سلسلة النمائط اجلامعية يف إطار مبادرة "التعليم من أجل العدالة"

االجتار ابألسلحة النارية

هتدف مبادرة "التعليم من أجل العدالة" اليت أطلقها مكتب األمم املتحدة املعين ابملخ ِّدرات واجلرمية (اختصاراً" :مكتب املخ ِّدرات واجلرمية") ،واليت متثل
مصممة للمراحل
أحد مكوانت الربانمج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة ،إىل الوقاية من اإلجرام وترسيخ ثقافة احرتام القانون من خالل أنشطة تعليمية َّ
االبتدائية والثانوية والثالثية (اجلامعية) .ومن شأن هذه األنشطة أن تساعد املربني على تعليم اجليل القادم من أجل حتسني فَهم ومعاجلة املشاكل اليت
تقوض سيادة القانون .وعلى املستوى اجلامعي ،تقدم املبادرة دعماً لألكادمييني لكي ِّ
ميكن أن ِّ
يدرسوا يف اجملاالت املشمولة بوالية املكتب .وترتاوح
اجملاالت املتناولة يف النمائط اجلامعية من منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،وهتريب املهاجرين واالجتار ابألشخاص ،واجلرمية املنظمة ،واجلرمية السيربانية وجرائم
احلياة الربية ،ومكافحة الفساد ،واألسلحة النارية ،ومكافحة اإلرهاب ،إىل األخالق والنـزاهة .وهذه النمائط ُمعدَّة للمحاضرين من أجل مواءمتها
وإدماجها يف دوراهتم الدراسية.

يش ِّكل صنع األسلحة النارية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة خطراً على السالم واألمن ،كما يشكل عائقاً أمام
حتقيق أهداف خطة التنمية املستدامة لعام  .2030وارتباط األسلحة النارية ابإلجرام ليس موضع تساؤل ،سواء
استُخدمت تلك األسلحة كأداة الرتكاب جرائم عنيفة ،أو كأداة الستعراض السلطة أو إدامتها ،أو كسلعة جتارية
غري مشروعة ،أو كطريقة دفع بديلة .وهذا االرتباط يرتاوح من رعاية ودعم إجرام العصاابت العاملة يف املناطق
احلضرية إىل تعزيز اجلرمية املنظمة واإلرهاب وإاثرة النزاعات.
وميثل فهم العالقة التفاعلية املتبادلة بني أسواق األسلحة النارية املشروعة وأسواقها غري املشروعة ،وأتثريها على
السالم واألمن ،شرطاً الزما ملنع وتقليل إساءة استعمال األسلحة النارية وتسريها ونشرها واالجتار هبا بصورة غري
مشروعة .وقد أصبحت األسلحة النارية بصورة متزايدة ،سواء أكانت مشروعة أم غري مشروعة ،جزءاً من احلياة
معمق هلذه الظاهرة والتدابري
اليومية يف كثري من البلدان واجملتمعات احمللية .ولذلك ،فإن من شأن وجود فهم َّ
املضادة هلا وتوافر فرص االخنراط يف مبادرات للحد من انتشار األسلحة النارية أن يكون هلما أتثري إجيايب على أمن
األفراد واجملتمعات.
وقد أعدت املبادرة سلسلة النمائط اجلامعية اخلاصة مبنع االجتار ابألسلحة النارية ومكافحته بدعم من أكثر من
 50أكادمييا ابرزاً من خمتلف أحناء العامل .ويقصد منها مساعدة احملاضرين من خمتلف التخصصات على تدريس
املوضوع املتعلق بنطاق ظاهرة األسلحة النارية غري املشروعة وارتباطاهتا ابإلجرام .وتتناول هذه النمائط جمموعة
منوعة من املسائل املتعلقة ابألسلحة النارية ،تشمل االعتبارات العامة ،والطريق من اإلنتاج املشروع إىل السوق غري
املشروعة ،واجلهات الفاعلة الرئيسية ،وتدابري التصدي على الصعيدين الوطين والدويل.
وميكن للمحاضرين أن يستخدموا هذه النمائط يف شكلها احلايل أو أن يوائموها ،كما ميكنهم أن يدجموا أجزاء
منفردة منها يف دورة دراسية موجودة .وهذا اهليكل النمائطي يتيح للمحاضرين أن يكتفوا ابختيار املواضيع املناسبة
لبيئاهتم اخلاصة .وميكن للمحاضرين أيضاً أن يستحدثوا دورة دراسية جديدة حول األسلحة النارية ابستخدام كل
هذه النمائط جمتمعة.

