة وتصــدي العدالــة  
اجلنائية املناسب فيما يتعلق بالتحقيق واملقاضاة وحتسني التعاون بشـأن إنفـاذ القـانون والتعـاون     

  .القضائي بني الدول على املستويني اإلقليمي والعاملي
إذكــاء الــوعي ) أ: (ضــطلع ــا يف إطــار الربنــامج مــا يلــي وســوف تشــمل األنشــطة امل  -٨

إجــراء ) ب(وحتســني املعرفــة بقضــايا األســلحة الناريــة وفائــدة بروتوكــول األســلحة الناريــة؛ و  
تعزيـز النظـام   ) ج(حبوث وحتليالت وتقييمات بشأن األسلحة الناريـة علـى وجـه اخلصـوص؛ و    

ــا      ــة، مب ــانوين واملؤسســي اخلــاص باألســلحة الناري ــاظ   الق ــك يف جمــاالت الوســم واالحتف يف ذل
نقـل  بالسجالت وتدابري األمن واملنع وضبط األسلحة النارية ومصادرا وتدمريها وعمليـات ال 

تـوفري إمكانيـة   ) هــ (طريـة أو إقليميـة لتنفيـذ الربوتوكـول؛ و    قُإعداد خطـط عمـل   ) د(الدويل؛ و
ضـائية فيمـا يتعلـق بـالتحقيق يف     بنـاء القـدرات والتـدريب ألجهـزة إنفـاذ القـانون واألجهـزة الق       

ــة        ــدابري مراقب ــد الســمات وت ــات حتدي ــيم املخــاطر وتقني ــة املنظمــة وتقي أنشــطة مجاعــات اجلرمي
مساعدة وتعزيز السلطات الوطنية املعنية باألسـلحة  ) و(احلدود، والتعاون دوليا هلذا الغرض؛ و

  .النارية، مثل نقاط االتصال الواحدة أو األجهزة الوطنية

───────────────── 
لحة النارية بالربنامج املواضيعي اخلاص باجلرمية املنظمة من املقرر أن يرتبط الربنامج املواضيعي اخلاص باألس )٣(  

 .مشتركة وشاملة تتعلق باألسلحة النارية ويتناول مسائلفاحتة برامج فرعية متنوعة  يشكِّلواالجتار، الذي 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٤(  
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طريـة وضـعت بالتشـاور    قُاملذكورة أعاله بـربامج إقليميـة و  ف تستكمل األنشطة وسو  -٩
مع الدول األعضاء على املستوى امليداين، وذلك باستبانة احتياجات الـدول وأولوياـا العمليـة    

  .ملساعدة التقنية وبناء الشراكاتوحتديد أهداف واضحة لتوفري ا
    

عزيز ودعم التصديق على بروتوكول األنشطة الراهنة الرامية إىل ت  -ثالثا  
    األسلحة النارية وتنفيذه

ــؤمتر     -١٠ ــرار امل ــة      ٤/٦عمــال بق ــع شــركائه، التوعي ــق م ــاون الوثي ــب، بالتع ، واصــل املكت
بربوتوكول األسلحة النارية ودعم التصديق عليه وتنفيذه واستحدث أدوات للمساعدة التقنيـة  

وأعمـاال حتليليـة بشـأن العنـف املسـلح ومنـع        ووفّر مسـاعدة تشـريعية وتشـغيلية وأجـرى حبوثـا     
واستحدثت عدة مبادرات بشأن مشـاريع وبـرامج مـن أجـل مكافحـة صـنع األسـلحة         .اجلرمية

الناريــة واالجتــار ــا بصــورة غــري مشــروعة عــرب األقــاليم اســتنادا إىل مقترحــات بشــأن أنشــطة   
وإىل  )CTOC/COP/2008/16(ة املســـاعدة التقنيـــة قـــدمها املكتـــب إىل املـــؤمتر يف دورتـــه الرابعـــ 

  .لبات فردية وردت من دول أعضاءط
    

    حتسني مستوى التصديق على الربوتوكول  -ألف  
، تزايـد مسـتوى االنضـمام إليـه     ٢٠٠١منذ اعتماد بروتوكول األسلحة النارية يف عام   -١١

 ورغـم أن ذلـك أمـر    )5٥(.٨١ببطء وإن يكن على حنو مطّرد، حبيث صار عدد الدول األطـراف 
مشجع فإن هذا العدد ال يمثل سـوى حـوايل نصـف عـدد الـدول األطـراف يف اتفاقيـة اجلرميـة         

وخـالل اجتمـاع اجلمعيــة العامـة اخلـاص الرفيـع املســتوى املعـين باجلرميـة املنظمـة عــرب          .املنظمـة 
، دعـا  ٦٤/١٧٩عمـال بقـرار اجلمعيـة     ٢٠١٠يونيه /حزيران ٢١و ١٧الوطنية الذي انعقد يف 

 الدول إىل االنضمام إىل الربوتوكول وأعربوا عن األسـف إزاء اخنفـاض مسـتوى    عدة متكلمني
التصديق مقارنة باالتفاقية، رغم الشواهد املتزايدة على الروابط القائمـة بـني االجتـار باألسـلحة     

واقتـرح أن يبـذل املكتـب مزيـدا مـن اجلهـود لزيـادة         .النارية وغري ذلك من األنشطة اإلجرامية
   .وتوكول ومعرفته ودعم التصديق عليه وتنفيذهالوعي بالرب

    

───────────────── 
البلدان التالية على الربوتوكول أو انضمت  صدقت ٢٠١٠يونيه /حىت حزيران ٢٠٠٨يونيه /من حزيران )٥(  

 .أنتيغوا وبربودا وجزر البهاما واجلمهورية الدومينيكية وشيلي وكازاخستان واملغرب ومنغوليا: إليه
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    استحداث األدوات  - باء  
واصل املكتب استحداث أدوات قانونية وتقنية لتيسري التعاون ومجع املعلومات بشـأن    -١٢

املسائل املتعلقة بربوتوكول األسلحة النارية وأدوات لتيسري تقدمي املساعدة التقنية للـدول فيمـا   
  .لى الربوتوكول وتنفيذهيتعلق بالتصديق ع

    
    بتنفيذ بروتوكول األسلحة الناريةقائمة التقييم الذايت املرجعية اخلاصة   - ١  

الــيت اســتحدثها ) Omnibusبراجميــات (قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الشــاملة   تشــكِّل  -١٣
وبروتوكوالـا  املكتب أداة قوية تسمح للدول بتقييم مستوى تنفيذها التفاقية اجلرميـة املنظمـة   

والنظر يف املمارسات والتحديات العملية املتعلقة ذا التنفيـذ واسـتبانة الثغـرات     متعمقبشكل 
وتــوفر األداة إحــاالت مرجعيــة إىل أحكــام الصــكوك      .واالحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة   

ــتالىف      ــدول وت ــغ الواقعــة علــى ال ــايل التزامــات التبلي ــر بالت ازدواج  األخــرى ذات الصــلة، وتيس
وقد استعرض القسـم املتعلـق بربوتوكـول األسـلحة الناريـة وأُحيـل مرجعيـا إىل أقـرب          .اجلهود

(الصكوك القانونية ملوضوعه املعتمدة على املستويني اإلقليمي
6

  )7٧(.والعاملي )٦
    

اتصال واحدة بشأن األسلحة النارية يف دليل السلطات الوطنية املختصة  جهاتإدراج   - ٢  
    احلاسويب

مــن بروتوكــول األســلحة الناريــة، يــتعني علــى الــدول   ١٣مــن املــادة  ٢طبقــا للفقــرة   -١٤
اتصال واحدة للعمل كجهة وصل مع سائر الـدول بشـأن    جهةاألطراف حتديد هيئة وطنية أو 
ومـــن شـــأن ذلـــك أن يســـمح للمحققـــني، عنـــدما حيتـــاجون  .املســـائل املتعلقـــة بـــالربوتوكول

───────────────── 
واملواد األخرى ذات الصلة  اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة صنع األسلحة النارية والذخائر واملتفجرات )٦(  

الربوتوكول املتعلق مبراقبة األسلحة النارية والذخرية و ؛١٩٩٧لعام  واالجتار ا بصورة غري مشروعة
بروتوكول نريويب ؛ و٢٠٠١لعام  لجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقيل التابع وغريها من املواد ذات الصلة

والقرن األفريقي ومراقبتها واحلد  العظمى بشأن منع األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف منطقة البحريات
 وذخريا وما يتصل ا من مواد تفاقية بشأن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفةواال ؛٢٠٠٤لعام  منها

اتفاقية أفريقيا الوسطى ملراقبة األسلحة ؛ و٢٠٠٦لعام  لجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياالتابعة ل
وأجزائها ومكوناا اليت ميكن أن تستخدم يف صنع هذه األسلحة  الصغرية واألسلحة اخلفيفة وذخائرها

 .٢٠١٠لعام ) اتفاقية كينشاسا( وإصالحها وتركيبها
سلحة اخلفيفة بكل جوانبه برنامج العمل ملنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألعلى الرغم من أن  )٧(  

ن الدول من التعرف على األسلحة الصغرية ي ميكّالذ دويلالصك وال ذلك االجتار والقضاء عليه ةومكافح
ليسا ملزمني قانونا، فقد  واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة وتعقبها يف الوقت املناسب وبطريقة يعول عليها

 .آلية إبالغ منتظم عن تنفيذمها على غرار اآللية اخلاصة بربوتوكول األسلحة النارية آأنش
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ة النارية أو املسائل ذات الصـلة مـن دولـة طـرف أخـرى،      للحصول على معلومات عن األسلح
أن يعرفوا الشخص الذي ينبغي أن يتصلوا به داخل بلدهم ذاته، كما أنه يعلـم نقطـة االتصـال    

وبالتـايل، بغيـة تعزيـز     .الوطنية بالشخص الذي ينبغـي االتصـال بـه يف الدولـة الطـرف األخـرى      
ملســائل املتعلقــة بربوتوكــول األســلحة الناريــة،  وتيســري املزيــد مــن التعــاون بــني الــدول بشــأن ا 

، وسـعت األمانـة دليـل السـلطات الوطنيـة املختصـة احلاسـويب حبيـث         ٤/٢وعمال مبقرر املـؤمتر  
وحــىت اآلن،  .صـار يتضــمن نقــاط االتصـال الواحــدة احملــددة مــن الـدول مبوجــب الربوتوكــول   

التصـال الواحـدة املعنيـة    يتضمن الدليل معلومـات عـن االتصـال بإحـدى وعشـرين مـن نقـاط ا       
وتشـجع الـدول األطـراف علـى تـوفري معلومـات        .باملسائل املتعلقة بربوتوكول األسلحة النارية

  .كاملة وحمدثة عن هيئتها الوطنية أو نقطة اتصاهلا الواحدة وعلى استخدام الدليل احلاسويب
    

    األدلة التشريعية  - ٣  
اقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب   األدلــة التشــريعية لتنفيــذ اتف نشــرت   -١٥
(وطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة ــاال

8

بغيــة مســاعدة الــدول الــيت تســعى إىل   ٢٠٠٤يف عــام  )٨
ــات       ــة اجلرميــة املنظمــة وبروتوكوالــا، وذلــك عــن طريــق عــرض املتطلب التصــديق علــى اتفاقي

لــى كــل دولــة التصــدي هلــا، ويف  األساســية للصــكوك األربعــة وكــذلك املســائل الــيت يــتعني ع  
الوقــت نفســه تــوفري جمموعــة متنوعــة مــن اخليــارات واألمثلــة الــيت يمكــن للمشــرعني الــوطنيني  

  .أخذها يف احلسبان لدى تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالا
    

    املبادئ التوجيهية التقنية املتعلقة باألسلحة النارية   - ٤  
يـة تقنيـة ملسـاعدة الـدول األطـراف علـى تنفيـذ        انتهى املكتب من وضع مبـادئ توجيه   -١٦

وتــوفر  .اجلوانــب األكثــر تقنيــة مــن الربوتوكــول وإعــداد تــدابري فعالــة ملراقبــة األســلحة الناريــة 
املبادئ التوجيهية أيضا مشورة عمليـة بشـأن كيفيـة إنشـاء أو تعزيـز املؤسسـات املسـؤولة عـن         

ــة والــ     ــة التجــارة املشــروعة يف األســلحة الناري ــد ٢٠٠٨أغســطس /ويف آب .ذخريةمراقب ، عق
اجتماع خرباء يف فيينا ملناقشة املبادئ التوجيهية، الـيت ستنشـر وتتـاح مـىت وضـعت يف شـكلها       

وسـوف تعمـم املبـادئ التوجيهيـة أيضـا مـن خـالل         .النهائي علـى الصـفحة الشـبكية للمكتـب    
  .مها املكتبحلقات العمل اإلقليمية والوطنية املعنية ببناء القدرات اليت ينظ

    

───────────────── 
 .A.05.V.2ة، رقم املبيع منشورات األمم املتحد )٨(  
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    إعداد قانون منوذجي بشأن األسلحة النارية   - ٥  
، شرع املكتـب يف إعـداد قـانون منـوذجي بشـأن األسـلحة الناريـة بغيـة         ٢٠٠٩يف عام   -١٧

مساعدة الدول األطراف على ترمجة صيغة اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول األسلحة الناريـة  
وسـوف ييسـر    .مهـا التشـريعية اخلاصـة باألسـلحة الناريـة     إىل أحكام قانونية داخلية وتعزيـز نظ 

القانون النموذجي توفري املساعدة التشريعية من جانب املكتب واستعراض التشريعات الوطنيـة  
مــن جانــب الــدول، بصــرف النظــر عــن تقاليــدها القانونيــة وظروفهــا االجتماعيــة واالقتصــادية  

  .والثقافية واجلغرافية
ــة بشــأن صــنع    والقــانون النمــوذجي   -١٨ ــة طوعيــة تتضــمن تــدابري وقائي أداة مســاعدة تقني

األسلحة النارية واالحتفاظ بسـجالا وإبطـال مفعوهلـا ونقلـها دوليـا وأنشـطة السمسـرة ذات        
الصــلة، إضــافة إىل أحكــام جزائيــة وإجرائيــة مشــتقة مــن بروتوكــول األســلحة الناريــة واتفاقيــة  

اإللزامية واألحكام االختياريـة واألحكـام اإلضـافية الـيت     وهو مييز بني األحكام  .اجلرمية املنظمة
  .تتصدى ملزيد من التفاصيل املتعلقة بربوتوكول األسلحة النارية واالتفاقية

    
    اجتماعات أفرقة اخلرباء املعنية بإعداد قانون منوذجي بشأن األسلحة النارية    

نـوفمرب  /تشرين الثـاين  ٦ىل إ ٣عقد املكتب ثالثة اجتماعات ألفرقة خرباء، وذلك من   -١٩
ــر /شــباط ٢٥إىل  ٢٣ومــن  ٢٠٠٩ ــران ٢٨ومــن  ٢٠١٠فرباي ــه إىل /حزي ــه /متــوز ٢يوني يولي
، يف مقر املكتب بفيينـا، النمسـا، مـن أجـل تلقـي التوجيـه واملشـورة مـن اخلـرباء بشـأن           ٢٠١٠

وقـد ضـمت االجتماعـات     .كيفية حتسني مشروع القـانون النمـوذجي بشـأن األسـلحة الناريـة     
ــ ــفتهم    خـ ــوا بصـ ــة دعـ ــة متنوعـ ــية وجغرافيـ ــادمييني وممارســـني ذوي خلفيـــات ختصصـ رباء وأكـ

  )9٩(. كممثلني لبلدام أو حكومامالشخصية ال
اخلــرباء بإعــداد قــانون منــوذجي بشــأن األســلحة الناريــة وناقشــوا غرضــه    رحــبوقــد   -٢٠

علــى حمتــواه الــتقين    ونطاقــه وهيكلــه ومنهجيتــه وآثــاره القانونيــة، وركّــزوا يف الوقــت ذاتــه       
───────────────── 

إثيوبيا واألرجنتني وإسبانيا وأستراليا وأوغندا وإيطاليا والربازيل  :دعي للحضور خرباء من البلدان التالية )٩(  
والسنغال وشيلي والصني  سابقاومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية املتحدة  تنـزانيامجهورية وبلجيكا وبريو و

وحضرت . واململكة املتحدة ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة األمريكية وغواتيماال وكرواتيا وكينيا
 املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهابو آلية تنسيق األعمال املتعلقة باألسلحة الصغرية: املنظمات التالية

منظمة التعاون و )اإلنتربول(املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية و مجاعة شرق أفريقياو املفوضية األوروبيةو
؛ ومشل املشاركون من منظمة األمن والتعاون يف أوروباو اإلقليمي بني رؤساء الشرطة يف اجلنوب األفريقي

شبكة العمل الدويل فريق البحوث واملعلومات املتعلقة بالسلم واألمن وأمانة : اتمع املدين والقطاع اخلاص
والرابطة الوطنية اإليطالية  Small Arms Surveyمشروع و Saferworldومنظمة  املعنية باألسلحة الصغرية

  .املنتدى العاملي بشأن مستقبل أنشطة الرماية الرياضيةو FN Herstal وشركةلصانعي األسلحة والذخائر 
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وكــان نطــاق القــانون  .والتحــديات الــيت تعتــرض تنفيــذ التشــريعات املتعلقــة باألســلحة الناريــة 
وتفاوتت وجهات نظر اخلرباء بني مـن رأوا أن   .النموذجي من املسائل اليت جرى تناوهلا مرارا

اهلــدف مــن  مهمــة الفريــق تنحصــر بصــرامة يف أحكــام الربوتوكــول اإللزاميــة ومــن اعتــربوا أن 
القـانون النمـوذجي هــو مسـاعدة الــدول يف تعزيـز نظمهــا التشـريعية املتعلقــة باألسـلحة الناريــة       

مـن أعربـوا عـن الـرأي األخـري أن القـانون النمـوذجي         وأكَّـد  .على حنو يتسق مـع الربوتوكـول  
اء واتفـق اخلـرب   .ينبغي أالّ حيدد معيار تنفيذ أقل صـرامة ممـا هـو منصـوص عليـه يف الربوتوكـول      

على أن القانون النموذجي يمكن بالفعل أن يتضمن مستويات متفاوتة من االلتزامات شـريطة  
وهلذا الغرض، عـرض املشـاركون عـدة خيـارات ومنـاذج       .أن يبين ذلك بوضوح يف كل حكم

للتصــدي هيكليــا للعالقــة بــني األحكــام وناقشــوا مــا إذا كــان ينبغــي تنظــيم األحكــام حســب    
ويف اية املناقشة، اقترح تنظيم القانون النمـوذجي   .مها تبعا ملستوى االلتزاماملوضوع أو تقسي

يف أجــزاء منفصــلة، تجســد علــى التــوايل األحكــام اإللزاميــة واألحكــام االختياريــة واألحكــام    
  .اإلضافية اليت تتصدى ملزيد من التفاصيل املتعلقة بربوتوكول األسلحة النارية واالتفاقية

يق اخلرباء عالوة علـى ذلـك كيفيـة جتسـيد أحكـام االتفاقيـة علـى أفضـل حنـو          وناقش فر  -٢١
وقد أصر بعض املشاركني على النظـر حصـرا يف أحكـام     .ممكن، وتطبيقها مع ما يلزم من تبديل

أي منـع   -الربوتوكول يف حني أشار آخرون إىل أنه إذا أُريد للقانون النموذجي أن يفي بغرضه 
فينبغي له أن يتضمن أحكامـا   -االجتار ا ومكافحتهما والقضاء عليهما صنع األسلحة النارية و

تيسر التحقيق يف احلاالت املتعلقة باألسلحة النارية ومالحقتها قضـائيا والتعـاون بشـأا، وينبغـي     
واقتــرح أن فريــق خــرباء منفصــال رمبــا  .بالتــايل أن يتصــدى أيضــا ألحكــام االتفاقيــة ذات الصــلة

واقترح بعض املشاركني إضافة إىل هذا أنه ينبغي، من أجل احملافظة على  .ملسألةيستطيع دراسة ا
دقة القانون النموذجي باللغات املختلفة وعرب الواليات القضائية املتعددة، أن يترجم القـانون إىل  
لغات عمل األمم املتحدة األخرى، وأن تجسد الصيغة النهائية للقانون النمـوذجي توازنـا أفضـل    

  .القانون املدين والقانون العام ني منظوريب
    

      األنشطة الرامية إىل تعزيز بروتوكول األسلحة النارية ودعمه  - جيم  
    أنشطة التوعية  - ١  

    التوعية  )أ(  
املكتب عـدة مبـادرات للتوعيـة وبنـاء القـدرات       نظَّمخالل الفترة موضع االستعراض،   -٢٢

الناريـة وغـريه مـن الصـكوك ذات الصـلة وشـارك        من أجل تشجيع تنفيذ بروتوكول األسـلحة 
فيها، مبا يف ذلك عـرض بشـأن بروتوكـول األسـلحة الناريـة وعالقتـه بصـكوك قانونيـة أخـرى          
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ممـثال للمنظمـات الدوليـة واتمـع املـدين والـدول        ٣٠أجراه املكتب خالل حمفـل ضـم حـوايل    
(األعضــاء نظّمــه حمفــل جنيــف  يف مدينــة جنيــف،

10

، وعــرض ٢٠٠٩يونيــه /حزيــران ١٠يف  )١٠
ــدة مســتديرة مــع جمتمــع الرمــاة الرياضــيني والصــيادين بشــأن نطــاق بروتوكــول       ومناقشــة مائ
األســـلحة الناريـــة وتطبيقـــه وإعـــداد تشـــريعات منوذجيـــة بشـــأن الربوتوكـــول، أُجريـــا خـــالل  

مـارس  /آذار ١٧االجتماع السنوي للمنتدى العاملي بشأن مستقبل أنشطة الرمايـة الرياضـية يف   
  .يف نورمربغ، أملانيا ٢٠١٠

    
    األسلحة النارية  يف جمالالبحث والتحليل   )ب(  

أجرى املكتب سلسلة دراسات أدت إىل حتسني املعرفة املستندة إىل األدلة فيمـا يتعلـق     -٢٣
بصنع األسلحة النارية واالجتار ا بصورة غري مشروعة والعنف املسـلح وعالقـة ذلـك باجلرميـة     

: ومــن أمثلــة املنشــورات الــيت تصــدت حتديــدا ملســائل األســلحة الناريــة    .نيــةاملنظمــة عــرب الوط
ــانون يف غــرب       ــوطين وســيادة الق منشــور عــن اجلرميــة واالســتقرار يف البلقــان واالجتــار عــرب ال

ويعكـف املكتـب أيضـا علـى إعـداد       .تقيـيم للمخـاطر  : تقييم للمخـاطر وعوملـة اجلرميـة   : أفريقيا
ا ودراسـة عـن التـدفقات املاليـة غـري املشـروعة يـرجح هلمـا أن         تقييم للمخاطر يف وسـط أفريقيـ  

  .يتداخال مع مسألة صنع األسلحة النارية واالجتار ا بصورة غري مشروعة
ومثــة حاجــة إىل مواصــلة تطــوير املعرفــة املســتندة إىل األدلــة للبعــد عــرب الــوطين لصــنع      -٢٤

حتسـني فهـم األمنـاط واالجتاهـات      األسلحة النارية واالجتار ا بصـورة غـري مشـروعة مـن أجـل     
ــربط صــنع األســلحة الناريــة واالجتــار ــا بصــورة غــري مشــروعة       والــدروب والصــالت الــيت ت

ــا       .باجلرميــة املنظمــة  ــدئيا علــى أفريقي ــز فيهــا مب ويقتــرح املكتــب إجــراء دراســة ينصــب التركي
األسـلحة الناريـة    وذلك، يف مجلة أمـور، باسـتخدام نتـائج حتليـل     ي الكاريبوأمريكا الالتينية و

  .والذخرية املضبوطة واملصادرة وتعقبها
    

    األنشطة يف جمال العنف املسلح ومنع اجلرمية  )ج(  
اضـطلع املكتـب بعـدد مـن األنشـطة الـيت تسـتهدف تعزيـز فهـم طبيعـة العنـف املســلح              -٢٥

الـذي  وقد مشلت هذه األنشطة دراسات استقصائية للجرميـة واإليـذاء    .ومداه ومنعه واحلد منه
وعلـى وجـه اخلصـوص،     ."بيانات ألفريقيا"تسببه يف عدد من البلدان األفريقية يف إطار مبادرة 

───────────────── 
معهد األمم املتحدة لبحوث ، جنيف، ومكتب كويكر لدى األمم املتحدةحمفل جنيف هو مبادرة مشتركة بني   )١٠(

 .منائيةإلالسلم التابع للمعهد العايل للدراسات الدولية وا وإقامةوالتنمية  بالنـزاعاتاملركز املعين و نزع السالح



 

V.10-55670 11 
 

CTOC/COP/2010/8 

عـن العنـف   منطية وحدة  علىيف كينيا  بشأن اإليذاء أجريت دراسة استقصائية وطنية اشتملت
ويف  .املسـلح بغيــة مجــع بيانــات عــن تــوافر األســلحة الناريــة وملكيتــها واســتخدامها يف اجلرميــة 

، نشـر املكتـب أحـدث جمموعـة إلحصـاءات القتـل العمـد علـى         ٢٠٠٩ديسـمرب  /انون األولك
ويجـرى   .بلـدا وإقليمـا   ١٩٢مستوى العامل متضمنة تقديرات ملعـدل حـاالت القتـل العمـد يف     

تقريـر  حاليا املزيد من البحوث يف سياق إعالن جنيـف بشـأن العنـف املسـلح والتنميـة وإعـداد       
الثـاين، وذلـك عـن األسـباب الدفينـة للقتـل العمـد وطبيعتـه وعـن           سـلح العبء العاملي للعنف امل

  .تصدي نظام العدالة اجلنائية للجرائم املنطوية على العنف املسلح
    

      الدعم التشريعي والتشغيلي واستحداث الربامج ذات الصلة  - ٢  
    املساعدة التشريعية واملشورة القانونية  )أ(  

ــدم  -٢٦ ــق     املكتــب مشــورة قانونيــ  ق ــات فيمــا يتعل ــددة القومي ــا املتع ــة بوليفي ــة لدول ة مبدئي
وحىت اآلن، مل تعتمـد دولـة بوليفيـا املتعـددة      .باستعراض مشروع قانون بشأن األسلحة النارية

ة من املكتب من خـالل  القوميات تشريعات شاملة بشأن األسلحة النارية، وقد طلبت املساعد
ويقــوم املكتــب اآلن بتنســيق  .علــى حنــو مشــترك طــري املتكامــل الــذي اســتحدثقُالربنــامج ال

األنشطة مع شركاء آخرين على الطبيعة من أجل تـاليف ازدواج اجلهـود واحلصـول علـى أكـرب      
وقــد أعربــت عــدة دول أخــرى عــن احلاجــة إىل املســاعدة التشــريعية   .قــدر ممكــن مــن النــواتج

  .حة الناريةونية املتعلقة باألسلوحتليل الثغرات والدعم يف الصياغة القان
ويف اجتماع خرباء مستقلني بشأن مشروع دليـل مواءمـة التشـريعات الوطنيـة اخلاصـة        -٢٧

ــن        ــو م ــد يف توغ ــا، عق ــرب أفريقي ــة يف غ ــار ٢٦إىل  ٢٥باألســلحة الصــغرية واخلفيف ــايو /أي م
ونظمه مركز األمم املتحدة اإلقليمي لشـؤون السـلم ونـزع السـالح يف أفريقيـا وأمانـة        ٢٠١٠

االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفّر املكتب مشورة خرباء بشأن بروتوكول األسـلحة  اجلماعة 
  .النارية بغية تعزيز املزيد من املواءمة بني الصكوك املتكاملة

    
    بناء القدرات والدعم التشغيلي  )ب(  

يف جمال بناء القدرات، نظّم املكتب، بالتعـاون مـع حكومـة بربـادوس وأمانـة اجلماعـة         -٢٨
ريبيــة ووكالتــها التنفيذيــة املعنيــة بــاألمن ومكافحــة اجلرميــة، حلقــة عمــل إقليميــة كاريبيــة    الكا

  إىل  ٣لتعزيز تنفيـذ بروتوكـول األسـلحة الناريـة عقـدت يف كرايسـت شـريش، بربـادوس، مـن          
مشــاركا مســؤوال عــن مســائل األســلحة   ٤٠ت احللقــة وقــد ضــم .٢٠٠٩يونيــه /حزيــران ٥
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11(يــ نطقــة الكاريــبمــن بلــدان م ١٣الناريـة يف  

ومثــاين منظمــات غــري حكوميــة دون إقليميــة  )١١
12(.وعــدة خــرباء دولــيني آخــرين   

وكــان اهلــدف مــن احللقــة هــو تشــجيع التصــديق علــى         )١٢
الربوتوكول وتنفيذه وحتسني معرفة املمارسني الكـاريبيني ومهـارام يف جمـال مراقبـة األسـلحة      

  .النارية
حلقة عمـل  : نات أخرى يف جمال بناء القدراتوأسهم املكتب يف أحداث نظمتها كيا  -٢٩

إقليمية عن االجتار غري املشروع باألسلحة النارية يف أمريكـا الوسـطى، نظمهـا برنـامج أمريكـا      
إىل  ١٢الوسطى ملراقبة األسلحة الصغرية ووزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة، وعقـدت مـن   

(يف مدينــة بليــز، بليــز؛ ٢٠٠٩يوليــه /متــوز ١٥
13

لقــة دراســية إقليميــة عــن الســلم واألمــن  وح )١٣
ومراقبــة األســلحة الناريــة يف جنــوب آســيا، اشــترك يف تنظيمهــا معهــد الدراســات الدوليــة           

  إىل  ٧غــــري احلكوميــــة، وعقــــدت مــــن  Saferworldواالســــتراتيجية يف بــــنغالديش ومنظمــــة 
ــوفمرب /تشــرين الثــاين ٩ ــنغالديش؛  ٢٠٠٩ن (يف دكــا، ب

14

غــري وحلقــة عمــل عــن السمســرة   )١٤
املشروعة يف جنوب شرق آسيا، نظمها مركز األمم املتحـدة اإلقليمـي للسـالم ونـزع السـالح      

  .يف بانكوك ٢٠٠٩فرباير /شباط ١٩و ١٨يف آسيا واحمليط اهلادئ، وعقدت يف 

───────────────── 
بربادوس وبليز وترينيداد وتوباغو وجامايكا ودومينيكا وسانت فنسنت وجزر غرينادين أنتيغوا وبربودا و  )١١(

وحضرت منظمات غري حكومية . س وسانت لوسيا وسورينام وغرينادا وغيانا وهاييتيوسانت كيتس ونيف
 سيأنتيغوا وبربودا وترينيداد وتوباغو وجامايكا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت كيتس ونيفمن 

 .البوليفارية فنـزويالومجهورية  وغرينادا وسانت لوسيا
ية والتجارة الدولية يف الشرطة االحتادية الربازيلية، وشعبة اجلرمية واإلرهاب الدوليني التابعة لوزارة اخلارج  )١٢(

كندا، ومكتب املدعي العام املكسيكي، ووكالة الكحول واألسلحة النارية واملتفجرات يف الواليات 
منظمة الدول ووكالتها التنفيذية املعنية باألمن ومكافحة اجلرمية، و وأمانة اجلماعة الكاريبيةاملتحدة، 
للسلم ونزع السالح  اإلقليميمركز األمم املتحدة امايكا، ويف ج برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واألمريكية

، بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت، وي والبحر الكاريب والتنمية يف منطقة أمريكا الالتينية
فريق البحوث "وبرنامج أمريكا الوسطى ملراقبة األسلحة الصغرية، واملنظمة غري احلكومية البلجيكية 

 ".ت يف جمال السلم واألمنواملعلوما
بليز وبنما والسلفادور وغواتيماال وكوستاريكا وكولومبيا (ممارسا وطنيا من مثانية بلدان  ٤٠حضرها   )١٣(

مركز و منظمة الدول األمريكيةو منظومة التكامل ألمريكا الوسطى، إضافة إىل )واملكسيك ونيكاراغوا
واملكتب  ي والبحر الكاريب التنمية يف منطقة أمريكا الالتينيةللسلم ونزع السالح و اإلقليمياألمم املتحدة 

 .ومؤسسات حكومية خمتلفة من الواليات املتحدة وكندا
أفغانستان وباكستان وبنغالديش وبوتان وسري النكا والصني وملديف : شاركت تسع دول آسيوية  )١٤(

اهلادئ الم ونزع السالح يف آسيا واحمليط للس اإلقليميمركز األمم املتحدة ، وكذلك املكتب وونيبال واهلند
 .اإلقليميرابطة جنوب آسيا للتعاون و
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علـى االنتـهاء، وقـد     ٢٠٠٦يف كولومبيا الذي اسـتهل يف عـام    املنفَّذوقارب املشروع   -٣٠
ة أنشطة خالل الفترة املشمولة بالتقرير، منها دورات تدريبيـة وطنيـة   جرى يف إطاره تنظيم عد

ودون إقليمية ملوظفي املسـتوى املتوسـط العـاملني يف القـوات العسـكرية والشـرطة واجلمـارك،        
مثـل دورة تدريبيـة عقــدت لفائـدة مـوظفني مــن الربازيـل وبـريو وكولومبيــا عنـد منطقـة التقــاء         

ســبتمرب /أيلــول ٥أغســطس إىل /آب ٢٥شــيا، كولومبيــا، مــن   حــدود البلــدان الثالثــة يف ليتي  
؛ ودورة تدريبية ملشاركني من بلدان أمريكا الوسطى عقدت يف جزيرة سـان أنـدرس،   ٢٠٠٨

؛ ودورة تدريبيـة للملحقـني العسـكريني وملحقـي     ٢٠٠٩يوليـه  /متوز ١٧إىل  ٦كولومبيا، من 
ومجاعـة  ) اإلنتربـول (دولية للشـرطة اجلنائيـة   الشرطة من البلدان ااورة، بالتعاون مع املنظمة ال

يــ  بيــكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكارومجاعــة أمري) األمريبــول(الشــرطة للبلــدان األمريكيــة 
  .٢٠٠٩مايو /أيار ٨إىل  ٤الستخبارات الشرطة، من 

، ساعد املكتب حكومة غواتيمـاال بشـأن التحقـق مـن حـوايل      ٢٠١٠مارس /ويف آذار  -٣١
 .اري ومن مث تدمريها يف مدينـة غواتيمـاال وإسـكوينتال يف جنـوب غواتيمـاال     سالح ن ٧ ٠٠٠

ويف بنمـا، يف إطـار    .طـري املشـترك  قُمـن املسـاعدة مـن خـالل الربنـامج ال     ونظر يف توفري املزيد 
برنامج مشترك بني الوكاالت بشأن أمن املواطن يف بنما ميوله الصـندوق املشـترك بـني برنـامج     

منائي وإسبانيا من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، طُلب مـن املكتـب أن   األمم املتحدة اإل
يعد ويعتمد نظاما وطنيا لتسجيل األسـلحة الناريـة مـن أجـل قـوات الشـرطة الوطنيـة يف بنمـا،         

ومن شأن سـجل كهـذا أن ييسـر تسـجيل األسـلحة الناريـة        .وأن يوفر التدريب على استعماله
سليم وأن يسمح بتعزيز التعاون وتبـادل املعلومـات مـع بلـدان أخـرى يف      وتعقبها على النحو ال

  .املنطقة وخارجها
    

    استحداث الربامج املعنية باألسلحة النارية يف الوقت الراهن  - ٣  
يضع املكتب واالحتاد األورويب اآلن الصـيغة النهائيـة ملشـروع مشـترك يف إطـار صـك         -٣٢

سوف يتصدى للبعد عـرب الـوطين    ٢٠١٢-٢٠١١ة للفترة االستقرار التابع للمفوضية األوروبي
لالجتــار غــري املشــروع باألســلحة الناريــة وصــالته باجلرميــة املنظمــة عــن طريــق مســاعدة بلــدان  

ــة والكــاريب    ــا اجلنوبي ــارة يف أمريك ــة       خمت ــى االتفاقي ــا يف التصــديق عل ــ وغــرب ووســط أفريقي ي
وتشـمل األنشـطة تعزيـز اإلطـار      .يذا كامالوبروتوكوهلا اخلاص باألسلحة النارية وتنفيذمها تنف

التشــريعي واملؤسســي اخلــاص باألســلحة الناريــة؛ وبنــاء القــدرات والتــدريب مــن أجــل تنفيــذ    
بروتوكول األسـلحة الناريـة وتعزيـز التعـاون بـني سـلطة إنفـاذ القـانون والسـلطة القضـائية مـن            

ائيا؛ وإجـراء حبـوث مسـتندة إىل    أجل منع االجتار باألسلحة النارية والتحقيق فيه ومالحقته قض
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األدلة بشـأن االجتـار غـري املشـروع وأبعـاده عـرب اإلقليميـة؛ وتقيـيم إجـرام العصـابات احلضـرية            
وســوف يعــزز املشــروع الشــراكات اإلقليميــة والعامليــة   .واحتمــال تورطهــا يف اجلرميــة املنظمــة

املشـروع أيضـا علـى     عيشـج وسـوف   .ويوجد أوجه تآزر جديدة ويستفيد من اجلهود الراهنـة 
زيادة مشاركة اتمع املدين والربملانيني ويعزز االتصاالت املباشرة بني جهات الوصـل الوطنيـة   
وسـائر املمارسـني، بغيـة تقويـة التعـاون وتبــادل املعلومـات واملمارسـات اجليـدة بشـأن املســائل          

جلرائم األخـرى، يف مجلـة   املتعلقة باألسلحة النارية والنقـل ودروب االجتـار وأمناطـه وصـالته بـا     
  .أمور أخرى، وتشجيع إجياد مناخ من الثقة

طريـــة للمكتـــب جهـــودا ملكافحـــة العنـــف املـــرتبط  قُوتشـــمل عـــدة بـــرامج إقليميـــة و  -٣٣
باملسدسات وصنعها واالجتار ا بصورة غري مشروعة وتتصدى لروابطـه باجلرميـة املنظمـة، مبـا     

  :األعضاء يف هذا الصدد، ومن هذه الربامجيجسد القلق املتزايد الذي يساور الدول 
يـ اعتمـدت يف    عهد سانتو دومينغو، وهو خطة عمـل إقليميـة ملنطقـة الكـاريب      )أ(  

، ويشــمل ٢٠٠٩فربايــر /شــباط ٢٠إىل  ١٧املــؤمتر الــوزاري املعقــود يف ســانتو دومينغــو مــن   
ــرتبط با      ــة العنـــف املـ ــى مكافحـ ــة علـ ــة واإلقليميـ ــدرات الوطنيـ ــة القـ ــطة لتقويـ ــدرات أنشـ ملخـ

واملسدسات واالجتار باألسلحة النارية وذلـك، يف مجلـة أمـور، مـن خـالل املسـاعدة التشـريعية        
وبنـاء القـدرات والـدعم فيمــا يتعلـق بالتصـرف يف األسـلحة الناريــة وتـدمريها وحتليـل اإلجــرام         

  احلضري وإجراء البحوث بشأنه؛
ؤمتر الـوزاري املعقـود   الربنامج اإلقليمي ألمريكـا الوسـطى الـذي اعتمـد يف املـ       )ب(  

، والذي يشمل جزءا عن مراقبة األسـلحة الناريـة   ٢٠٠٩مايو /أيار ١٥إىل  ١٤يف ماناغوا من 
يؤكد على ضرورة تنفيذ الصكوك العاملية واإلقليمية ويطلب إىل املكتب أن يعمل مـع برنـامج   

مريكـا الوسـطى   وسوف ينشـئ الربنـامج اإلقليمـي أل    .أمريكا الوسطى ملراقبة األسلحة الصغرية
سلسلة من مراكز االمتياز، سـيوجد أحـدها يف غواتيمـاال ويركـز علـى اجلرميـة املنظمـة وصـنع         

ويتمثــل هــدف املبــادرة يف تــوفري اخلــربة  .األســلحة الناريــة واالجتــار ــا بصــورة غــري مشــروعة 
  واملعرفة هلذه املنطقة الفرعية يف هذه ااالت بالتحديد؛

لشـرق أفريقيـا الـذي اعتمدتـه دول      ٢٠١٢-٢٠١٠ي للفترة الربنامج اإلقليم  )ج(  
، ٢٠٠٩نــوفمرب /تشــرين الثــاين ٢٤إىل  ٢٣املنطقــة يف املــؤمتر الــوزاري املعقــود يف كينيــا مــن   

والذي يشري على وجـه اخلصـوص إىل اجلـرائم املتصـلة باألسـلحة الناريـة باعتبارهـا شـكال مـن          
ــذ سلســلة مــ     ــوخى تنفي ــة املنظمــة، ويت ــارف   أشــكال اجلرمي ن األنشــطة املصــممة لتحســني املع

  والقدرات يف جماالت من قبيل البحوث والتشريع وبناء القدرات والتعاون والتنسيق؛
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ــا الــذي يشــمل االجتــار باألســلحة الناريــة حتــت      )د(   الربنــامج اإلقليمــي لغــرب أفريقي
مـات واالسـتخبارات   عنوان االجتار غري املشروع بسلع جتارية أخرى ويركّز على تعزيز تبادل املعلو

  التشغيلية من أجل حتسني التنسيق الوطين وعرب احلدود بني وكاالت إنفاذ القانون؛
تتصدى حكومة دولة بوليفيا املتعددة القوميات، يف برناجمها الـوطين املتكامـل     )هـ(  

، لغياب املعايري املتعلقة باألسلحة الناريـة وتطلـب مـن املكتـب أن يـوفر      ٢٠١٥-٢٠١٠للفترة 
ــدعم      هلــ ــدعم بشــأن التصــديق واملســاعدة التشــريعية وال ا حزمــة مســاعدات شــاملة تتضــمن ال

ويناقش املكتب الشراكات املمكنة مع مركـز األمـم    .التشغيلي وبناء القدرات والتعاون الدويل
يـ يف   املتحدة اإلقليمي للسلم ونزع السالح والتنمية يف منطقة أمريكا الالتينيـة والبحـر الكـاريب   

  دان؛هذا املي
مـارس  /طري املتكامـل الـذي اسـتهل يف آذار   قُنامج اليف غواتيماال، يكرس الرب  )و(  
قسما فرعيا بالكامـل ملسـألة األسـلحة الناريـة، ويطلـب مـن املكتـب أن يواصـل تقـدمي           ٢٠١٠

املساعدة يف جمـال مجـع األسـلحة وتـدمريها، وأن يكمـل ذلـك بأنشـطة إضـافية مثـل احلـد مـن            
اريــة واالجتــار ــا بطريقــة غــري مشــروعة وإعــداد إجــراء ملصــادرة األســلحة  حيــازة األســلحة الن

الناريــة غــري املشــروعة والتحقــق منــها وتــدمريها وتــوفري التــدريب وبنــاء القــدرات لــدعم تنفيــذ 
  .سلحة النارية الذي اعتمد مؤخراقانونه اخلاص باأل

    
    إلقليمينيالتنسيق والتعاون مع الشركاء الدوليني وا  -رابعا  

شارك املكتب يف عدة مبادرات مشتركة بني الوكاالت بشأن األسـلحة الناريـة، كمـا      -٣٤
بروتوكـول األسـلحة   أنه يتعاون مع املنظمات املعنية وهيئاا دف تعزيز الشـراكات وتـرويج   

  .النارية ودعمه
    

      تعاون داخل منظومة األمم املتحدةال  -ألف  
    تاملبادرات املشتركة بني الوكاال  - ١  

علـــى الصـــعيد العـــاملي، يشـــارك املكتـــب يف عضـــوية آليـــة تنســـيق األعمـــال املتعلقـــة    -٣٥
، وهي منصة التنسيق اليت أنشأها األمني العام على مستوى منظومـة  )اآللية(باألسلحة الصغرية 

األمم املتحدة بأسـرها مـن أجـل تشـجيع املزيـد مـن تبـادل املعلومـات ومناقشـة التعـاون بشـأن            
وتضـم اآلليـة اثـنني وعشـرين مـن هيئـات األمـم املتحـدة املعنيـة مبنـع العنـف             .اريةاملبادرات اجل

والتخفيف من أثر األسلحة الصغرية واخلفيفة على اتمعات واجلماعات احمللية واألفـراد، كـل   
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وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، حققـت اآلليـة مشـاركة      .منها من خالل جمال عملها اخلاص
زت دورهـا التنسـيقي، وقـد توجـت أعماهلـا باعتمـاد       مة األمـم املتحـدة وعـز   أوسع داخل منظو

وشــارك املكتــب يف اجتماعــات اآلليــة     .٢٠١٣-٢٠٠٩إطــار عملــها االســتراتيجي للفتــرة    
   .بانتظام من خالل االئتمار بالفيديو، كما أسهم بشكل نشط يف حتقيق األهداف املشتركة

    
    قبة األسلحة الصغريةإعداد املعايري الدولية ملرا  )أ(  

يف إطار اآللية، يدعم املكتب إعداد املعايري الدوليـة ملراقبـة األسـلحة الصـغرية، وهـي جمموعـة         - ٣٦
من املعايري التقنية املقبولة واملعتمـدة دوليـا الـيت تـوفر توجيهـا شـامال للممارسـني ومقـرري السياسـات          

وحـىت اآلن، أُعـدت    .علقـة مبراقبـة األسـلحة الصـغرية    بشأن املسائل القانونية والسياساتية والتشغيلية املت
باعتبارهـا مشـاريع   علـى اإلنترنـت   وحدة من املعـايري الدوليـة ملراقبـة األسـلحة الصـغرية وأُتيحـت        ٢٦

وقــد أُضــيفت وحــدة إضــافية عــن   .)www.un-casa-isacs.org( ليهــا اجلمهــور يف املوقــعإلكــي يرجــع 
  ة للجنــة مكافحــة  ة بنــاء علــى اقتــراح مــن املديريــة التنفيذيــ     التعــاون الــدويل بشــأن املســائل اجلنائيــ    

  .اإلرهاب واملكتب
    

    برنامج منع العنف املسلح  )ب(  
حتــديا أساســيا للعديــد مــن األهــداف   يشــكِّلأدى تزايــد اإلدراك بــأن العنــف املســلح    -٣٧

ات حديثـة أخـذت   اإلمنائية واإلنسانية، مبا يف ذلك حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، إىل مبـادر   
فيهــا الــدول زمــام القيــادة مثــل إعــالن جنيــف بشــأن العنــف املســلح والتنميــة الــذي اعتمــد يف  

ويف داخل منظومة األمم املتحدة، يتعاون عدد مـن الكيانـات، مبـا فيهـا      .٢٠٠٦يونيه /حزيران
عنـف  املكتب، بشأن برنامج منع العنف املسلح الذي يهـدف إىل تعزيـز االسـتجابات الفعالـة لل    

املسلح من خالل دعـم وضـع سياسـات دوليـة وبـرامج شـاملة ملنـع العنـف املسـلح تأخـذ فيهـا            
وخـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، شـارك املكتـب يف حلقـات         .السلطات الوطنية زمام القيادة

عمـل خلــرباء بشــأن وضــع مؤشــرات لقيــاس العنـف املســلح ويف بعثــة مشــتركة بــني الوكــاالت   
ومثة بعثتـان أخريـان مشـتركتان خمططتـان جلامايكـا وغواتيمـاال        .لح يف كينيالتقييم العنف املس

وكــان املكتــب ممـثال أيضــا يف مــؤمتر أوســلو بشـأن العنــف املســلح املعقــود يف    .٢٠١٠يف عـام  
تزامــات أوســلو دولــة ال ٦٠، الــذي اعتمــدت فيــه أكثــر مــن ٢٠١٠مــايو /أيــار ١٢جنيــف يف 

15(.بشأن العنف املسلح

١٥(  
  

───────────────── 
)١٥(  A/CONF.192/2006/RC/2املرفق ،. 
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    األمم املتحدة يف عملية معاهدة جتارة األسلحة اتإسهام  )ج(  
واصلت اجلمعية العامـة يف دورـا الثالثـة والسـتني النظـر يف مسـألة إعـداد صـك دويل           -٣٨

ومـن شـأن صـك كهـذا أن يزيـد مـن        .ملزم قانونا لتنظيم استرياد األسـلحة وتصـديرها ونقلـها   
لناريــة، وأن يســهم يف زيــادة شــفافية تعزيــز الصــكوك القائمــة، مبــا فيهــا بروتوكــول األســلحة ا 

عمليات النقل الدولية ومراقبتها، وأن يتصـدى يف الوقـت ذاتـه للتجـارة غـري املنظَّمـة لألسـلحة        
بالتايل آليـة مهمـة يف سـبيل مكافحـة      يشكِّلالتقليدية وتسريبها إىل السوق غري املشروعة، وأن 

ومـن املقـرر    .قليمية واإلقليميـة والعامليـة  االجتار غري املشروع باألسلحة على املستويات دون اإل
، عقــب ٢٠١٢عقــد مــؤمتر لألمــم املتحــدة بشــأن معاهــدة خاصــة بتجــارة األســلحة يف عــام      

ــامي       ــدها يف ع ــرر عق ــن املق ــا يف   ٢٠١١و ٢٠١٠سلســلة اجتماعــات حتضــريية م ــد أوهل وعق
يـة تنسـيق   وقد أسهم املكتب يف بيان مشـترك آلل  .٢٠٠٩يوليه /متوز ٢٣و ١٢ يومينيويورك 

األعمال املتعلقة باألسلحة الصغرية بشـأن معاهدة جتارة األسلحة، كما يدرس املشـاركة مبزيـد   
من النشاط يف االجتماعات التحضريية من أجل التصدي للـروابط وأوجـه التـآزر املمكنـة بـني      

  .معاهدة جتارة األسلحة املتوخاة وبروتوكول األسلحة النارية
    

    األمم املتحدة األخرى التعاون مع كيانات  - ٢  
ــة مكافحــة          -٣٩ ــة للجن ــة التنفيذي ــق مــع املديري ــاون املكتــب بشــأن اإلرهــاب بشــكل وثي تع

اإلرهاب، كما أنه يزيد من تعاونه يف جمال مراقبة األسلحة النارية، على حد سواء مباشرة ومـن  
لتنفيذيـة يف أول  وقـد شـاركت املديريـة ا    .خالل آلية تنسيق األعمال املتعلقـة باألسـلحة الصـغرية   

وجيري اآلن النظر يف طرق  .اجتماعي خرباء معنيني بإعداد قانون منوذجي بشأن األسلحة النارية
وسـوف يتعـاون املكتـب مـع مركـز األمـم        .إضافية لتعزيز عمل الوكالتني بشأن األسلحة النارية

 اجلرميــة املتحــدة للمســتوطنات البشــرية بشــأن مبــادرة مشــتركة تتصــدى الحتمــاالت التــورط يف
املنظمــة واســتخدام األســلحة الناريــة وأثــر ذلــك علــى العنــف احلضــري يف بلــدان خمتــارة، بــدءاً     

ويتعاون املكتب بشأن املسائل املتصلة باألسلحة النارية أيضا مع وكـاالت ومنظمـات    .جبامايكا
 دولية أخرى تابعـة لألمـم املتحـدة، مثـل مركـز تبـادل املعلومـات لشـرق وجنـوب شـرق أوروبـا           

وقد شارك هـذا املركـز خبـرباء يف اجتمـاع اخلـرباء       .ملكافحة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة
  .٢٠٠٨ول األسلحة النارية يف عام املعين بإعداد مبادئ توجيهية تقنية لربوتوك
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    التعاون مع أمانات صكوك إقليمية ودولية أخرى  - باء  
ياسـية أو ملزمـة قانونـا أخـرى بشـأن      يف السنوات األخـرية، اعتمـدت عـدة صـكوك س      -٤٠

وهنـاك اعتـراف علـى حنـو أوسـع بـأن هـذه         .األسلحة النارية على املستويني اإلقليمـي والعـاملي  
الصكوك متوائمة مع بروتوكول األسـلحة الناريـة ومكملـة لـه، وأـا تسـهم يف تطـوير اإلطـار         

غي دائما أخذ طبيعتها التكميليـة  وبالتايل، ينب .الدويل اخلاص باألسلحة النارية ومواصلة تعريفه
  .واملتعاضدة يف احلسبان لدى التماس أوجه التآزر والشراكات

    
    برنامج العمل وصك التعقب الدويل  - ١  

بروتوكول األسلحة النارية وبرنامج العمل ملنع االجتار غري املشروع باألسـلحة   يشكِّل  -٤١
االجتار والقضـاء عليـه والصـك الـدويل      الصغرية واألسلحة اخلفيفة بكل جوانبه ومكافحه ذلك

ــدول مــن التعــرف علــى األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة غــري املشــروعة        الــذي ميكّــن ال
ــة          ــة مبراقب ــة املعني ــة الثالث ــا الصــكوك العاملي ــول عليه ــة يع ــت املناســب وبطريق ــها يف الوق وتعقب

يق األعمـال املتعلقـة باألسـلحة    د اسـتراتيجية آليـة األمـم املتحـدة لتنسـ     سـ وتج .األسلحة الناريـة 
لبنـات البنـاء املتكاملـة لنظـام عـاملي لألسـلحة        تشـكِّل الصغرية حقيقة أن هذه الصكوك الثالثـة  

والتعــاون بــني أمانــات هــذه الصــكوك الثالثــة أمــر ال غــىن عنــه إذا أريــد اتبــاع ــوج     .الناريــة
وقـد   .دة املقدمـة للـدول األعضـاء   متكاملة وحتقيق املزيد من أوجه التآزر وتعزيز فعاليـة املسـاع  

نســق مكتــب األمــم املتحــدة لشــؤون نــزع الســالح واملكتــب عملــهما مــن خــالل آليــة تنســيق 
األعمال املتعلقة باألسلحة الصغرية، وزادا مـن تعاومـا املباشـر ال سـيما مـع املراكـز اإلقليميـة        

  .كامتاندوالثالثة التابعة ملكتب شؤون نزع السالح الكائنة يف ليما ولومي و
وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، شـارك املكتـب يف اجتمـاع الـدول الـذي يعقـد كـل           -٤٢

سنتني للنظر يف تنفيذ برنـامج العمـل املعـين باألسـلحة الصـغرية، والـذي عقـد يف نيويـورك مـن          
يـ، واصـل املكتـب     ويف أمريكا الالتينية ومنطقـة الكاريـب   .٢٠١٠يونيه /حزيران ١٨إىل  ١٤

ز األمم املتحدة اإلقليمي للسلم ونزع السالح والتنمية يف منطقة أمريكا الالتينية والبحـر  ومرك
ودعــي  .التعــاون يف جمـال التــدريب علـى مراقبـة األســلحة الناريـة يف املنطقــة اآلنديـة     يـ   الكـاريب 

املركــز للمشــاركة يف حلقــة العمــل الــيت عقــدها املكتــب يف كرايســت شــريش، بربــادوس، يف    
ويف  .، ومن املتوقع زيادة التعـاون اسـتنادا إىل حالـة كـل بلـد علـى حـدة       ٢٠٠٩ونيه ي/حزيران

مــذكرة تفــاهم لتعزيــز التعــاون والربجمــة   ٢٠٠٩شــرق أفريقيــا، وقّــع املكتــب واملركــز يف عــام  
ودعــي املكتــب إىل تــوفري مشــورة خــرباء بشــأن دليــل مواءمــة         .املشــتركة يف شــرق أفريقيــا  
ة الصغرية واخلفيفة يف غرب أفريقيا الذي شارك يف إعـداده املركـز   التشريعات اخلاصة باألسلح
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وجلنة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا دف مواءمـة التشـريعات الوطنيـة وتوفيقهـا مـع      
اتفاقية اجلماعة بشأن األسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة وذخريـا ومـا يتصـل ـا مـن مـواد         

وينـاقش املركـز واملكتـب اآلن     .ثل بروتوكول األسلحة الناريـة وغريها من الصكوك القائمة، م
 .سبل زيادة التعاون من أجل توفري املساعدة التشـريعية وبنـاء القـدرات لعـدة بلـدان يف أفريقيـا      

، استهل املكتب أيضا التعاون مع مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونـزع  ٢٠١٠ويف عام 
الكائن يف نيبال، مما أدى إىل مشاركة املكتب يف حلقـة عمـل    السالح يف آسيا واحمليط اهلادئ،

ــا املركــز اإلقليمــي وعقــدت يف         ــوب شــرق آســيا نظمه عــن السمســرة غــري املشــروعة يف جن
ربجمــة املشــتركة ، واســتهالل حمادثــات بشــأن ال٢٠١٠فربايــر /شــباط ١٩و ١٨يــومي بــانكوك 

  .املمكنة للمنطقة
    

    ةشأن األسلحة النارياتفاقية البلدان األمريكية ب  - ٢  
املكتب ومنظمة الدول األمريكية مـذكرة تفـاهم لتعزيـز التنسـيق      وقَّع، ٢٠٠٩يف عام   -٤٣

وقـد أقامـت األمانتـان خـط اتصـال       .والتعاون بشأن عدة مسائل، مبا يف ذلك األسـلحة الناريـة  
أبريـل  /ويف نيسان .مباشرا، كما أما تتبادالن املعلومات بشأن املسائل ذات االهتمام املشترك

، شــارك املكتــب يف أحــد اجتماعــات اللجنــة االستشــارية التفاقيــة البلــدان األمريكيــة    ٢٠٠٩
ة واالجتـار ـا   ملكافحة صنع األسلحة النارية والذخائر واملتفجرات واملـواد األخـرى ذات الصـل   

(بصــورة غــري مشــروعة
16

ملكلَّــف ويف اجتمــاع فريــق اخلــرباء التــابع ملنظمــة الــدول األمريكيــة ا )١٦
وأتاحــت هــذه البعثــة فرصــة تنــاقش  .بصــوغ لــوائح منوذجيــة بشــأن مصــادرة األســلحة الناريــة

  .األمانتان فيها بشكل أوثق جماالت التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقيات املعنية
    

    الصكوك اإلقليمية األفريقية املعنية باألسلحة النارية   - ٣  
لــب الصــكوك األفريقيــة املعنيــة باألســلحة الناريــة حلضــور       دعــا املكتــب أمانــات أغ    -٤٤

وقــد حضــر  .اجتماعــات أفرقــة اخلــرباء املعنيــة بإعــداد قــانون منــوذجي بشــأن األســلحة الناريــة  
ممثلون من مجاعـة أفريقيـا الشـرقية ومنظمـة التعـاون اإلقليمـي بـني رؤسـاء الشـرطة يف اجلنـوب           

ز تعاونـه مـع هـذه الكيانـات ومـع أمانـة اتفاقيـة        ويسـعى املكتـب إىل تعزيـ    .اإلنتربـول /األفريقي
أفريقيا الوسطى ملراقبة األسلحة الصغرية واخلفيفـة وذخريـا واألجـزاء واملكونـات الـيت يمكـن       

الـيت اعتمـدت مـؤخرا، وذلـك     ) اتفاقيـة كنشاسـا  (أن تستخدم يف صنعها وإصالحها وتركيبـها  

───────────────── 
  .٣٥٠٠٥، الرقم ٢٠٢٩، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٦(
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اد ترك للربوتوكول والصـكوك اإلقليميـة وإجيـ   دف تعزيز ودعم النهوج املتكاملة والتنفيذ املش
  .أوجه تآزر مع اجلهود اجلارية

      التعاون مع منظمات إقليمية أخرى  - جيم  
    التعاون مع االحتاد األورويب  - ١  

ويف  .االحتاد األورويب هو من اجلهات املاحنـة الرئيسـية لعـدة مبـادرات تابعـة للمكتـب        -٤٥
ــة، شــارك االحتــ    ــع اجتماعــات اخلــرباء    جمــال األســلحة الناري اد األورويب بشــكل نشــط يف مجي

املـذكورة أعــاله الــيت نظمهــا املكتــب مــن أجــل اســتحداث أدلــة تقنيــة وقــانون منــوذجي بشــأن  
األسلحة النارية، كما يعمل حاليا مع املكتـب علـى إعـداد الصـيغة النهائيـة لنشـاط مشـترك يف        

واالحتـاد األورويب هـو    .٢٠١٢-٢٠١١إطار صك االسـتقرار التـابع لالحتـاد األورويب للفتـرة     
على بروتوكول األسلحة الناريـة، وهـو يعكـف اآلن، يف مجلـة أمـور، علـى إعـداد         املوقّعنيمن 

مــن الربوتوكــول املعنيــة باالســترياد والتصــدير   ١٠لــوائح االحتــاد األورويب بشــأن تنفيــذ املــادة  
ــور  ــة العب ــا اعتمــدت،     .ومراقب ــوائح، إذا م ــة  وســوف تســهم هــذه الل بدرجــة كــبرية يف مواءم

  .ممارسات تنفيذ الربوتوكول من جانب الدول األطراف األعضاء يف االحتاد األورويب
    

جلنة األمن التابعة ملنظومة التكامل ألمريكا الوسطى وبرنامج أمريكا الوسطى ملراقبة   - ٢  
    األسلحة الصغرية 

ة التكامـل ألمريكـا الوسـطى    يعمل املكتب بشكل وثيق مع جلنة األمـن التابعـة ملنظومـ     -٤٦
ــة        ــذي يتضــمن فصــال عــن مراقب ــامج اإلقليمــي ألمريكــا الوســطى واملكســيك ال يف إطــار الربن

وقد تعاون املكتب مع برنـامج أمريكـا الوسـطى ملراقبـة األسـلحة الصـغرية يف        .األسلحة النارية
كتـب يف  وحضـر خـبري مـن هـذا الربنـامج حلقـة عمـل كاريبيـة عقـدها امل          .عدد من املناسـبات 

، كمـــا شـــارك املكتـــب يف احللقـــة ٢٠٠٩يونيـــه /كرايســـت شـــريش، بربـــادوس، يف حزيـــران
الدراسية اخلاصة ببلدان أمريكا الوسطى اليت اشترك يف تنظيمهـا الربنـامج ووزارة اخلارجيـة يف    

وأتاحـت احللقـة الدراسـية أيضـا      .٢٠٠٩يوليـه  /الواليات املتحدة يف مدينة بليز، بليز، يف متـوز 
لمنظمات اإلقليميـة والدوليـة لكـي تعقـد اجتماعـات تنسـيق ومناقشـة التعـاون املمكـن          فرصة ل

وشـــارك ممثـــل للربنـــامج أيضـــا يف عـــدة  .بشـــأن مســـائل مراقبـــة األســـلحة الناريـــة يف املنطقـــة
  .اجتماعات خرباء عقدها املكتب حول القانون النموذجي بشأن األسلحة النارية
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    املنظمات األخرى  - ٣  
ن املكتب مع أمانة اجلماعة الكاريبية ووكالتها التنفيذية املعنية بـاألمن ومكافحـة   يتعاو  -٤٧

اجلرمية على عدة جبهات، وقد شاركا يف تنظيم حلقة العمل اإلقليمية املعنية باألسـلحة الناريـة   
ومـــن املـــرجح أن التعـــاون العملـــي بشـــأن  .٢٠٠٩يونيـــه /املعقــودة يف بربـــادوس يف حزيـــران 

 .ية سيزداد يف إطار عهد سانتو دومينغـو ومكونـه احملـدد املعـين باألسـلحة الناريـة      األسلحة النار
وتتعــاون منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا واملكتــب بشــأن جمــاالت متنوعــة، منــها األســلحة  

وقد حضر ممثلون للمنظمة عدة اجتماعات نظمها املكتب مـن أجـل إعـداد أدلـة تقنيـة       .النارية
وشـارك املكتـب يف حلقـة دراسـية نظمتـها املنظمـة يف        .شأن األسلحة الناريةوقانون منوذجي ب

ــا يف أيلــول  ــتعراض وثائقهــا املتعلقــة باألســلحة الصــغرية واألســلحة       ٢٠٠٩ســبتمرب /فيين الس
وحضــر اجتمــاع فريــق اخلــرباء املعــين بإعــداد قــانون منــوذجي بشــأن األســلحة الناريــة  .اخلفيفــة

ب فاســنار بشـأن ضــوابط تصــدير األسـلحة التقليديــة والســلع   ممثلـون مــن اإلنتربــول ومـن ترتيــ  
  .والتكنولوجيات املزدوجة االستخدام

ويعتــزم املكتــب تعزيــز التعــاون مــع الســوق املشــتركة للجنــوب وفريــق العمــل املعــين       -٤٨
باألسلحة النارية والذخرية التـابع هلـا بغيـة العمـل بطريقـة تعاونيـة يف إطـار املشـروع األقـاليمي          

باألســلحة الناريــة الــذي يعكــف املكتــب واالحتــاد األورويب حاليــا علــى إعــداده والــذي    املعــين
   .سيشمل أيضا بلدان املخروط اجلنويب

    
    التعاون مع اتمع املدين والقطاع اخلاص  - دال  

ازداد التعــاون مــع منظمــات اتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص خــالل الفتــرة املشــمولة      -٤٩
كة العمل الـدويل املعنيـة باألسـلحة الصـغرية، وهـي شـبكة مـن املنظمـات         وقدمت شب .بالتقرير

ــة عــن أعضــائها الســبعمائة دعمــا        ــدورة الرابعــة للمــؤمتر بالنياب ــا خــالل ال ــة، بيان غــري احلكومي
ويف عــام  .للتصــديق علــى الربوتوكــول وتنفيــذه تنفيــذا كــامال ولوضــع آليــة فعالــة لالســتعراض

ــة     ، دعمــت الشــبكة مشــاركة عــدة  ٢٠٠٩ ــة يف حلقــة العمــل اإلقليمي منظمــات غــري حكومي
وشـارك أيضـا خـرباء     .املذكورة أعاله املعنية باألسلحة النارية اليت نظمها املكتـب يف بربـادوس  

ومنظمـة   Small Arms Surveyمن فريـق البحـوث واملعلومـات بشـأن السـلم واألمـن ومشـروع        
Saferworld ية بإعداد قـانون منـوذجي بشـأن األسـلحة     وأمانة الشبكة يف اجتماعات اخلرباء املعن

وشارك املكتب يف حلقة دراسـية إقليميـة عـن السـلم والتعـاون يف جنـوب شـرق آسـيا          .النارية
  .٢٠٠٩نوفمرب /وعقدت يف دكا، بنغالديش، يف تشرين الثاين Saferworldنظمتها منظمة 
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أوروبـا يف املنتـدى   فقـد وفّـر ممثـل     .وتعزز التعـاون واحلـوار أيضـا مـع القطـاع اخلـاص        -٥٠
ــة يف         ــون لقطــاع صــنع األســلحة الناري ــة الرياضــية وممثل ــاملي بشــأن مســتقبل أنشــطة الرماي الع
الواليات املتحـدة وبلجيكـا مشـورة خـرباء يف اجتماعـات اخلـرباء الثالثـة املعنيـة بإعـداد قـانون           

املي املعقـود  وشارك املكتب يف االجتماع السنوي للمنتدى الع .منوذجي بشأن األسلحة النارية
املكتـب بروتوكـول األسـلحة     قدم، حيث ٢٠٠٩نوفمرب /يف نورمربغ، أملانيا، يف تشرين الثاين

وبغية تعزيز فهم أكرب لعملية الصنع، دعت الرابطة اإليطاليـة لصـانعي األسـلحة الناريـة      .النارية
  .٢٠١٠عام  والذخرية املكتب إىل زيارة مواقع إنتاج ودار اختبار خالل الربع الثاين من

    
روتوكول األسلحة األنشطة املقترحة لتعزيز ودعم التصديق على ب  - خامسا  

    النارية وتنفيذه
من أجل تيسري وحتسني مسـتوى التصـديق علـى بروتوكـول األسـلحة الناريـة، يقتـرح          -٥١

تنظيم سلسلة مـن حلقـات العمـل السـابقة للتصـديق مـع اجلهـات الوطنيـة ذات املصـلحة بغيـة           
عرفــة الــدول غــري األطــراف ووعيهــا فيمــا يتعلــق مبســائل األســلحة الناريــة وفائــدة           زيــادة م

  .الربوتوكول
  :وفيما يتعلق باستحداث األدوات، يقترح القيام مبا يلي  -٥٢

بغيــة االســتفادة علــى النحــو األمثــل مــن اجلهــود الــيت تبــذهلا الــدول يف ســبيل     )أ(  
ة على السعي إىل حتقيق املزيد مـن التعـاون مـع أمانـات     األمان يشجعالتبليغ، رمبا يود املؤمتر أن 

املنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة ذات الصـــلة واســـتطالع جـــدوى تبـــادل املعلومـــات واإلحالـــة 
املرجعية بـني أدواـا اخلاصـة بـالتقييم أو التبليـغ، بغيـة تقليـل عـبء التبليـغ الواقـع علـى الـدول             

  وتاليف ازدواج اجلهود؛
كـذلك  لنموذجي بشأن األسـلحة الناريـة يف صـيغته النهائيـة، و    وضع القانون ا  )ب(  
  اتساقه مع النظم القانونية املختلفة؛ وضمان، رهنا بتوافر التمويلترمجته، 
تنظـيم فريـق خـرباء، حسـب االقتضـاء، مـن أجـل التصـدي لألحكـام اجلنائيـة             )ج(  

 العالقـة بـني اتفاقيـة    للقانون النموذجي بشأن األسلحة النارية والنظر، على وجه اخلصوص، يف
  اجلرمية املنظمة وبروتوكول األسلحة النارية؛

ــوفري      )د(   ــة باعتبارهــا أداة لت ــادئ التوجيهيــة التقني تعمــيم القــانون النمــوذجي واملب
املساعدة التشريعية للدول األعضاء من خالل نشرها على موقع املكتب الشبكي واسـتخدامها  

  املعنية ببناء القدرات؛ يف حلقات العمل اإلقليمية والوطنية
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  :على الطلب ورهنا بتوافر التربعات، إعداد أدوات إضافية، مثل ًءبنا  )هـ(  
تطبيقــات براجميــة مؤمتتــة وغريهــا مــن األدوات الراميــة إىل مواءمــة إجــراءات      ‘١‘  

  ية بني البلدان املهتمة وتعقبها؛املراقبة اخلاصة بعمليات نقل األسلحة النار
تشغيلية لضـبط األسـلحة الناريـة ومصـادرا وخزـا وتـدمريها       بروتوكوالت   ‘٢‘  

وتسجيل األسلحة النارية املدمرة، وتوفري املسـاعدة املتخصصـة بشـأن تـدمري األسـلحة      
  النارية املصادرة وحتليلها؛

ــنظم        ‘٣‘   ــواءم مــع ال ــة يت وضــع نظــام ســهل االســتعمال لتســجيل األســلحة الناري
ة تيسري التعقب وتبادل املعلومـات، ويمكـن إتاحتـه    الرئيسية لالحتفاظ بالسجالت بغي

  .للبلدان الطالبة داخل املنطقة وخارجها
  :وبغية تعزيز بروتوكول األسلحة النارية ودعمه، تقترح األنشطة التالية  -٥٣

علــى الطلــب ورهنــا بتــوافر التربعــات، النظــر يف إجــراء دراســة، ينصــب   ًءبنــا  )أ(  
، وذلك يف مجلـة أمـور   ي الكاريبأفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة التركيز فيها يف البداية على 

  باستخدام نتائج حتليل وتعقب األسلحة النارية والذخرية املضبوطة واملصادرة؛
مســاعدة الــدول الطالبــة يف اســتحداث قاعــدة بيانــات عــن األســلحة الناريــة      )ب(  

ليـد معلومـات أكثـر موثوقيـة بشـأن      املضبوطة واملصادرة وتسـجيلها وحتليلـها وتعقبـها، بغيـة تو    
  أمناط الصنع واالجتار بصورة غري مشروعة واجتاهاما وزيادة التعاون؛ 

إجـراء دراســة عـن الســمات عـرب الوطنيــة لالجتـار باألســلحة الناريـة ودروبــه،        )ج(  
  استنادا إىل نتائج حتليل األسلحة والذخائر املصادرة؛

ن املنهجية، للطلبـات املتزايـدة علـى الـدعم     االستجابة، على حنو يتسم مبزيد م  )د(  
فيما يتعلق باملساعدة التشريعية والصياغة القانونية بشـأن األسـلحة الناريـة مـن خـالل حلقـات       
عمل إقليمية عـن التقيـيم والصـياغة القـانونيني بغيـة دعـم جهـود املواءمـة اإلقليميـة فيمـا يتعلـق            

يـة باسـتخدام القـانون النمـوذجي وغـريه مـن       باألسلحة النارية، ومن خالل مساعدة متابعة فرد
  األدوات القائمة؛

تعزيــز اخلــربة دون اإلقليميــة بشــأن منــع صــنع األســلحة الناريــة واالجتــار ــا      )هـ(  
بصورة غري مشروعة ومكافحتهما، ومكافحة األنشطة اإلجرامية املنظمة ذات الصلة، وذلـك،  

ــز   يف مجلــة أمــور، باســتخدام مركــز االمتيــاز يف غواتيمــ   اال الــذي أنشــئ حــديثا كمنصــة لتعزي
  التعاون اإلقليمي والدويل يف هذا اال؛
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شامل بشأن مراقبـة األسـلحة الناريـة للممارسـني      تدريبـيوضع مقرر دراسي   )و(  
واحملققني املتخصصني واملدعني العـامني، وحتويـل بعـض الوحـدات إىل بـرامج تدريبيـة مسـتندة        

  إىل احلاسوب؛
ون من خالل االتصال املباشـر بـني نقـاط االتصـال الواحـدة وغريهـا       تعزيز التعا  )ز(  

من السلطات املسؤولة عن مراقبة األسلحة النارية والتحقيق يف اجلرائم املتصلة باألسـلحة الناريـة   
ومالحقتـها قضـائيا ومـن خـالل اجتماعـات خـرباء ترمـي إىل تعزيـز تبـادل املعلومـات واخلـربات            

  .قة ومواءمة السياسات والتشريعات اخلاصة باألسلحة الناريةوأفضل املمارسات وبناء الث
ويف جمال التعاون مع أمانـات الصـكوك الدوليـة واإلقليميـة األخـرى، تقتـرح األنشـطة          -٥٤
  :التالية

عقد اجتماع لوكاالت األمم املتحدة وبراجمهـا الـيت تشـمل والياـا األسـلحة        )أ(  
وكول األسلحة النارية وتنفيذه بغية تشـجيع املزيـد مـن    النارية ملناقشة سبل ووسائل تعزيز بروت

  التعاون والتآزر؛
زيادة تعزيز التعاون والشراكة مع أمانـات الصـكوك اإلقليميـة لضـمان التـآزر        )ب(  

والتنسيق السليم، بغية بذل جهود متعاضـدة واتبـاع ـوج متكاملـة مـن أجـل التنفيـذ املشـترك         
مجلـة أمـور بالسـعي إىل إشـراك هـذه األمانـات يف جهـود         للصكوك العاملية والدولية، وذلك يف

  .التوعية واملساعدة التشريعية وبناء القدرات اليت يبذهلا املكتب
    

    االستنتاجات والتوصيات  -سادسا  
ــة إطــارا تشــريعيا مالئمــا        -٥٥ يتطلــب التنفيــذ الكامــل لنظــام فعــال ملراقبــة األســلحة الناري
دة مبــالك مــوظفني مناســب إىل جانــب املــوارد التقنيــة  ومــزعمــال تنســيقيا مــن هيئــات خمتلفــة و

ويف هــذا الســياق، رمبــا يــود املــؤمتر أن ينظــر يف اإلجــراءات املقترحــة، وخاصــة فائــدة   .واملاليــة
تعزيــز التشــريعات املتوائمــة وتبــادل املعــارف واخلــربات فيمــا بــني املنــاطق واســتحداث أدوات  

ة والتشــغيلية وأدوات املســاعدة التقنيــة، مبــا يف ذلــك   ومــواد أخــرى، كاألدلــة واملــواد التدريبيــ  
النماذج املوحدة والتطبيقـات الرباجميـة السـهلة االسـتعمال وقواعـد البيانـات والسـجالت، مـن         
أجل تيسـري تنفيـذ بروتوكـول األسـلحة الناريـة، باإلضـافة إىل املبـادئ التوجيهيـة والتشـريعات          

   .النموذجية القائمة
  :ر أيضا أن يطلب من األمانة أن تقوم مبا يليورمبا يود املؤمت  -٥٦
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ــة      )أ(   أن تتخــذ اإلجــراءات الالزمــة لوضــع القــانون النمــوذجي يف صــيغته النهائي
  وضمان ترمجته وتعميمه؛

أن تواصــل التعــاون علــى حنــو أوثــق مــع أمانــات الصــكوك العامليــة واإلقليميــة    )ب(  
ة اسـتطالع سـبل ووسـائل املشـاركة يف     ومع وكاالت األمم املتحـدة وبراجمهـا ذات الصـلة بغيـ    

  تعزيز ودعم التصديق على بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه؛
أن تنظم اجتماعات إقليميـة لنقـاط االتصـال الواحـدة وغريهـا مـن السـلطات          )ج(  

املسؤولة عن مراقبة األسلحة النارية والتحقيق يف اجلرائم املتصلة باألسـلحة الناريـة ومالحقتـها    
، من أجل تبادل املعلومات واخلربات وتيسـري االتصـاالت املباشـرة بشـأن مجيـع املسـائل       قضائيا

  .تنفيذ بروتوكول األسلحة الناريةاملتعلقة ب
، أن ينظـر يف مـدى استصـواب إنشـاء فريـق عامـل       ٤/٦ورمبا يود املؤمتر، عمـال مبقـرره     -٥٧

كيمـا جيمـع معـاً علـى حنـو      حكومي دويل مفتـوح العضـوية معـين بربوتوكـول األسـلحة الناريـة،       
منتظم نقاط االتصال الواحدة ومقرري السياسات واملمارسني املسـؤولني عـن تنفيـذ بروتوكـول     
األسلحة النارية والتحقيق يف اجلرائم املتصلة باألسلحة النارية ومالحقتـها قضـائيا، ـدف تعزيـز     

التحـديات الـيت تواجـه التنفيـذ     االتصاالت املباشـرة وتبـادل مشـورة اخلـرباء واملعلومـات املتعلقـة ب      
ويمكـــن هلـــذا الفريـــق العامـــل أن يـــوفّر املشـــورة للمـــؤمتر بشـــأن   .واجتاهـــات االجتـــار ودروبـــه

االستراتيجيات واإلجراءات املشتركة الالزمة ملنع صنع األسلحة النارية واالجتار ا بصـورة غـري   
فيما بني الـدورات يف عـام    مشروعة ومكافحتهما، وأن يطلب إىل املكتب أن يعقد أول اجتماع

  .وأن يقدم خالل دورة املؤمتر السادسة املقبلة توصيات باإلجراءات الالزمة ٢٠١١
ــة          -٥٨ ــة وتقني ــه مســاعدات مالي ــل توجي ــق تكف ــؤمتر أيضــا أن ينظــر يف طرائ ــود امل ــا ي ورمب

ود املليئـة  مستدامة للبلدان اليت متر حباالت ما بعد النـزاع وأقل البلـدان منـوا حيـث تسـهل احلـد     
بــالثغرات التــدفق غــري املشــروع لألســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناــا والــذخرية، ممــا يغــذي    

فوجــود نظــام يعمــل بفاعليــة ملراقبــة األســلحة الناريــة يف هــذه البلــدان يتســم   .العنــف والنـــزاع
  .بأمهية حامسة بالنسبة ملعاجلة مسألة األسلحة النارية على الصعيد العاملي
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