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 الدورة الحادية عشرة 
 2022األول/أكتوبر  تشرين  21-17فيينا، 
 *)د( من جدول األعمال المؤقت 2البند 

استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  
الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها: بروتوكول مكافحة صنع  عبر 

األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها بصورة  
 غير مشروعة 

  

   
 أنشطة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الرامية إلى تعزيز   

أجزائها ومكوناتها والذخيرة  ودعم تنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية و 
واالتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة  

 الجريمة المنظمة عبر الوطنية
  

 تقرير األمانة  
  

 مقدمة  - أوال  
 
الجريـما المنمـما عبر لمؤتمر األطراف في اتـفايـةا األمم المتحـدة لمـحافحـا    2/ 10أعـد ذـ ا التيرير عمب ـلاليرا    - 1

تعزيز التعاون الدولي على محافحا صــــنس األ ــــلحا النا يا وأجزاناا ومحولاتاا وال تيرة وااتجا   اا "   الوطنةا، المعنون 
. وفي ذلك اليرا ، أكد المؤتمر مجددا أن ااتفايةا وبروتوكول محافحا صـــــنس األ ـــــلحا النا يا  ا" لصـــــو ة شير مشـــــروع 
 تيرة وااتجا   اا لصـــــــــو ة شير مشـــــــــروعا، المحم  لبتفايةا، ذما من أذم الصـــــــــحو  اليالولةا  وأجزاناا ومحولاتاا وال 

 العالمةا لمحافحا صنس األ لحا النا يا وأجزاناا ومحولاتاا وال تيرة وااتجا   اا لصو ة شير مشروعا. 

( وألمالةا  2021ةه  وذي جز  اليمر )حزيران/يول  –وتبل الفترة المشـــــمولا لالتيرير، الالـــــمت  ب  دول  -2
إلى  روتوكول األ ـــــــــلحا النا يا، ليبل  عدد   -(2022( ولكســـــــــمبرا )أ ا /مايو  2021)تشـــــــــرين األول/أكتوبر 

طرفـا. وفي حين يتزايـد عـدد األطراف   ول ولكن  ت ـال، يلزل  ـ ل المزيـد من الجاود   122األطراف اإلجمـالي  
 م .المتواصلا لتحييق االالمال العالمي والتنفي  الكا

 __________ 
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ــعلس  اا محت  األمم المتحدة المعني  -3 ــعا التي  الــــــــــ والغرض من ذ ا التيرير ذو إعبل المؤتمر لاأللشــــــــــ
لالمخد ال والجريما )المحت (، من تبل قســـــــــــم محافحا ااتجا  لاأل ـــــــــــلحا النا يا التالس له، من أج  التروي  

  2020  أشســــع /آبلتيرير، أي من للتصــــديق على  روتوكول األ ــــلحا النا يا وتنفي ف تبل الفترة المشــــمولا لا
 .  2022إلى تموز/يولةه  

(  19-وتبل السـنا األولى من الفترة المشـمولا لالتيرير، فرض تي ير جانحا مرض فيروك كو ولا )كوفيد -4
ــلا العملةال  ــال والمجتمس الدولي على مواصــــ ــديدة على قد ة الدول األعالــــ ــغوطا رــــ ــبوقا شــــ العالمةا شير المســــ

ون الو يق مس الجاال المعنةا الوطنةا والمالحين، لف  المحت  تعا طوا ئ وطرانق عم   ديلا المعةا يا. وبالتعا
لالـــــــــمان أا تتعع  جمةس األعمال والخدمال األ ـــــــــا ـــــــــةا الداعما للدول األعالـــــــــال في محافحا ااتجا  شير 

. واعت ـا ا من المشــــــــــــــرور لـاأل ــــــــــــــلحـا النـا يـا، حيـم أمحن ليـ  جـالـ  مناـا إلى  ي ـا قـانمـا على العمـ  عن لعـد
فصـاعدا، ا ـتيلا المحت  ألشـعته لالحالـو  الشـخصـي، مس اا ـتمرا  في ا ـتخدال رـحلي   2021أيلول/ ـبتمبر  

ــتجي ا  ــال. وأتاع ذ ا المزي  من طرانق العم  للمحت  أن  م  مســــــــــ العم  الاجين وعن لعد، حســــــــــــ  ااقتالــــــــــ
لما في ذلك في المناطق النانةا، مس أت   احتةاجال الدول، مما محن الخبرال من المشــــا كا على لعاس أو ــــس، 

 الييود المفروشا على الميزالةا وااعت ا ال البي ةا في ااعت ا .  

ــا من تو ـــــةس لعاقه   -5 وتبل الفترة المشـــــمولا لالتيرير، تمحن قســـــم محافحا ااتجا  لاأل ـــــلحا النا يا أ الـــ
مشا يس في  مالي مناطق: شرب وو و أفريقةا، وأمريحا  الجغرافي لةشم  منعيا الكا يبي والعراس، وذو ينف  اآلن 

ــريةا )أوكرالةا(. ومن   ــةا )العراس(، وشرب البليان، وأو وبا الشـــ ــةا الو ـــــعى، وآ ـــ البتينةا، ومنعيا الكا يبي، وآ ـــ
، ـيدعم المحـت ، ـلالتعـاون مس الجمـاعـا 2021تبل المشــــــــــــــرور اليـانم في منعيـا الكـا يبي، اـل ي أطلق في عـال  

ا، تنفيـ  عنصــــــــــــــر العـدالـا الجنـانةـا في تريعـا العريق من أجـ  تنفيـ  اإلجرالال الكـا يبةـا ذال األولوـيا  الكـا يبةـ 
لشــين االتشــا  شير المشــرور لا ــلحا النا يا وال تانر في جمةس ألحال منعيا الكا يبي لعرييا مســتداما لحلول 

عريا إلى العراس للتعاون مس الححوما ، قال المحت   زيا ة ق2022. وفي آذا /ما ك ولةســــــــان/أ ري   2030عال 
ع  إلى ذايتي   في وشــــــس تعا عم  وطنةا لشــــــين األ ــــــلحا النا يا، ورــــــا   في لعتا تييةم مشــــــتركا  ين الشــــــ 
ا ــــتكشــــاف المجاال المحتملا للتعاون والمســــاعدة التينةا. وتبل الفترة المشــــمولا لالتيرير، وطد اليســــم أ الــــا 

رطا الجنانةا )اإللتربول( من تبل مشروعين مشتركين، أحدذما في شرب البليان  تعاوله مس المنمما الدولةا للش
 لدا رــــــــريحا، حيم   44مشــــــــروعا في   14واآلتر في شرب أفريقةا وأمريحا البتينةا. وإجماا، ينف  اليســــــــم حالةا 

 .( 1)  لدا 11موظفا في   25ينشر 

 تيرير ما يلي:ورملت أذم اإللجازال المحييا تبل الفترة المشمولا لال -6

ــول إلى أكتر من   )أ(    ــلحا الوطنيين من أكتر من    6  400تم الوصــــــ ــحاب المصــــــ  70من أصــــــ
مما  ـــا قدمت لام ألشـــعا لبنال اليد ال في مجال الكشـــا عن حاال ااتجا     1 220 لدا، لمن فيام 

 لاأل لحا النا يا والتحييق فياا ومياشاة مرتكبياا؛  

ـــــــــــــــــ  )ب(     لدا؛ ووشــعت  ب ا  لدان قوالين جديدة    28تم إجرال وتشــا   ا ــتعراشــال تشــريعةا لـ
لبليان وأوكرالةا، جمس المحت  مجموعال  لشـين األ ـلحا النا يا واعتمدتاا  دعم من المحت ؛ وفي شرب ا 

 من السوا ق اليالانةا المتعليا لاأل لحا النا يا وتحليبتاا، مما دعم موالما المما  ا اليالانةا؛ 

 __________ 

 األ جنتين، أوزبحستان، أوكرالةا،  لجةحا، البو نا والار ك، ترينيداد وتوباشو، السنغال، صربةا، ميدولةا الشمالةا، النمسا، النةجر. (1) 
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تييةما رـامب لبحتةاجال من المسـاعدة التينةا والمعدال، لما في ذلك  20أجري أكتر من   )ج(   
تبل الخدمال البريد ا وتدمال العرود الســـــــــريعا،   ـــــــــ عا تييةمال للكشـــــــــا عن عملةال ااتجا  من 

 لاارترا  مس رركال البريد السريس الخاصا؛ 

صــــــو ة عالةا الجودة لاألرــــــعا الســــــينةا لا ــــــلحا النا يا وأجزاناا    1  000التيو أكتر من   )د(   
 ومحولاتاا وال تيرة وجمعت في مجموعا مواد تد يبةا متخصصا للكشا عن األ لحا النا يا؛  

ــلا،   ذـ( )    ــلحا النا يا والجرانم ذال الصـ ــي محافحا ااتجا  لاأل ـ ــةس لعاس مجتمس مما  ـ تم تو ـ
ال ي  شـجس ت ادل المعلومال والمما  ـال الجيدة والد وك المسـتفادة اةما  ين المما  ـين لشـين التحييق  

 في قالا ا األ لحا النا يا ومياشاة مرتكبياا؛  

والتوجياي من تبل تنسـيق عملةال إلفاذ اليالون عبر    جرى تو ـةس لعاس الدعم التشـغيلي  )و(   
الحدود والتحقةيال الجنانةا البحيا لتفكةك الشـــ حال اإلجرامةا التي تيا و ال ااتجا  لاأل ـــلحا النا يا  

 في شرب أفريقةا وأمريحا الجنوبةا؛ 

لنا يا وتحليلاا  قدل دعم مسـتمر إلى البلدان المسـتادفا لدعم جمس البةالال لشـين األ ـلحا ا  )ز(   
 من تبل اا تبةان المتعلق  تدفق األ لحا شير المشرور؛ 

، تعو المحت  إلطبس لمال متكام  لتسجي  األ لحا 2022في النصا التالي من عال  )ع(   
في  لدين، فالــب عن إصــدا  م ادئ توجياةا للتحييق في  على لحو تجريبي وتنفي ف    (goIFAR)النا يا  
 األ لحا النا يا ومياشاة مرتكبياا. جرانم  

  
النهج الخماسي الركائز الذي يتبعه مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات  -ثانيا 

 والجريمة في دعم التصديق على بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه
 
ــما جديدا دات  فرر   -7 ــفته قســ ــلحا النا يا لصــ ــم محافحا ااتجا  لاأل ــ ــم قســ الجريما المنمما وااتجا  ألشــ

. ويدعم اليســـــــم 2022لةســـــــان/أ ري    1شير المشـــــــرور كجزل من عملةا داتلةا إلعادة لةحلا المحت   دأل في 
العم  الححومي الدولي والمعةا ي المتصــــ   بروتوكول األ ــــلحا النا يا والصــــحو  ذال الصــــلا، ويســــاعد الدول  

بروتوكول األ ـلحا النا يا ليةا منس ومحافحا صـنس األ ـلحا النا يا األعالـال على تعزيز التنفي  الكام  والفعال ل
ــالة ا ــــــــتخداماا لصــــــــو ة شير مشــــــــروعا، و والعاا لالجرانم ذال   وأجزاناا ومحولاتاا وال تيرة وااتجا   اا وإ ــــــ

ــم لالكام  من موا د تا جا عن الميزالةا وا يتليى أي أموال من الميزالةا العاد ا أ ــلا. ويمول اليســـــــــ و من الصـــــــــ
 الدعم المخصص للمشا يس لتنفي  وا اته.

، ويت س لاجا 2011ويواصــــ  اليســــم عم  البرلام  العالمي لشــــين األ ــــلحا النا يا، ال ي ألشــــم في عال  -8
متكامب  ســـــتند إلى تم   كانز مترالعا ذي: )أ( تعزيز وشـــــس الســـــةا ـــــال والمعايير من تبل التو ةا وتيد م  

دعم التصـــديق على  روتوكول األ ـــلحا النا يا وتنفي ف؛ )ب( تيد م الدعم التيني لتنفي   المســـاعدة التشـــريعةا ليةا 
ــنس األ ـــلحا النا يا  التدا ير الوقانةا واألمنةا؛ )ج( تعزيز تدا ير العدالا الجنانةا الرامةا إلى اكتشـــاف عملةال صـ

ــو ة شير مشـــــــــــروعا والتحييق ف ــالعين فياا؛ وأجزاناا ومحولاتاا وال تيرة وااتجا   اا لصـــــــــ ــاة الالـــــــــ  ياا ومياشـــــــــ
)د( تعزيز وتشـــــــــجةس التعاون الدولي وت ادل المعلومال من أج  التصـــــــــدي لل عد العا ر للحدود الوطنةا لبتجا  
شير المشـرور لاأل ـلحا النا يا والمسـان  ذال الصـلا؛ )ل( وشـس ترانو لتدفيال األ ـلحا النا يا شير المشـروعا 

لعـالمـةا وتحليلاـا واأللحـا  اا ــــــــــــــتراتةجـةا من أج  تعزيز الفام الجمـاعي  و صــــــــــــــدذا عن طريق جمس البـةالال ا
اتجاذال ااتجا  وألماطه و ـــــــةاقه الجناني. ومن تبل ذلك،  ســـــــام اليســـــــم  نشـــــــا  في تحييق أذداف التنمةا 

حا  )الحد ليد  كبير من التدفيال شير المشـــــروعا لاموال واأل ـــــلحا ومحاف  4-16المســـــتداما، وا  ـــــةما الغا ا 
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(. ويســـتكم  ذ ا النا  لعدد من العناصـــر الجامعا المدمجا  2030جمةس أرـــحال الجريما المنمما، لحلول عال 
 في ألشعا اليسم، مت  مراعاة المنمو  الجنسالي وحيوس اإللسان ومشا كا المجتمس المدلي وإررافه.

  
 األسلحة الناريةالنهج المتكامل الخماسي الركائز الخاص بالبرنامج العالمي بشأن 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

وا ـــتنادا إلى لتان  التييةم المتعمق المســـتي  للبرلام  العالمي لشـــين األ ـــلحا النا يا، رـــرر قســـم محافحا   -9
في وشـس ا ـتراتةجةا عالمةا للمحت  لمحافحا األ ـلحا النا يا   2022ااتجا  لاأل ـلحا النا يا في لةسـان/أ ري   

 ؤيا المحت  وتدا يرف في وجه التحد ال  ، تادف إلى ت سـةو وإعادة تشـحي 2030-2022شير المشـروعا للفترة 
ــلحا   ــحلا األ ـ ــ ا، وتعزيز منعق التدت  اليانم على النتان  لمعالجا مشـ ــةا الجديدة والنارـ ــةا ـ التكنولوجةا والجيو ـ
ــتراتةجةا من تبل   النا يا شير المشــــروعا وصــــبتاا لالجريما المنمما عبر الوطنةا واإل ذاب. و ــــتوشــــس اا ــ

 لنعاس دات  المحت  ومس الشركال الخا جيين وأصحاب المصلحا. عملةا تشاو  وا عا ا
  

 األنشطة الرامية إلى مساعدة الدول على تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية  - ثالثا  
 

لشـا  ححومي   200تبل الفترة المشـمولا لالتيرير، اشـعلس قسـم محافحا ااتجا  لاأل ـلحا النا يا  نحو  -10
من أصحاب المصلحا   6  400، جمـــــعـــــت أكـــــتـــــر مــــــــــــــــــــن  ( 2) مساعدة تينةا لفال  دعم المالحــــــــــيندولي وألشعا  

  لدا، ليةا تشجةس االالمال إلى  روتوكول األ لحا النا يا وتنفي ف تنفي ا كامب.  70الوطنيين من أكتر من 
  

 دعم الهيئات والعمليات الحكومية الدولية -ألف 
 

 والفريق العامل المعني باألسلحة الناريةمؤتمر األطراف  -1 
 

ال ي  ح  اةه مس التيدير لالنتان  التي توصـــ     10/2اعتمد مؤتمر األطراف، في دو ته العارـــرة، اليرا    -11
ــالس ودعـا الـدول األطراف إلى اتخـاذ الـتدا ير   إلياـا الفريق العـامـ  المعني ـلاأل ــــــــــــــلحـا الـنا ـيا في اجتمـاعـه الســــــــــــ

 __________ 

لالتيرير عن طريق تبرعال ميدما من ألمالةا وإ عالةا والسويد وفرلسا والمحسةك والةالان تبل الفترة المشمولا المنف ة مولت األلشعا   (2) 
وااتحاد األو وبي ومحت  محافحا اإل ذاب والصندوس اا ت مالي المتعدد الشركال لخريعا العريق لشين األ لحا الصغيرة واأل لحا  

 . "كةان إلياذ األ واع"  الخفةفا في شرب البليان، وك لك من

 األطر التشريعية
 والسياسات

 المنع:

 تدابير ضمان أمن
 األسلحة النارية

 ومراقبتها؛ التوعية 
 والتثقيف 

رصد االتجار 
غير المشروع: 

البيانات والبحوث 
 والتحليل

التعاون وتبادل 
المعلومات على 
 الصعيد الدولي

تدابير العدالة 
 الجنائية
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الــــال وبما يتمارــــى مس قواليناا الداتلةا، لتنفي  التوصــــةال وليا  المناقشــــا التي تمخالـــت  البزما، حســــ  ااقت 
 عناا اجتماعال الفريق العام . 

وفي اليرا  لفســـــــــــه، لوف المؤتمر مس التيدير لما قدمه المحت  من مســـــــــــاعدة إلى الدول، لما فياا ما قدمه   -12
ــلا مســــــــاعدة الدول،  نال على طلباا، في  البرلام  العالمي لشــــــــين األ ــــــــلحا النا يا، وطل    إلى المحت  مواصــــــ

ــا تلك الدول على تيد م موا د من  ــجس المؤتمر أ الــــ ــمال إلى البروتوكول وتنفي ف. ورــــ جاودذا الرامةا إلى االالــــ
 تا ج الميزالةا لتمحين المحت  من تنفي  وايته في ذ ا الصدد.

ــاعدة الد -13 ــ  مســــــ ول األطراف،  نال على طلباا، في جاودذا الرامةا  وطل  المؤتمر إلى المحت  أن يواصــــــ
إلى تعزيز لمماا الخاصــا لمراي ا األ ــلحا النا يا، تصــوصــا في مجاال وشــس التشــريعال، وا ــت الا األ ــلحا  
النا يا وشـــ عاا ومصـــاد تاا والتصـــرف فياا، والدعم التيني لشـــين و ـــم األ ـــلحا النا يا وحف   ـــجبتاا واقتفال 

ــاة مرتكبياا. وعبوة على ذلك،   أ رذا، والتد ي  ــلا ومياشــ وبنال اليد ال في مجال التحييق في الجرانم ذال الصــ
دعــا المؤتمر الــدول األطراف إلى القةــال،  ــدعم من المحتــ ،  تعزيز وموالمــا التــدا ير التي تتخــ ذــا للتصـــــــــــــــدي 

ــالي  العم ، مت  األ ـــــــــلحا ا ــلا لالتعو ال التكنولوجةا وتغير أ ـــــــ لتجمةعةا والع اعا التب ةا للتاديدال المتصـــــــ
األلعاد لا ـــــــــلحا النا يا، وتحوي  األ ـــــــــلحا النا يا، وااتجا  من تبل الخدمال البريد ا، وا ـــــــــتخدال رـــــــــ حا 
ــريعةا وتنفي  ا، وأن  جمس  ــس أدوال تشــ ــ  وشــ ــفرة، وطل  إلى المحت  أن يواصــ اإللترلت الخفةا والعمبل المشــ

 دي الفعالا.المعلومال عن ااتجاذال وتدا ير التص

ودعا المؤتمر الدول والمحت  وشيرذما من الجاال المعنةا إلى مواصـلا تحلي  ولشـر المعلومال عن آ ا   -14
ااتجا  لاأل ـــلحا  وصـــفه  ـــوقا شير مشـــروعا وعبقته لالعنا والجريما، وإلى العم  على تةســـير إلتاج  ةالال  

مرأة وجرانم الكرالةا المتصـــــلا لصـــــنس األ ـــــلحا النا يا موحدة وقا لا للميا لا، والتصـــــدي للعنا المســـــل  شـــــد ال
وأجزاناا ومحولاتاا وال تيرة وااتجا   اا لصـو ة شير مشـروعا، ورـجس المحت  وشيرف من المنممال ذال الصـلا  
على تعوير أوجه التآز   ين التزامال اإل با المختلفا لدى الدول األطراف. كما رـجس الدول األطراف والمحت  

مةم منمو  مرار لنور الجن  والســن في الســةا ــال والبرام  المتعليا لاأل ــلحا النا يا، في مجاال مناا على تع
تصـــمةم البرام  وتخعةعاا وتنفي ذا و صـــدذا وتييةماا، ورـــجس على ت ادل الخبرال الوطنةا والد وك المســـتفادة 

 والمما  ال الفاللى.

حتفال لال كرى الســـــــــــنويا الخامســـــــــــا عشـــــــــــرة لبدل لفاذ وعلى ذامش المؤتمر، دعا حد  جالبي، عيد لب -15
 مشا كا. 180 روتوكول األ لحا النا يا، إلى إشفال العالس العالمي علةه وتنفي ف تنفي ا فعاا، وحالر الحد  

وقدل المحت  أ الــــــــــــا تدمال الدعم المتعليا ليعمال األمالا لبجتماعين التامن والتا ــــــــــــس للفريق العام    -16
وفي  2021أ ا /مايو  12إلى  10لحا النا يا، الل ين عيدا في فيينا في رح  ذجين في الفترة من المعني لاأل 

ــةا لعنوان "الحد من   2022أ ا /مايو   5و 4 ــا ــ على التوالي. وأعد المحت  لبجتمار التامن و قتي معلومال أ ــ
اف التنمةا المســــــــــــــتداما"  من أذد  4-16التدفيال شير المشــــــــــــــروعا لاموال واأل ــــــــــــــلحا من أج  تحييق الغا ا 

(CTOC/COP/WG.6/2021/2 و"تعبيق  روتوكول األ ــلحا النا يا في  ــةاس تســري  األ ــلحا النا يا من )
(. وأعــد المحتــ  لبجتمــار التــا ــــــــــــــس و قــا  CTOC/COP/WG.6/2021/3عملةــال ليلاــا إلى ااتجــا   اــا" )

مشــــــــــــــروعــــا  لصــــــــــــــو ة شير  الــــ تيرة وااتجــــا   اــــا  أ ــــــــــــــــــا ــــــــــــــةــــا عن منس ومحــــافحــــا صــــــــــــــنس  معلومــــال 
(CTOC/COP/WG.6/2022/2  وو قا أترى تتالــــــــمن اقتراحا لشــــــــين تعا عم ) متعددة الســــــــنوال للفريق

(. وقد اعتمد الفريق العام  تعا العم  التي  ــــتوجه عمله من  اآلن CTOC/COP/WG.6/2022/3العام  )
عــــــــال   )2026حــــــــتــــــــى  ااجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــن  تــــــــيــــــــريــــــــرا  و ـــــــــــــــــــــةــــــــحــــــــال   .CTOC/COP/WG.6/2021/4  

(، الل ان يتالــــــــــمنان موجزا لمداواتاما والتوصــــــــــةال المعتمدة وتعا العم  CTOC/COP/WG.6/2022/4و
 المتعددة السنوال المعتمدة، إلى مؤتمر األطراف في دو ته الحاد ا عشرة. 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2021/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2021/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2022/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2022/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2021/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2022/4
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 لهيئات الحكومية الدولية األخرى والتعاون معها دعم ا -2 
ــلحا النا يا عم  مختلا الاي ال  -17 ــم محافحا ااتجا  لاأل ـــــــــــ ــمولا لالتيرير، دعم قســـــــــــ تبل الفترة المشـــــــــــ

 الححومةا الدولةا األترى التي ت عنى لمسيلا األ لحا النا يا. 

ــتين،  -18 ــا والســ المعنون "تعزيز التعاون الدولي   65/2اليرا  فيد اعتمدل لجنا المخد ال، في دو تاا الخامســ
من أج  معالجا الصبل  ين ااتجا  شير المشرور لالمخد ال وااتجا  شير المشرور لاأل لحا النا يا"، ال ي 
 ــــلمت اةه اللجنا لالجاود التي يب لاا المحت  لتحلي  ومعالجا الصــــبل  ين ااتجا  شير المشــــرور لالمخد ال  

ا، وطلبت اةه إلى المحت  أن يواصــــــ  تيد م المســــــاعدة إلى الدول األعالــــــال التي تعلباا اةما واأل ــــــلحا النا ي 
يتعلق لجمس البةالال وال حم وت ادل المعلومال اا ـــــــــــتخ ا يا والتحليبل للكشـــــــــــا عن لعاس الصـــــــــــبل  ين  

ا أ الــــــا إلى المديرة ااتجا  لالمخد ال واأل ــــــلحا النا يا وتعزيز التعاون لمعالجا ذ ف الصــــــبل. وطلبت اللجن 
التنفيــ  ــا للمحتــ  أن تعرض ذــ ا اليرا  على لجنــا منس الجريمــا والعــدالــا الجنــانةــا ومؤتمر األطراف في اتفــايةــا  

 األمم المتحدة لمحافحا الجريما المنمما عبر الوطنةا.

ان. و ــــــــــاذم المحت  أ الــــــــــا في تيا ير ميدما إلى الجمعةا العاما ومجل  األمن ومجل  حيوس اإللســــــــــ  -19
الميدل إلى مجل  األمن عن األ ـــلحا الصـــغيرة واأل ـــلحا   2021ورـــملت تلك التيا ير تيرير األمين العال لعال  

الميـدمين إلى الجمعـةا العـامـا لشــــــــــــــين   2022و  2021(، وتيريري األمين العـال لعـامي  S/2021/839الخفةفـا )
ة إلى الدول من أج  ك   ااتجا  شير المشــــرور لاأل ــــلحا الصــــغيرة واأل ــــلحا الخفةفا وجمعاا، تيد م المســــاعد

(،  A/77/77و  A/76/284وااتجا  شير المشــــــرور لاأل ــــــلحا الصــــــغيرة واأل ــــــلحا الخفةفا من جمةس جوال ه )
وتيا ير مفوشــــا األمم المتحدة الســــامةا لحيوس اإللســــان إلى مجل  حيوس اإللســــان لشــــين تي ير رــــرال المدليين 

(  A/HRC/49/41األ ــــلحا النا يا وحةازتام لاا وا ــــتخدامام إ اذا وا ــــتخداماا من جال  األطفال والشــــ اب )
(. وعبوة على ذلك، قدل المحت  في  A/HRC/44/29وبشـــين أ ر عملةال لي  األ ـــلحا على حيوس اإللســـان )

إحاطا إلى مجل  األمن في اجتمار لصـةغا آ يا لشـين التاديد ال ي تشـحله التدفيال شير   2021أيلول/ ـبتمبر  
ــرو  ــلحا. وفي المشـ ــةاس عملةال الســـبل وحاال حمر األ ـ ــلحا على الســـبل واألمن، لما في ذلك في  ـ عا لا ـ

أعياب مناقشـــــتين لشـــــين األ ـــــلحا الصـــــغيرة واأل ـــــلحا الخفةفا في تشـــــرين األول/أكتوبر وتشـــــرين التالي/لوفمبر 
ــمبر 2021 ، ال ي يركز على الني  (2021)  2616، اليرا  2021، اتخ  مجل  األمن، في كالون األول/د ســــ

شير المشـــرور لا ـــلحا وما يتصـــ   اا من أعتدة وتكد ســـاا لما يزعزر اا ـــتيرا  وتســـريباا في التاا  لعملةال 
 حمر األ لحا التي  يذن  اا المجل .

 ــــــنتين لشــــــين  رلام  العم  لمنس ااتجا  شير  وعلى ذامش ااجتمار الســــــالس للدول ال ي  عيد مرة ك  -20
المشـرور لاأل ـلحا الصـغيرة واأل ـلحا الخفةفا من جمةس جوال ه ومحافحته واليالـال علةه، لمم المحت ، لالتعاون 
ــلحا النا يا  ــتوى لعنوان "ذكرى مزدوجا:  روتوكول األ ــــ ــؤون لزر الســــــبع، حد اي جالبةاي  اةس المســــ مس محت  رــــ

ــغيرة يبلغان  وبرلام  العم  ا ــلحا الصــــــ ــاف الحد ، ال ي  كز على األذمةا  20لمتعلق لاأل ــــــ ــتالــــــ عاما". وا ــــــ
 مشا كا من جمةس ألحال العالم.  120المستمرة للصحين وتكاملاما، أكتر من 

  
  المساعدة التقنية -باء 
 وضع السياسات والمعايير -1 

واصـ  المحت  إذكال وعي مير ي السـةا ـال وأعالـال البرلمالال لمسـيلا األ ـلحا النا يا شير المشـروعا،  -21
وااتجاذال واأللما  الحالةا في ااتجا  لاأل ـلحا النا يا وصـبته ليرـحال الجريما األترى. فعلى  ـبي  المتال، 

ولمماا المنتدى   2022في حزيران/يولةه  رـجس المحت  في حليا د ا ـةا إقلةمةا لشـين األ ـلحا الصـغيرة، عيدل

http://undocs.org/ar/S/2021/839
http://undocs.org/ar/A/76/284
http://undocs.org/ar/A/77/77
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/41
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/29
http://undocs.org/ar/S/RES/2616(2021)
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البرلمالي المعني لاأل ــــــلحا الصــــــغيرة واأل ــــــلحا الخفةفا والجمعةا البرلمالةا الدولةا للبرلماليين في  لدان جنوب  
رــرس آ ــةا التالعا لرالعا أمم جنوب رــرس آ ــةا، على التصــديق على  روتوكول األ ــلحا النا يا وتنفي ف في تلك 

 اد معدال تصديق منخفالا.المنعيا التي تش

وتند ج عملةا تيويا األطر اليالولةا الوطنةا المتعليا لاأل ـــــلحا النا يا في صـــــمةم وا ا المحت ، وا تزال   -22
ــتداما في   ــلحا النا يا من أج  تحييق تغييرال مســــ ــةاي لعم  قســــــم محافحا ااتجا  لاأل ــــ تمت  مجال تركيز  نةســــ

لتي تتســــم لالتد ج  تييةم تشــــريعي ومؤ ــــســــي  قةم من البلدان المســــتفيدة. وتبدأ ذ ف العملةا التفاعلةا والتشــــا كةا ا
تبله تبرال المحت  مدى اامتتال للصــــحو  اإلقلةمةا والدولةا وااتســــاس المتيصــــ  في اليوالين واللوان  الوطنةا  
المتعليا لاأل ـــــــــــلحا النا يا. وفي حليال العم  البحيا المشـــــــــــتركا  ين المؤ ـــــــــــســـــــــــال، تناقش لتان  التييةمال  

 ويفالي ذلك إلى تيد م دعم مخصص في صةاشا التشريعال، عند ااقتالال.   وتوصةاتاا،

ــنغال   -23 ــاد وجماو يا الكولغو الد ميراطةا والسـ ــا إلى تشـ ــريعةا مخصـــصـ ــو ة تشـ وفي أفريقةا، قدل المحت  مشـ
د ا  وشا ون والكاميرون وكول د فوا  والكولغو ومو يتالةا والنةجر، وواصـ  العم  عن كت  مس الجماعا ااقتصـا

لدول و ـــــــــو أفريقةا لشـــــــــين موالما التشـــــــــريعال اإلقلةمةا. وفي جماو يا الكولغو الد ميراطةا، لمم المحت  في  
حليال عم  مشــتركا  ين المؤ ــســال لدعم صــةاشا قالون جديد لشــين النمال   2022لةســان/أ ري  وتموز/يولةه  

معنةا لاأل ـلحا الصـغيرة واأل ـلحا الخفةفا. وبعد العال لا ـلحا، لالتعاون الو يق مس اللجنا الوطنةا الكولغولةا ال
المسـاعدة التشـريعةا الوا ـعا النعاس التي قدماا المحت ، اعتمدل  و كينا فا ـو وجماو يا أفريقةا الو ـعى ومالي 

 تبل الفترة المشمولا لالتيرير قوالين وطنةا لشين األ لحا النا يا. 

لخمســـــــــا، أعد المحت  تيا ير عن التييةم التشـــــــــريعي وتحلي  واةما يتعلق لجمةس  لدان آ ـــــــــةا الو ـــــــــعى ا -24
التغرال، وأجرى، لـالتعـاون مس مركز األمم المتحـدة لمحـافحـا اإل ذـاب التـالس لمحتـ  محـافحـا اإل ذـاب، والمـديريـا  
التنفي  ا للجنا محافحا اإل ذاب، ومحت  رـؤون لزر السـبع، مشـاو ال عبر اإللترلت لشـين اليد ال الوطنةا اةما 
ــتر   ين   ــاو ال، عيد فريق المشـــرور المشـ ــريعي والتنفي ي. وفي أعياب تلك المشـ ــســـي والتشـ يتعلق لاإلطا  المؤ ـ

ــتان )أ ا /مايو   ــتان )حزيران/يولةه  2021الوكاال حليال عم  تشـــــريعةا عبر اإللترلت في كازاتســـ ( وقيرشيز ـــ
 يتي العم  المت ييتين.  (، ويخعو حالةا لعيد حل2021( وطاجةحستان )كالون األول/د سمبر 2021

وفي شرب البليان وأوكرالةا، دعم المحت  األفرقا العاملا الوطنةا المنشــــــــــــــية لتعدي  قواليناا الجنانةا. ففي   -25
ا تعراشا تشريعةا وعيد حليا عم  تشريعةا لشين موالما أححال اليالون   2021أوكرالةا، أجرى المحت  في عال 

 ــلحا النا يا وااتفايةا. واةما يتعلق لجمةس الوا ال اليالــانةا الســت في شرب الجناني الوطني مس  روتوكول األ
ــا وتحلي  المواد  ــتخدال تينةال التحييق الخاصـ ــا عن ا ـ ــريعةا وو قال مناقشـ البليان، أعد المحت  تيا ير تييةم تشـ

ــلحا النا   ــلحا النا يا والتحقةيال في األ ـــــــ يا. ولممت حليال عم  واليالون الجناني اإلجراني اةما يتعلق لاأل ـــــــ
تشــريعةا احيا في أل الةا والبو ــنا والار ــك والجب  األ ــود وميدولةا الشــمالةا وصــربةا لموالما الجرانم الجنانةا 
ــلا لاأل ـــــلحا النا يا مس أححال التجريم والتحييق الوا دة في  روتوكول األ ـــــلحا النا يا  واليوالين اإلجرانةا المتصـــ

التشــريعي أ الــا عيد اجتماعال مس أعالــال اللجنتين اليالوليتين لبرلمالي الجب  األ ــود وااتفايةا. ورــم  الدعم 
 وميدولةا الشمالةا لزيادة وعي أعالال البرلمان لالتغييرال المعلوب إدتالاا على التشريعال المحلةا.

لتشـــــــريعةا. وواصـــــــ  المحت  دعمه لعدة  لدان في أمريحا البتينةا، لما في ذلك في مجال المســـــــاعدة ا - 26
وأجرى المحت  تييةما تشــــــريعةا ليالون األ ــــــلحا النا يا في ذندو اك وقدل توصــــــةال مخصــــــصــــــا لتحســــــينه 
ولصـــةاشا اللوان  المصـــاح ا له. وأعربت  لدان أترى عن اذتماماا  تليي المشـــو ة التشـــريعةا في ذ ا الشـــين.  

لالتيرير الميب  وتيد م دعم مخصــص في  ويعتزل المحت  إجرال تييةمال تشــريعةا إشــااةا في الفترة المشــمولا 
 صةاشا اليوالين، عند ااقتالال. 
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وفي منعيا ال حر الكا يبي، أجرى المحت  تييةمال تشريعةا لستا  لدان كا يبةا ) ربادوك وبليز وترينيداد   -27
ا. وبنال على وتوباشو وجاما حا و ــالت لو ــةا واةالا(. وعيدل حليال عم  تشــريعةا في ترينيداد وتوباشو واةال 

مشـــو ة المحت ، قر ل اةالا اعتماد قالون جديد لا ـــلحا النا يا. وفي األرـــار البحيا، عم  المحت  عن كت  
مس لجنا صــةاشا وطنةا لشــين وشــس قالون جديد ولوان  تنمةمةا مصــاح ا. ولوقش المشــرور األول لليالون مس 

. 2022 ين المؤ ـــســـال عيدل في لةســـان/أ ري  الســـلعال الوطنةا واليعار الخاال تبل حليا عم  مشـــتركا 
ومن المير  إجرال ما ا  ي  عن أ بعا تييةمال تشــــــــريعةا إشــــــــااةا، وعند ااقتالــــــــال، حليال عم  تشــــــــريعةا 

. وعي  التييةمال،  عتزل المحت  تنمةم حليا عم  إقلةمةا لموالما التشـــريعال من 2022مصـــاح ا لاا في عال 
 م الوطنةا لمراي ا األ لحا النا يا في المنعيا.أج  تعزيز زيادة موالما النم

  
 الدعم التقني لتنفيذ التدابير الوقائية واألمنية  -2 

واصــــــــــــــ  المحـت  تـيد م اـلدعم التيني لـلدول األعالــــــــــــــال لتنفـي  الـتدا ير الوـقانـةا واألمنـةا التي ينص علياـا   -28
 روتوكول األ ـلحا النا يا، وا  ـةما لشـين الو ـم وحف  السـجبل، وتخزين األ ـلحا النا يا وال تيرة المالـبوطا  

 مناا.  والمصاد ة، وجمس األ لحا النا يا شير المشروعا وإدا تاا والتخلص
  

 وسم األسلحة النارية وحفظ سجالتها )أ( 

تعد السجبل الشاملا التي تغعي دو ة الحةاة الكاملا للسبع النا ي ررطا مس يا ذاما لالمان إمحالةا التعي ،   - 29
وفي لاا ا المعاف، المســـــــــاللا في مجال مراي ا األ ـــــــــلحا النا يا. وبنال على ذلك، واصـــــــــ  المحت  تعوير  رامجةا 

goIFAR   -   وذي  رامجةا حا ـــــــــــوبةا لحف  الســـــــــــجبل  محن تكيةفاا وفيا لبحتةاجال المحددة للدول وتســـــــــــم  لاا
لااحتفاظ لمعلومال و جبل راملا عن األ لحا النا يا وأجزاناا ومحولاتاا وال تيرة، وحةازتاا وليلاا والتخلص مناا،  

لبرامجةا وتكيةفاا وصــــــــةالتاا، فان البلدان التي  لما يتمارــــــــى مس الصــــــــحو  الدولةا. وفي حين  ــــــــيدعم المحت  تنفي  ا 
 تكون لاا ملكةا كاملا وحصريا للبةالال والمعلومال المحفوظا فياا. وييول المحت  حالةا   goIFARتستخدل  رامجةا 

 المتعددة اليومةال( والسنغال.    - لاتت ا  لسخا تجريبةا مناا و يبدأ قري ا في لشرذا تجريبةاي في  ولةفةا )دولا 

وو ــــــم األ ــــــلحا النا يا لعبمال فريدة، وحيتما كان ذلك منا ــــــ ا وممحنا، أجزاناا ومحولاتاا وال تيرة،   - 30
رر  مسبق للتعرف علياا وتسجيلاا وتعيباا. وعبوة على ذلك،  يتالي  روتوكول األ لحا النا يا من الدول  

النا يا. وتحقةيا لا ف الغا ا، يواص    األطراف أن تعبق، في جملا تدا ير أترى، و م الوا دال على األ لحا 
المتعددة    - المحت  دعم اليد ة الوطنةا على وشـس عبمال الو ـم  توفير آال و ـم ل ا اشواي وبولةفةا )دولا 

اليومةال( وتشــــاد وجماو يا أفريقةا الو ــــعى، وتد ي  الســــلعال الوطنةا على ا ــــتخداماا وتســــجي  عبمال  
الســــــــــــلعال    2022دال الفعلي لتلك اآلال، دعم المحت  في آذا /ما ك  الو ــــــــــــم فو ا. وبيةا دعم اا ــــــــــــتخ

 بع في المخزولال الوطنةا من تبل حمبل و م مختلفا،   6  500الوطنةا في النةجر في و م أكتر من 
لةصـ  مجمور األ ـلحا التي تحم  عبمال الو ـم في المنعيا دون اإلقلةمةا  دعم من المحت  إلى أكتر من 

 ع. ب  90 000
  

 األمن المادي وإدارة المخزونات )ب( 
 

واصـــ  المحت  دعم البلدان في شـــمان تخزين األ ـــلحا النا يا وإدا تاا على لحو  ـــلةم. ويشـــح  اافتيا   -31
إلى التدا ير األمنةا الكااةا تحد ا أمال البلدان، وتصـــوصـــا تلك التي تواجه مخاطر الســـرقا والتســـري  من مرافق  

تيمين تســلســ  العادة البزل لتيد م أدلا إ  ال تخزين األ ــلحا النا يا لدياا، والتي تعالي من مشــاك  اةما يتعلق   
ــال   صــــــــحةحا في المحاكم. وبنال على طل ال و دل من جماو يا أفريقةا الو ــــــــعى والنةجر، يدعم المحت  إلشــــــ
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مرافق تخزين من أج  اإلدا ة الســــلةما واآلمنا لا ــــلحا وال تانر المالــــبوطا والمســــتعادة والمســــلما. وألشــــم في  
ــال جا يا مس جماو يا أفريقةا الو ــــعى  النةجر موقس لتخزين األ ــاد ة، والمناقشــ ــبوطا والمصــ ــلحا النا يا المالــ  ــ

 والنةجر لتحديد مواقس تخزين جديدة. 
  

 جمع األسلحة النارية وإدارتها والتخلص منها )ج( 

 
تيل  حمبل التســــلةم العوعي وجمس األ ــــلحا من تعر التشــــا  األ ــــلحا النا يا على لحو شير تاشـــس   -32
ــري  قد  ي  أ نال ااحتفاظ  للمر  ــري . وعلى الرشم من أن تعر التســــ ــرقا والتســــ اي ا، لما في ذلك عن طريق الســــ

لاأل ـلحا المالـبوطا والمسـتعادة والمسـلما في عادة   ـمةا، فان اإلجرالال الموحدة والمناجةا للتخلص النااني 
المخاطر. وفي النةجر في آذا /ما ك   من األ ـــــــلحا وتدميرذا حا ـــــــما األذمةا إذا أ يد اليالـــــــال التال على ذ ف

  500، دعم المحت  المرحلا التالةا من حملا للتو ةا وجمس األ ــلحا النا يا، أ ــفرل عن جمس أكتر من 2022
ــلحا التي تم جمعاا في ذ ا البلد  دعم من المحت  إلى أكتر من ــ  العدد اإلجمالي لا ـــــــــ   ـــــــــــبع لا ي، لةصـــــــــ

.  2022ممــا لــا في جماو يــا أفريقةــا الو ــــــــــــــعى في تموز/يولةــه     ــــــــــــــبع. ومن المير  تنمةم حملــا  1  300
 ويستكشا المحت  حالةا إمحالةا دعم  لدان مختا ة من أمريحا البتينةا على لحو مما  . 

  
تعزيز تدابير العدالة الجنائية الرامية إلى اكتشاف عمليات صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة  - 3 

 واالتجار بها بصورة غير مشروعة والتحقيق فيها ومقاضاة الضالعين فيها والفصل فيها 
 

ــالعا اةه   -33 ــ حال أو الجماعال اإلجرامةا الالـــ إن الكشـــــا عن حركال ااتجا  شير المشـــــرور وتفكةك الشـــ
حا جمةس أرحال  وتيد م الجناة للعدالا ذي ررو  أ ا ةا ازما للحد من التدفيال شير المشروعا لا لحا ومحاف

ــلحا النا يا  ــير إلى أن التحقةيال الجنانةا في جرانم ااتجا  لاأل ـــــــــ الجريما المنمما.  يد أن الواقس العملي  شـــــــــ
ــةس لعاس تحقةياتام حيم يركزون   ــعوبال في تو ـــــــ ــو العدالا الجنانةا صـــــــ لاد ة ومعيدة. وكتيرا ما يواجه مما  ـــــــ

ــ حال ااتجا  المحتملا التي تيا و ال  جاودذم على جريما الحةازة شير المشـــــــــــــروعا  دا  من التحييق في رـــــــــــ
ــ    ــلحا ال ين  عملون في الم . وفي أمريحا البتينةا، واصــــ ــروعا وتجا  األ ــــ ــلحا شير المشــــ عملةال لي  األ ــــ
المحت  دعمه لبلدان مختا ة في وشــس وتنفي  ترانو طريق وطنةا مشــتركا لتيطير تعاولاا مس المحت  في مجال  

ــمي لخريعا طريق لا اشواي منس ومحافحا ا ــلا. وعي  اإلطبس الر ــــــ اتجا  شير المشــــــــرور والجرانم ذال الصــــــ
،  2020لشـــــين منس ومحافحا ااتجا  شير المشـــــرور لاأل ـــــلحا النا يا والجرانم ذال الصـــــلا في أيلول/ ـــــبتمبر 

ــرذا المتميزة. وبنال على طل  ححوما األ جنتين، عيد المحت  ــ  المحت  دعم تنفي  عناصـــــــــــ اجتماعا مس  واصـــــــــــ
 السلعال الوطنةا لمساعدة البلد في وشس تريعا طريق مما لا.

ــلحا النا يا والجرانم ذال   -34 ــين الكشـــــا عن ااتجا  لاأل ـــ ــا لشـــ وقد أعد المحت  دو ال تد يبةا متخصـــــصـــ
لدان الصـلا والتحييق فياا ومياشـاة مرتكبياا والفصـ  فياا. وتترجم الدو ال تد يجةا وتكةع مس  ـةاس مختلا الب 

دو ة ـتد يبـةا    50والمـناطق المســــــــــــــتاـدـفا واحتـةاجـاتاـا. وتبل الفترة المشــــــــــــــموـلا ـلالتيرير، لمم المحـت  أكتر من  
 لدان  5 لدان في أمريحا البتينةا ومنعيا الكا يبي، و 8 لدان في شرب وو ــو أفريقةا، و 10متخصــصــا لفاندة  

مما ك في مجال   1  200الدو ال قد ال أكتر من في آ ــــــةا الو ــــــعى، ولفاندة شرب البليان وأوكرالةا. وعززل 
العدالا الجنانةا في مجال الكشــا عن األ ــلحا النا يا والتعرف علياا وتصــنةفاا، وإدا ة مســرع الجريما، واألدلا  
اإللكترولةا، وتينةال التحييق، واقتفال أ ر األ ـــــــلحا النا يا، وأفرقا التحييق المشـــــــتركا، والتعاون الدولي، وت ادل 

علومـال. وحيتمـا أمحن، ات عـت الـدو ال لاجـا تـد يجةـا على الصــــــــــــــعيـدين الوطني ودون اإلقلةمي. وفي حين الم
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كالت دو ال المسـتوى األ ـا ـي تيدل في الغال  عبر اإللترلت، فيد قدمت دو ال المسـتوى المتيدل، حيتما أمحن، 
 لالحالو  الشخصي. 

عيـاب اـلدو ال التي قـدمـت إلى الســــــــــــــلفـادو  وشواتةمـاا  ففي أمريحـا البتينـةا، على  ــــــــــــــبـي  المـتال، وفي أ  -35
في ألتةغوا، شواتةماا، دو ة دون إقلةمةا   2021وذندو اك عبر اإللترلت، لمم المحت  في تشــرين التالي/لوفمبر  

 كزل على تعزيز التعـاون  ين البلـدان التبـ ا. وـبالمـت ، ا ــــــــــــــتكملـت الـدو ال الـتد يبـةا الوطنـةا التي قـدمـت إلى 
، لتعزيز  2022 دو ة دون إقلةمةا، عيدل في أ ــــــولســــــيون في آذا /ما ك   2021و 2020واي في عامي  لا اش

التعــاون  ين األ جنتين والبرازيــ  وبــا اشواي. وكــان الاــدف من الــدو تين تعزيز ودعم التعــاون دون اإلقلةمي في  
ا في ااتجا  لاأل ــــلحا النا يا مجال اليالــــال والشــــرطا وإلشــــال أفرقا تحييق مشــــتركا للتحييق لمزيد من الفعالة 

ــان   ــال مركز متكام  لا ـــلحا النا يا،  و ـ عبر الحدود. وعبوة على ذلك، يدعم المحت  حالةا في لا اشواي إلشـ
 مناا تيد م المساعدة في وشس اإلطا  المؤ سي وتيد م المعدال التينةا. 

، لالتعاون  2021النا يا، لمم المحت ، في حزيران/يولةه  وفي إطا  تريعا العريق الكا يبةا لا ــــــــــــــلحا   -36
مس الوكــالــا المعنةــا  تنفيــ  تــدا ير محــافحــا الجريمــا واإلجرالال األمنةــا التــالعــا للجمــاعــا الكــا يبةــا والشــــــــــــــركــال 
ــلحا النا يا وتدا ير   ــين ااتجا  شير المشــــــــــرور لاأل ــــــــ المعنيين، اجتماعين إقلةميين متتاليين عبر االترلت لشــــــــ

عدالا الجنانةا ذال الصلا، وبشين جمس البةالال لرصد تدفيال األ لحا النا يا شير المشروعا، حالرذما أكتر ال
تبيرا وطنةا. ورـــــــجس المحت  أ الـــــــا على إلشـــــــال مراكز متكاملا لا ـــــــلحا النا يا من تبل اجتمار   150من 

ي كـ  تـلك ااجتمـاعـال منصــــــــــــــا وـقد ا ــــــــــــــتخـدمـت ف  .2022إقلةمي عـيد عبر االترـلت في كـالون الـتالي/يـناير  
Connect  .التالعا لم اد ة أمن حوض ال حر الكا يبي 

، اشــــــــعلس المحت  لســــــــت لعتال تييةم في  2022إلى آذا /ما ك   2021وفي الفترة من آب/أشســــــــع    -37
  ربادوك وترينيداد وتوباشو وجاما حا و ـــــالت لو ـــــةا واةالا وذايتي وقدل  ب  دو ال تد يبةا في  ـــــالت لو ـــــةا

واةالا وبربادوك لشــين الكشــا عن ااتجا  لاأل ــلحا النا يا عن طريق العرود البريد ا والســريعا وعلى الحدود  
، لمم المحـت  اجتمـاعـا إقلةمـةا عبر اإللترـلت لعرض مـ ادـنه التوجياـةا 2022البرـيا وال حرـيا. وفي حزيران/يولـةه  

الصــلا ومياشــاة مرتكبياا، التي أعدل في  ــةاس  ب ا   لشــين التحييق في ااتجا  لاأل ــلحا النا يا والجرانم ذال
، ولاقش مســـــــيلا تكيةع الم ادئ التوجياةا لتتنا ـــــــ  مس 2022و  2021اجتماعال ألفرقا الخبرال طوال عامي 

 ااحتةاجال المحتملا لا ف المنعيا. 

ــ حةا ااقلةمةا التي قدمت لمنع -38 ــةا الشـ ــلا من الحليال الد ا ـ ــلسـ ــا  ـ يتي ال حر الكا يبي ولمم المحت  أ الـ
 لدا. وشعت الحليال الد ا ـةا الشـ حةا التب  المواشـةس التالةا:   36وأمريحا البتينةا معاي وشـمت مشـا كين من 

)أ( ا ــــتخدال اإللترلت والشــــ حا الخفةا كعاملين مةســــرين لبتجا  لاأل ــــلحا النا يا؛ )ب( الكشــــا عن األ ــــلحا  
 ال حريا؛ )ج( ااتجاذال الجديدة في ااتجا  لاأل لحا النا يا. النا يا المتجر  اا لالو ان  الجويا و 

وفي شرب البليان وأوكرالةا، وبعد إجرال تييةمال لبحتةاجال مس  ــــــــــــلعال الجما   الوطنةا ومشــــــــــــغلي  -39
ــلحا النا يا عن طريق   ــيلا ااتجا  لاأل ــــ ــا، حدد المحت  مســــ ــريس الخاصــــ ــركال البريد الســــ البريد العموميين ورــــ

البريد ا والبريد السريس لاعت ا ذا مسيلا ذال أولويا، وبدأ في ا تحدا  أدوال متخصصا ودو ال تد يبةا    العرود
للمما  ــين. وفي البو ــنا والار ــك، وشــس المحت  إجرالال تشــغي  موحدة لاإلشــافا إلى دو ة تد يبةا وتصــو  

مؤ ـــــــــســـــــــي لشـــــــــح  كام  على إجرالال  لتد ي  مد بين لفاندة مد بي الجما   المعينين لدعم إشـــــــــفال العالس ال
التشـــغي  الموحدة. وعبوة على ذلك، وفي  ـــلســـلا من  ـــ عا تد ي ال، عززل  ـــلعال الجما   ومشـــغلو البريد 
العموميون في البو نا والار ك قد اتام على تحلي  صو  األرعا السينةا للكشا عن األ لحا النا يا، وا  ةما 

رود. وفي أوكرالةـا والواـ ال اليالــــــــــــــانةـا لغرب البليـان على الســــــــــــــوال، لمم أجزاناـا ومحوـلاتاـا والـ تيرة، في الع
المحت ، لالتعاون مس المنصــــــــــــــا األو وبةا المتعددة التخصــــــــــــــصــــــــــــــال لمواجاا التاديدال اإلجرامةا )منصــــــــــــــا 
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EMPACT  حليــا عمــ  واجتمــاعــا إقلةمةــا مس ممتلين من الجمــا   ووكــاال إلفــاذ اليــالون وحرك الحــدود ،)
عامين لدعم مشــــا كتام في عملةا أ مســــترول  إلى جال  دول أعالــــال في ااتحاد األو وبي. و كزل والمدعين ال

عملةا أ مســــــترول  على مراي ا العرود المشــــــبوذا والشــــــحنال البريد ا من أج  الكشــــــا عن ااتجا  لاأل ــــــلحا  
 النا يا ومحافحته.

ــتوى اإلقلةمي و  -40 ــال وعلى المســــــ ــســــــ ــيق اةما  ين المؤ ــــــ تعزيز اليد ال على كشــــــــا ااتجا   ولدعم التنســــــ
لاأل ــــلحا النا يا وما يتصــــ  له من أرــــحال الجريما والتحييق فياا ومياشــــاة الالــــالعين فياا والفصــــ  فياا على 

ــس، لمم المحت  أكتر من  ــملت تلك ااجتماعال   30لعاس أو ـــ ــاطا تد يبةا وطنةا في شرب البليان. ورـــ  13لشـــ
ــين ال ــال لشــ ــســ ــتركا  ين المؤ ــ ــا   فياا اجتماعا مشــ ــلحا النا يا رــ ــا ا األ ــ  151جوال  اإلجرانةا الجنانةا ليالــ

قاشةا وقاشةا من الجب  األ ود وميدولةا الشمالةا وصربةا، لاإلشافا   64تبيرا، و  عا اجتماعال قالانةا مس 
قتفـال  . و كزل تلـك ااجتمـاعـال على تـدا ير العـدالـا الجنـانةـا الفعـالـا، لمـا في ذلـك التحييق وا( 3) إلى كو ــــــــــــــوفو

األ ر، وتدا ير التحييق الخاصــــــــــا، وموالما الســــــــــوا ق اليالــــــــــانةا المتصــــــــــلا لاأل ــــــــــلحا النا يا، وجمس  ةالال 
ــلحا النا يا وفرر   المالــــبوطال. وأتيرا، قال المحت ، من تبل التعاون الداتلي  ين قســــم محافحا ااتجا  لاأل ــ

ا عبر الحدود إلى اللغال الر ـمةا للوا ال اليالـانةا منس اإل ذاب،  ترجما الدلي  العملي لعل  األدلا اإللكترولة 
في شرب البليان ولمم حليا د ا ــــــةا رــــــ حةا إقلةمةا لشــــــين جمس األدلا اإللكترولةا في قالــــــا ا األ ــــــلحا النا يا 

 مد ةاي عاماي.   185و ت دو ال تد يبةا لفاندة 

 روتوكول األ ــــــــــــــلحـا النـا يـا وأجرى تييةمـا  ، قـدل المحتـ  الـدعم إلى أوكرالةـا في تنفيـ   2020ومنـ  عـال   -41
ا ــــت الا التغرال وااحتةاجال في مجال تعزيز الكشــــا عن صــــنس األ ــــلحا النا يا وأجزاناا ومحولاتاا وال تيرة  
وااتجا   اا لصـو ة شير مشـروعا والتحييق فياما ومياشـاة مرتكبياما. وا ـتنادا إلى التحلي  وحليتي عم  لشـين 

، وشــس المحت  توصــةال مناجةا لدعم 2021تشــرين األول/أكتوبر وكالون األول/د ســمبر الصــةاشا عيدتا في 
عملةال التحييق وإلتاج األدلا وتيد م توصــةال للعم . كما قدل معدال متخصــصــا ولمم دو تين تد يبيتين حول  

ــالعين اـةه في أيلول/ ــــــــــــــبتمبر ــاة الالــــــــــــ وكـالون   التحييق في ااتجـا  ـلاأل ــــــــــــــلحـا الـنا ـيا في أوكرالـةا وميـاشــــــــــــ
، ودو ة تد يبةا واحدة مخصــــــصــــــا لمما  ــــــال العدالا الجنانةا. وعبوة على ذلك،  ســــــر 2021األول/د ســــــمبر 

ــي العدالا الجنانةا من أوكرالةا وتبرال من ااتحاد األو وبي وشيرف من المنممال   المحت  عيد ليالال  ين مما  ـ
النا يا التي تشـم  أوكرالةا والدول المجاو ة. وباإلشـافا    اإلقلةمةا لمناقشـا التحقةيال واليالـا ا المتصـلا لاأل ـلحا

إلى ذلك، لمم المحت ، لالشــــــــــراكا مس لعتا ااتحاد األو وبي لتيد م المســــــــــاعدة الحدود ا إلى مولدوفا وأوكرالةا،  
 حليا د ا ةا ر حةا لشين التحييق في ااتجا  شير المشرور لاأل لحا النا يا على الش حا الخفةا.

  
 تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات  -4 

ــةا من محافحا ااتجا  شير المشــــرور لاأل ــــلحا   -42 ــا ــ ــان  الجنانةا جزلا أ ــ  شــــح  التعاون الدولي في المســ
من   12النا يا، ويشــــــم  ذلك ت ادل المعلومال والمما  ــــــال الجيدة لالتمال اةما  ين المما  ــــــين، عمب لالمادة 

 يا.  روتوكول األ لحا النا  

ــ حا شير   ــــمةا من المما  ــــين المتخصــــصــــين في مجال العدالا الجنانةا  -43 وواصــــ  المحت  العم  مس رــ
تعنى لالمســـان  المتعليا لاأل ـــلحا النا يا،  شـــا  إلياا لا ـــم  العا المما  ـــين لمحافحا ااتجا  لاأل ـــلحا النا يا 

إلى تعزيز التعاون اإلقلةمي واألقالةمي من أج    والجرانم ذال الصــــــلا ) العا المما  ــــــين(. وتادف ذ ف الم اد ة
محافحا ااتجا  لاأل ــلحا النا يا وصــبته لســانر أرــحال الجريما المنمما من تبل الت ادل المنتمم للمعلومال 

 __________ 

 .(1999) 1244تفام أي إرا ة إلى كو وفو لالمعنى الوا د في قرا  مجل  األمن  (3) 

http://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
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ــين العاملين في مجاال العدالا الجنانةا وإلفاذ   ــال الجيدة  ين المما  ـ ــا ا والمما  ـ ــتمدة من اليالـ والخبرال المسـ
، 2020أكتوبر /تشــرين األولون ومراي ا األ ــلحا النا يا. وعلى ذامش الدو ة العارــرة لمؤتمر األطراف في اليال 

ــا   70لمم المحت  حد اي جالبةاي على اإللترلت للتروي  لتلك الرالعا. وقدل الحد ، ال ي حالـــــرف أكتر من  مما  ـــ
حن من إجرال مناقشـا متمرة  ين المما  ـين  وممتب من منممال دولةا وإقلةمةا، عرشـاي عن  العا المما  ـين وم

ــ حي مخصـــص   ــتكمال إعداد موقس رـ ــدد ا ـ ــالحام. والمحت  لصـ ــحيلاا وتكيةفاا مس احتةاجاتام ومصـ من أج  تشـ
ــير  ــا وتةســـــــ ــصـــــــ ــول إلى األدوال والمواد المتخصـــــــ للرالعا، لما في ذلك  والا محمةا لحلما مرو  إلتاحا الوصـــــــ

 ااتصال اآلمن اةما  ين المما  ين عبر المناطق. ااتصال الم ارر وت ادل المعلومال و 

ــمبر  -44 ــين، تم تنمةم اجتماعين إقلةميين في كالون األول/د ســـــ لخبرال من   2021وفي إطا   العا المما  ـــــ
ذو مناقشــا وتحلي  اليالــا ا   لدا في أمريحا البتينةا ومنعيا الكا يبي. وكان الغرض من ااجتمار 30أكتر من  

والتحقةيال المتصــــــلا لاأل ــــــلحا النا يا لتحديد وت ادل أفالــــــ  المما  ــــــال والد وك المســــــتفادة وك لك ا ــــــت الا 
المخاطر الشــانعا. و ــتد ج اليالــا ا ذال الصــلا أ الــا في تبصــا قالــا ا ااتجا  لاأل ــلحا النا يا التي  عحا 

 المحت  حالةا على إعدادذا.

ــةاس مشــــــ 2022وفي تموز/يولةه   -45 المشــــــتر   ين المحت  واإللتربول، لمم المحت    Disruptرور ، وفي  ــــ
ــين من   ــو أفريقةا و 12اجتماعين إقلةميين لمما  ـ  لدا في أمريحا البتينةا. وكان الغرض  16 لدا في شرب وو ـ

من ذ ين ااجتماعين تحلي  اليالـــــا ا ذال الصـــــلا وت ادل الخبرال والمشـــــو ة، ليةا معالجا ال عد العا ر للحدود  
طنةا لتلك اليالا ا، وتعزيز التعاون الدولي، وتيد م الدعم، حيتما كان ذلك ممحنا ومجد ا، إللشال أفرقا تحييق الو 

مشــتركا. و ــةيدل المحت ، عند العل ، الدعم في متالعا قالــا ا مختا ة من تبل إ ــدال المشــو ة التينةا والدعم 
 ن الم ارر مس البلدان والكةالال المعنةا.التوجياي وبنال اليد ال المخصصين ومن تبل تةسير التعاو 

وفي إطا  تنفي  المشــــرور المشــــتر   ين محت  محافحا اإل ذاب والمحت  المعني لالمخد ال والجريما في   -46
آ ـةا الو ـعى، لمم فريق المشـرور حليا عم  إقلةمةا عبر اإللترلت لشـين تعزيز التعاون اليالـاني وإلفاذ اليالون  

، و ب  حليال عم  وطنةا للتعاون  ين المؤ ـــــســـــال في كازاتســـــتان  2021ي آذا /ما ك وت ادل المعلومال ف
، في حين من المير  عيــد حليتي عمــ  وطنيتين أتريين في  2021وقيرشيز ــــــــــــــتــان وطــاجةحســــــــــــــتــان في عــال  

 .2022أوزبحستان وتركمالستان في عال 

ين عا رتين للحدود، أطلق علياما ا ـــــــم  ولتعزيز التعاون العملةاتي في شرب أفريقةا، لســـــــق المحت  عمليت  -47
و"كافو التالتا" )لالتعاون مس المجموعا الخما ــــــةا لدول   2020"كافو التالةا" )لالتنســــــيق مس اإللتربول( في عال  

موظفاي من موظفي إلفاذ اليالون من  و كينا    260. وقد حشـــــــــــدل عملةا كافو التالةا  2021الســـــــــــاح ( في عال 
النةجر، في حين تم تو ـــةس لعاس عملةا كافو التالتا لتشـــم  تشـــاد والســـنغال وشينةا  فا ـــو وكول د فوا  ومالي و 

موظفاي. و افق كلتي العمليتين اجتمار تخعةعي و ــا ق للعملةال رــم  تد ي ا مس تبرال    850وشــمت أكتر من 
ة  ـــــبع لا ي وعد  600وطنيين إشـــــافا إلى اجتمار ا ـــــتخبال المعلومال. وفي المجمور، شـــــ و أكتر من 

آاف من طليـال اـل تيرة والمتفجرال والمخـد ال وشيرذـا من المواد المارـبا. ووشــــــــــــــس المحـت  تعـا عمـ  ـلدعم 
البلدان في متالعا اليالـــــــــــا ا المفتوحا، لما في ذلك من تبل تيد م الدعم التوجياي للمدعين العامين واليالـــــــــــاة 

نا يا والجرانم ذال الصــلا ومياشــاة مرتكبياا.  وعيد دو ال تد يبةا لشــين التحييق في قالــا ا ااتجا  لاأل ــلحا ال
وباإلشــــــافا إلى التععي  الفو ي لتدفيال األ ــــــلحا شير المشــــــروعا، رــــــملت عملتا كافو التالةا والتالتا عنصــــــرا  

 تد يبةا ذاما لتعزيز قد ال التحييق واادعال لعد الال و.

 ــــا" التي  يودذا اإللتربول، والتي ا ــــتادفت  وفي أمريحا الجنوبةا، قدل المحت  الدعم لعملةا "تريغر الســــاد -48
ااتجـا  ـلاأل ــــــــــــــلحـا الـنا ـيا في جمةس ألحـال أمريحـا الجنوبـةا. وأدل العملـةا إلى إليـال الق   على مـا  يرب من 
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 ــبع لا ي    200  000 لدا، وشــ و لحو    13مشــت ه له في جمةس  لدان أمريحا الجنوبةا ال ال  عددذا  4  000
  تيرة شير المشروعا. وعدة آاف من طليال ال

 
 رصد تدفقات األسلحة غير المشروعة من خالل جمع البيانات والتحليل االستراتيجي على الصعيد العالمي  - 5 

واصـــــ  المحت ، في  ـــــةاس م اد ته الرامةا إلى  صـــــد تدفيال األ ـــــلحا شير المشـــــروعا، تشـــــجةس إلتاج  -49
البةالال المتعليا لاأل ـــــلحا النا يا وجمس تلك البةالال وتحليلاا، ليةا الوقوف على ااتجاذال واأللما  الســـــاندة 

ما   سـام في إجرال تحقةيال ا ـت ايةا قانما  في ااتجا  لاأل ـلحا النا يا. إذ إن تعزيز فام تلك ااتجاذال واألل 
ــال والعملةال.  ــةا ـــ ــتويي الســـ ــح  قاعدة من األدلا تدعم اتخاذ اليرا ال على مســـ ــتخ ا يا ويشـــ على معلومال ا ـــ
وتت س جاود المحت  لاجا ذا  ب ا محاو  وذي التعمةم السنوي لب تبةان لشين تدفيال األ لحا شير المشروعا؛ 

ألعالـــــــــــال على جمس البةالال عن األ ـــــــــــلحا النا يا وتحليلاا؛ وإلتاج لوات  تحليلةا لشـــــــــــين وتعزيز قد ة الدول ا
ــعيد العالمي واإلقلةمي والوطني، ليةا إعادة البةالال التي  جمعاا المحت   ــلحا النا يا على الصـــــــ ااتجا  لاأل ـــــــ

 ويحللاا إلى الدول األعالال. 

ال عملةــال عــالمةــا على أ ـــــــــــــــاك منتمم لجمس وتحليــ  وقــد أقر مؤتمر األطراف مرا ا لــالحــاجــا إلى إجر  -50
البةالال لشــين األ ــلحا النا يا المالــبوطا والمتجر  اا. وبنال على ذ ف الوا ا، ير ــ  المحت  ك  عال من  عال 

لما في ذلك لغرض   -وذو مناجةا موحدة لجمس البةالال   -ا ـــــتبةان تدفيال األ ـــــلحا شير المشـــــروعا    2018
أذداف التنمةا المســـــتداما. وتشـــــح  البةالال المجمعا أ ـــــا ـــــا لمجموعا  ةالال عالمةا  من  4-16 صـــــد الغا ا 

رــاملا عن األ ــلحا النا يا المالــبوطا والمتجر  اا وأجزاناا ومحولاتاا وال تيرة، يتةحاا المحت  للمجتمس الدولي 
ا ـا تتناول ااتجا  لاأل ـلحا  من تبل  والا البةالال الخاصـا له. وا ـتنادا إلى تلك البةالال، أصـد  المحت  د  

تـيدل  ؤى متعمـيا مامـا عن ،  Global Study on Firearms Trafficking 2020  عنوالاـا  2020الـنا يا لعـال 
ــحال الجريما. وترافق إطبس تلك  ــبته لغيرف من أرــــ ــلحا النا يا ولعاقه وصــــ حجم ااتجا  شير المشــــــرور لاأل ــــ
الد ا ــــا مس  ــــلســــلا من الحليال الد ا ــــةا الشــــ حةا لفاندة أو وبا وأمريحا البتينةا وشرب وو ــــو أفريقةا ورــــرس  

النتان  الرنةسةا للد ا ا ود ا ا األلما  والتدفيال والخصانص اإلقلةمةا  أفريقةا والجنوب األفرييي،  ادف عرض
ــمولا لالتيرير موجز تنفي ي لاللغال  ــا تبل الفترة المشـــــــــ ــس، أتة  أ الـــــــــ األكتر تعميا. وبيةا تحييق توزيس أو ـــــــــ

 اإل  الةا واألوكرالةا واإللكليزيا والرو ةا والفرلسةا.  

ــتخدال البةالال العالمةا والتحلي  النوعي   وعبوة على ذلك،  دأ المحت  في -51 ــال إقلةمةا لا ـــــــــــ إعداد د ا ـــــــــــ
ــبل، تيريرا تحليلةا  2020والكمي اإلقلةمي التكميلي. وفي عال  ــر المحت ، لالتعاون مس المعاد الفلمندي للســ ، لشــ

تحاد األو وبي ومنه إقلةمةا لعنوان "ااتجا  شير المشـــــــرور لاأل ـــــــلحا النا يا وأجزاناا ومحولاتاا وال تيرة إلى اا
لشـين شرب أفريقةا ) عحا المحت  على   2022وعبرف". و ـتعد د ا ـال إقلةمةا مما لا في الجزل التالي من عال 

صـــــــةاشا فصـــــــ  عن األ ـــــــلحا النا يا شير المشـــــــروعا من أج  تييةم تعر الجريما المنمما عبر الوطنةا في  
نعيا الكا يبي، وآ ــــــــــةا الو ــــــــــعى )لما في ذلك صــــــــــبتاا منعيا الســــــــــاح  دون اإلقلةمةا(، وأمريحا البتينةا وم

ليفغالسـتان المجاو ة(، وشرب البليان. ويعتزل المحت  أ الـا إجرال تحلي  مما   لمنعيا ال حر األ ة  المتو ـو.  
، لشر المحت  اإلقلةمي لشرس أفريقةا، لالتعاون مس قسم محافحا ااتجا  لاأل لحا النا يا، و قا  2022وفي عال 

لعنوان "ااتجا  لاأل ــلحا النا يا وال تيرة في رــرس أفريقةا"، تد ك الدينامةال الحالةا لبتجا  لاأل ــلحا   قالــا ا
 النا يا والجاال الفاعلا الرنةسةا في المنعيا.

وبيةا تعزيز اليد ال الوطنةا على جمس وتحلي  البةالال المتعليا لالمالــــــــبوطال لصــــــــو ة مناجةا وتيد م   -52
ــروعا، لمم المحت  حليال عم  )عبر  البةالال من تب ــلحا شير المشــــ ــين تدفيال األ ــــ ــتبةان المحت  لشــــ ل ا ــــ

 لدا في أمريحا البتينةا ومنعيا الكا يبي ورــرس وجنوب رــرس أو وبا،  15االترلت وبالحالــو  الشــخصــي( في 
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ل لك، ألشــيل    مشــا كا. ولتةجا 150إشــافا إلى حليا عم  إقلةمةا واحدة في منعيا الكا يبي، شــمت أكتر من 
أوكرالةا فرييا عامب معنةا لجمس  ةالال األ ــــــــــلحا النا يا ذدفه العال تحســــــــــين جمعاا وتحليلاا وت ادلاا للبةالال 
ــغيلةا موحدة لجمس البةالال  ــس إجرالال تشــ ــا ودعم وشــ ــصــ ــو ة مخصــ ــبوطال. وقدل المحت  مشــ المتعليا لالمالــ

وطني. وفي شرب البليان، أعد المحت  تحليب ميا لا إلجرالال  المتعليا لاأل ـلحا النا يا وت ادلاا على الصـعيد ال
جمس البةالال  ادف ا ــــــت الا ولشــــــر أفالــــــ  المما  ــــــال في جمس وتجايز البةالال المتعليا لاأل ــــــلحا النا يا.  

 و يركز مشرور مشتر  جديد مس اإللتربول على إعداد د ا ا إقلةمةا وتعزيز قد ال جمس البةالال في المنعيا.

وألت  المحت ، في  ـةاس م اد ته الرامةا إلى  صـد تدفيال األ ـلحا شير المشـروعا، عدة أدوال ألشراض تيد م   - 53
المسـاعدة التينةا والتواصـ  وتسـلةو الالـول على ذ ا الموشـور. وتشـجس و قا مناقشـا جديدة تتناول موشـور دعم اتخاذ 

األ ـلحا النا يا وما يتصـ  له من أرـحال الجريما، لشـرل  إجرالال مسـتندة إلى األدلا لمحافحا ااتجا  شير المشـرور ل 
ــتندة إلى األدلا لمحافحا ااتجا  شير المشـــرور لاأل ـــلحا النا يا وما يتصـــ  2020في عال   ، على اتخاذ إجرالال مسـ

على جمس البةالال وتحليلاا، لاإلشــــافا إلى "لماذج له من أرــــحال الجريما. وألت  المحت  أ الــــا رــــريو فيديو  شــــجس 
توجياةا للتحقةيال المتصلا لاأل لحا النا يا". وتوفر تلك النماذج إ رادال لموظفي إلفاذ اليالون والموظفين اليالانيين  

غال  لشـــــــين لور ولعاس المعلومال المعلوب تســـــــجيلاا أ نال التحقةيال. وذي متاحا على الموقس الشـــــــ حي للمحت  لالل 
 ( واـلفـرلســــــــــــــةـــــــا  واـلرو ــــــــــــــةـــــــا  واإلـلكــلـيزيـــــــا  واألوكـراـلةـــــــا  -www.unodc.org/unodc/en/firearmsاإل ــــــــــــــ ـــــــاـلةـــــــا 

protocol/publications.html .) 

مناقشــــــا تد ك الصــــــبل المحددة  ين ااتجا  لاأل ــــــلحا وباإلشــــــافا إلى ذلك، واصــــــ  المحت  إعداد و قال   - 54
النا يا واأل ــلحا شير المشــروعا على لعاس أو ــس. وذي تشــم  و قا موجز لحتي عن الصــلا  ين األ ــلحا والجريما  
والنزاعال، أعد لاارـــــــترا  مس معاد األمم المتحدة ل حو  لزر الســـــــبع، وو قا عن تعبيق جريما ااتجا  لاأل ـــــــلحا 

. وفي النصـا 2022ا على حاال تسـري  األ ـلحا. ومن المتوقس لشـر كلتي الو قتين في الربس التالم من عال  النا ي 
،  ــيواصــ  المحت  أ الــا إعداد و قال لحتةا لشــين الروالو  ين ااتجا  لاأل ــلحا النا يا وشيرف  2022التالي من عال  

وااتجا  لال ـشر وتاري  المااجرين، والجرانم التي تاـلر من أـرحال الجريما المنمما، لما في ذلك ااتجا  لالمخد ال 
 لالبي ا، والصبل  ين التدفيال المالةا وتدفيال األ لحا شير المشروعا. 

  
 إعداد األدوات -جيم 

 
 أعد المحت  عدة أدوال ومنشو ال لتوفير إ رادال عملةا للدول األعالال ودعم تيد م المساعدة التينةا. -55

، عم  المحت  على وشـــــــس "م ادئ توجياةا لشـــــــين التحييق في جرانم  2021وا تدال من أيلول/ ـــــــبتمبر   -56
ــا التالي من عال  ــرذا في النصــــ ــاة مرتكبياا"، يتوقس لشــــ ــلحا النا يا ومياشــــ وترجمتاا وتكيةفاا مس   2022األ ــــ

ــعت تلك الم ادئ التوجياةا  دعم من أكتر م ــةاقال إقلةمةا مختلفا احيا. وقد وشـ  30تبيرا من حوالي   50ن  ـ
 لدا، لاإلشـــــافا إلى منممال دولةا وإقلةمةا، ت ادلت الخبرال لشـــــين مما  ـــــال التحييق واليالـــــال الحالةا تبل  

وفي كالون التالي/يناير ويوليو/حزيران    2021 ب ا اجتماعال ألفرقا تبرال عيدل في فيينا في أيلول/ ــــــبتمبر 
 ، على التوالي.  2022

ةا قدماا الفريق العام  المعني لاأل ـلحا النا يا في اجتماعه الخام ، يواصـ  المحت  جمس وعمب  توصـ  -57
وتحلي  اليالــــــــا ا ذال الصــــــــلا والمما  ــــــــال الجيدة المتعليا لالتحييق في ااتجا  لاأل ــــــــلحا النا يا ومياشــــــــاة  

ــم  و  ــا ا من تبل  والا إدا ة المعا ف المعروفا لا ــــــ ــر ذ ف اليالــــــ ــالعين اةه. وتنشــــــ الا الموا د اإللكترولةا  الالــــــ
ــم حالةا  ــيرلو "(، التي تالــــــــــ ــلحا النا يا شير   66واليوالين المتعليا لالجريما ) والا "رــــــــــ ــةا تتعلق لاأل ــــــــــ قالــــــــــ

المشـروعا. ويجري حالةا تحلي  العديد من اليالـا ا األترى التي جمعت في إطا  تيد م المسـاعدة التشـريعةا قب   

http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/publications.html
http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/publications.html
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ــر ما  جمس من ق ــا ا اإلعبن عناا. و ــــوف ينشــ ــتجدة في لب ة ليالــ ــال جيدة مســ ــا ا وتعلةيال تبرال ومما  ــ الــ
ــين أفالـــــ    ــلحا النا يا، ليةا تزويد موظفي العدالا الجنانةا والمحييين  رؤى ومنمو ال عملةا لشـــ ااتجا  لاأل ـــ

.  الســب  للتصــدي للمخاطر والتحد ال والفرال في تيد م الجناة إلى العدالا تمارــةا مس  روتوكول األ ــلحا النا يا
وقد ا ـتفيد في وشـس النب ة من ت ادال اآل ال والمناقشـال الموشـو ةا التي جرل تبل عدة اجتماعال إقلةمةا 

لدعم  2022لرالعا المما  ـــــــــــين التالعا للمحت . ومن المير  عيد اجتماعال إشـــــــــــااةا ألفرقا الخبرال في عال 
ــال وااةا  ــ س تبصــ ــا  ــ ــتكمال النب ة وإقرا ذا. وأعد المحت  أ الــ ــانةا في وا ال شرب البليان  ا ــ ــوا ق اليالــ للســ

قرا ا قالــانةا مرت عا لجرانم األ ــلحا النا يا، وب لك ير ــم تو أ ــاك    211اليالــانةا الســت وفي أوكرالةا، تحل   
 أول لموالما مما  ال المحاكم الوطنةا في ذ ف البلدان والوا ال اليالانةا.

لســــــواح  األو وبةا )فرولتك ( كتي ا عن األ ــــــلحا  ، لشــــــرل وكالا حرك الحدود وتفر ا2021وفي عال  -58
النا يا لفاندة حرك الحدود وموظفي الجما  ، ارــــــتر  في إعدادف تبرال وطنيون ودوليون، لما في ذلك المحت ، 
وذو  ســــــتند إلى دلي  المحت  للدو ة التد يبةا حول الكشــــــا عن األ ــــــلحا النا يا وال تانر والمتفجرال في ليا  

 ا البريا. وقد ترجم الدلي  إلى اللغتين اإل ــــ الةا والفرلســــةا وطبق في مختلا األلشــــعا التد يبةا.  العبو  الحدود
و ــاذم المحت  ك لك في إعداد لســخا عالمةا من الدلي ، وذو  ســتكشــا حالةا إمحالةا دعم ترجمته إلى الرو ــةا 

 وتعمةمه على  لدان آ ةا الو عى.

ــا، أعد المحت  ف  2021وفي عال  -59 ــا ليكتر من أ الــــ ــعا   000 1ار ــــ ــو ة عالةا الجودة التيعت لاألرــــ صــــ
ــغلي  ــلحا لا يا وأجزاناا ومحولاتاا ألشراض التد ي ، وذلك  ادف تعزيز ماا ال الكشـــــا لدى مشـــ ــينةا أل ـــ الســـ

 ما حال األرعا السينةا ال ين  عملون مس الخدمال الجمركةا ورركال البريد السريس الخاصا. 
  

المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة ومع المجتمع المدني    التنسيق مع سائر  -دال  
 والقطاع الخاص

  
 التعاون في إطار األمم المتحدة -1 

واصــ  المحت  مســاذمته في عم  آلةا األمم المتحدة لتنســيق األعمال المتعليا لاأل ــلحا الصــغيرة، وذي  -60
منصــــا التنســــيق التي ألشــــيذا األمين العال على مســــتوى منموما األمم المتحدة من أج  تعزيز ت ادل المعلومال 

  والتنسيق اةما  ين كةالال األمم المتحدة لشين مسيلا األ لحا الصغيرة.

وعلى صــعيد العملةال، واصــ  المحت  تنســيق ألشــعته والتعاون مس وكاال األمم المتحدة ومحاتباا ذال   -61
الصلا، مت   رلام  األمم المتحدة اإللماني، ومركز ت ادل المعلومال لشرس وجنوب ررس أو وبا لمراي ا األ لحا  

إلقلةمةا )وا  ـةما مركز األمم المتحدة اإلقلةمي الصـغيرة واأل ـلحا الخفةفا، ومحت  رـؤون لزر السـبع ومراكزف ا
للســبل ولزر الســبع في أفريقةا، ومركز األمم المتحدة اإلقلةمي للســبل ولزر الســبع والتنمةا في أمريحا البتينةا  

ب ومنعيا ال حر الكا يبي( وإدا ة عملةال حف  الســــــبل، لما في ذلك دانرة اإلجرالال المتعليا لاأللغال. وفي شر 
البليان، ألشـــــــي المحت  وبرلام  األمم المتحدة اإللماني صـــــــندوقا ا ـــــــت مالةا مشـــــــتركا متعدد الشـــــــركال لدعم تنفي   
تريعا العريق من أج  إ جاد ح  مســـــــتدال لحةازة األ ـــــــلحا الصـــــــغيرة واأل ـــــــلحا الخفةفا وإ ـــــــالة ا ـــــــتخداماا  

صـلت عدة مشـا يس في المنعيا، لما في  . ولتةجا ل لك، ح2024وااتجا   اا لصـو ة شير مشـروعا لحلول عال 
ذلك أ بعا مشــا يس تالعا للمحت ، على دعم من الجاال المالحا عن طريق الصــندوس اا ــت مالي. وفي منعيا  
ال حر الكا يبي، يدعم المحت  عنصــر العدالا الجنانةا في تريعا العريق الكا يبةا لا ــلحا النا يا، التي  جري 

مم المتحدة اإلقلةمي للســـبل ولزر الســـبع والتنمةا في أمريحا البتينةا ومنعيا ال حر تنســـةياا من تبل مركز األ
مشــــــروعا مشــــــتركا  ين الوكاال في    2022الكا يبي والجماعا الكا يبةا. وقد ا ــــــتا  المحت  في حزيران/يولةه  
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ركز األمم المتحدة اإلقلةمي إطا  صــــــندوس "كةان إلياذ األ واع"، لالتعاون مس  رلام  األمم المتحدة اإللماني، وم
للســـــــبل ولزر الســـــــبع والتنمةا في أمريحا البتينةا ومنعيا ال حر الكا يبي، ومنمما األمم المتحدة للتربةا والعلم 
والتيافا )اليولسـحو( للحد من ااتجا  لاأل ـلحا النا يا في جاما حا. وعبوة على ذلك، واصـ  المحت  تعاوله مس 

ــتر   مركز األمم المتحدة   ــروعه المشــــ لمحافحا اإل ذاب ومحت  محافحا اإل ذاب في تنفي  المرحلا التالةا من مشــــ
ــةا الو ـــعى، ورـــجس على ات ار  لمعالجا الصـــبل  ين اإل ذاب وااتجا  شير المشـــرور لاأل ـــلحا النا يا في آ ـ

ــا مس المديريا التنفي  ا للجنا محاف ــؤون لا  "وحدة العم  في األمم المتحدة" لالتعاون أ الــ حا اإل ذاب ومحت  رــ
لزر الســـبع. ويعم  المحت ، لالتعاون مس معاد األمم المتحدة ل حو  لزر الســـبع، على إعداد منشـــو  مشـــتر   

 عن الصلا  ين األ لحا والجريما والنزاعال.

ــال والوحدال العالم -62 ــلحا النا يا تعاوله مس البرام  والفرور واألقســــ ــم محافحا ااتجا  لاأل ــــ ــ  قســــ ةا وواصــــ
ــر وتاري   ــم ااتجا  لال شــــــــــ ــم دعم المؤتمرال، وقســــــــــ األترى للمحت ، لما في ذلك فرر الجريما المنمما )قســــــــــ
المااجرين، وقســــم محافحا الجريما الســــيبرالةا وشســــ  األموال(، وفرر منس اإل ذاب، وجمةس البرام  العالمةا لفرر 

مراي ا الحاويال، والبرلام  العالمي لشـين تعزيز    إدا ة الحدود الجديد )مشـرور التخاط   ين المعا ال(، وبرلام 
التعــاون في مجــال العــدالــا الجنــانةــا على طول د وب التاريــ ، والبرلــام  العــالمي لمحــافحــا الجرانم ال حريــا، 
والبرلــام  العــالمي لمحــافحــا الجريمــا المنممــا عبر الوطنةــا، وبرلــام  محــافحــا الجريمــا البي ةــا؛ وفرر األلحــا   

جاذال؛ وفرر الفســــــاد والجريما ااقتصــــــاد ا؛ وقســــــم العدالا )م اد ة الســــــبما والحوكما الررــــــيدة في  وتحلي  اات 
المدن والبرلام  العالمي لشـــــــــين محافحا العنا شـــــــــد األطفال في مجال منس الجريما والعدالا الجنانةا(، ووحدة  

ةا ذال الصــــلا الموجودة في المحات  المجتمس المدلي، ووحدة الشــــؤون الجنســــالةا، لاإلشــــافا إلى البرام  اإلقلةم
 اإلقلةمةا والميدالةا، مما  سم  لالوصول إلى ف ال جديدة من الجماو  واا تفادة من أوجه التآز . 

  
 التعاون مع سائر المنظمات الدولية واإلقليمية -2 

ةا واإلقلةمةا في الفترة المشــــــــــــمولا لالتيرير، واصــــــــــــ  المحت  تو ــــــــــــةس لعاس تعاوله مس المنممال الوطن  -63
والدولةا، على الصعيدين التشغيلي واا تراتةجي، لما في ذلك الجماعا ااقتصاد ا لدول و و أفريقةا، والجماعا  
ااقتصــــــــاد ا لدول شرب أفريقةا، والمجموعا الخما ــــــــةا لمنعيا الســــــــاح ، والوكالا المعنةا  تنفي  تدا ير محافحا  

مـاعـا الكـا يبـةا، واإللتربول، وااتحـاد األو وبي، ووكـالـا ااتحـاد األو وبي  الجريمـا واإلجرالال األمنـةا الـتالعـا للج
ــا   ومنممــا الــدول ،  EMPACT Firearmsللتعــاون في مجــال إلفــاذ اليــالون )اليو وبول(، وفرولتك ، ومنصـــــــــــــ

 األمريحةا، ومنمما األمن والتعاون في أو وبا، ومنمما الجما   العالمةا. 

لشـــــــين تمديد تريعا طريق ااتحاد األفرييي  2020  في كالون األول/د ســـــــمبر وفي أعياب اليرا  المتخ -64
، لمم 2030إلى عـال    2020الرنةســـــــــــــــةا للخعوال العملـةا إل ــــــــــــــحـال البـنادس في أفريقـةا تبل الفترة من عـال  
 ادف ، اجتماعا إقلةمةا 2021المحت ، لاارــترا  مس الجماعا ااقتصــاد ا لدول شرب أفريقةا في حزيران/يولةه  

ا ـــــــت الا احتةاجال الدعم التيني المحددة لنمم العدالا الجنانةا في شرب أفريقةا لمحافحا جرانم األ ـــــــلحا النا يا 
 شير المشروعا وصبتاا لالجريما المنمما الخعيرة األترى. 

ــي ومنمما   -65 ــمال األطلســ ــتديرة مختلفا مس منمما حلا رــ ــا في اجتماعال ماندة مســ ــا   المحت  أ الــ ورــ
من والتعاون في أو وبا وااتحاد األو وبي من أج  ت ادل اآل ال لشـــــــين احتوال مخاطر التشـــــــا  األ ـــــــلحا في  األ

 النيا  الساتنا وحولاا، لما فياا أفغالستان وأوكرالةا وليبةا والعراس. 

وأتيرا، واصـــــــــ  المحت  تعاوله مس اإللتربول من تبل مشـــــــــا يس مشـــــــــتركا متعددة مشـــــــــا  إلياا في ذ ا  -66
التيرير: ففي شرب أفريقةا وأمريحا الجنوبةا، لسق المحت  مس اإللتربول في تنفي  العملةال العا رة للحدود المسماة 



CTOC/COP/2022/4 
 

 

V.22-10462 17/18 

 

"كافو التالةا" و"تريغر السـاد ـا والتامنا والتا ـعا"، وينف  حالةا مشـا يس مشـتركا في أمريحا البتينةا وشرب وو ـو  
 البليان.( وفي شرب Disruptأفريقةا )مشرور  

 
 التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص -3 

تشــــا   المحت   نشــــا  مس منممال المجتمس المدلي على مســــتويال متعددة، من وشــــس التشــــريعال إلى  -67
 األلشعا التد يبةا، والتعاون على إعداد مواد الدعوة. 

ــلحا   -68 ــةا العاملا في مجال ااتجا  شير المشــــــــرور لاأل ــــــ ــا   مس المنممال الرنةســــــ وما زال المحت  يتشــــــ
ســـــــــــــل  أ نال النزاعال، ومركز جنةع للســـــــــــــةا ـــــــــــــال األمنةا، ومركز الد ا ــــــــــــال  النا يا، مت  منمما لحو  الت 

اا ـتيصـانةا لا ـلحا الصـغيرة، فالـب عن مراكز الفكر والكةالال ال حتةا، ورـا   في حوا  ويلتون لا   حول  
 . 2022عملةا األمم المتحدة المتعددة األطراف لشين ال تيرة التيليد ا في أ ا /مايو 

م محافحا ااتجا  لاأل ــــــــــــلحا النا يا، لالتعاون مس قســــــــــــم دعم المؤتمرال ووحدة المجتمس كما دعم قســــــــــــ  -69
المدلي، ليوة مشـــــــــا كا المجتمس المدلي في الحوا  البنال لشـــــــــين آلةا ا ـــــــــتعراض اتفايةا الجريما المنمما عي  

 ااجتمار التا س للفريق العام  المعني لاأل لحا النا يا. 

دل المحت  الدعم إلى أ بس رـــركال  ريد  ـــريس تاصـــا في البو ـــنا والار ـــك من تبل  وفي اليعار الخاال، ق  - 70
 وشس إجرالال تشغي  موحدة لاا وتد ي  موظفياا على كشا ااتجا  لاأل لحا النا يا في العرود السريعا. 

  
 المجاالت ذات األولوية لمواصلة العمل  - رابعا  

ا تزال النا  المتكاملا لمحافحا األ ـــــــلحا النا يا شير المشـــــــروعا حا ـــــــما األذمةا في معالجا الجوال    -71
المترالعا للمشـحلا. ويعحا المحت  حالةا على وشـس ا ـتراتةجةا جديدة لمحافحا األ ـلحا النا يا شير المشـروعا 

النا  الخما ـــي الركانز الحالي وتو ـــس   تســـتند إلى لاجه الخما ـــي الركانز. والادف من اا ـــتراتةجةا ذو توطيد
لعـاقه لةشــــــــــــــمـ  مجـالي منس الجريمـا وإذكال الوعي، ليـةا التصــــــــــــــدي على لحو أفالــــــــــــــ  للتحـد ال التكنولوجةا  
ــان، وبنال مجتمعال محلةا   ــاملا لعدة قعاعال مت  لور الجن  وحيوس اإللســــ ــ ا والجوال  الشــــ والتاديدال النارــــ

 لتركيز  وجه تاال على الف ال المستالعفا مت  النسال والش اب. أكتر قد ة على الصمود و لمةا، مس ا

وا يزال تعزيز الجاود الرامةا إلى دعم لمم تدول مدى الحةاة وفعالا لمراي ا األ ــلحا النا يا رــرطا مســ يا  -72
ــر  رامجةا  ــةم  لشـ ــري  وااتجا . و ـ ــما لمنس التسـ ــعلس  اا  goIFARحا ـ ــةالتاا لحفالة ماما مركزيا  الـ وصـ

 محت  لالمان إمحالةا التت س الكام  للسبع النا ي والسماع  تحديد ذويا آتر حانز ررعي له. ال

ولتعزيز النا  اا ـت ايةا ولا  التحييق والمبحيا اليالـانةا إزال ااتجا  لاأل ـلحا النا يا،  ـيزيد المحت   -73
عالـــــــال، لما في ذلك من تبل إلشـــــــال من قد ته على توفير التد ي  العالي الجودة والدعم التشـــــــغيلي للدول األ

 أفرقا تحييق مشتركا، ومراكز متكاملا لا لحا النا يا، وتنفي  عملةال مشتركا إللفاذ اليوالين.  

ــح    -74 ــا، أللاا قد تشــ ــتان وليبةا وأوكرالةا والبليان قليا تاصــ ــاتنا مت  أفغالســ ــار في النيا  الســ وتتير األوشــ
ــةما منعيا ال حر مصـــــد ا ذاما لتدفيال األ ـــــلحا شير ا لمشـــــروعا لحو البلدان والمناطق األترى الماددة، وا  ـــ

األ ة  المتو ــو وما و الذا. و ــيواصــ  المحت  العم  مس المجتمس الدولي والبلدان المجاو ة لوشــس  ــب  للحد  
ا  ــةما  من تعر التســري  وااتجا  من تبل تدا ير وقانةا مصــحوبا  تدا ير فعالا في مجال العدالا الجنانةا،

في الكشـــــــــا عن عملةال لي  األ ـــــــــلحا التي تنتاك الحمر وااتجا  لاأل ـــــــــلحا النا يا عن طريق ال حر على 
 لعاس أو س والتحييق فياا ومياشاة مرتكبياا.
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وتؤدي اآل ا  المتعاي ا لتغير المناخ إلى تفاقم التوترال وتســـــــام في لشـــــــوب النزاعال. ويايم تغير المناخ، من  - 75
ذمته في تدذو   ــــــب  العةش، أ شــــــا تصــــــ ا تو ــــــس فياا جماعال الجريما المســــــلحا والمنمما لفوذذا  تبل مســــــا 

وأ اـشياا. وكتيرا ما يؤدي توافر األـ لحا النا يا وال تانر، إلى جال  محدود ا وـصول المجتمعال المحلةا إلى الموا د  
ــيدعم المحت  ال  ــل   العبةعةا، إلى تفاقم النزاعال العانفةا اليد ما. و ـ جاود الوطنةا الرامةا إلى منس الدار العنا المسـ

 في المناطق المتالر ة من تبل وشس ا تراتةجةال مخصصا للوقا ا ومراي ا األ لحا. 

و ـيواصـ  المحت  دعم الجاود الرامةا إلى جمس  ةالال المالـبوطال واإل با عناا لصـو ة مناجةا، وذو  -76
العالمةا لشــين ااتجا  لاأل ــلحا النا يا منشــو ا  نةســةا متواترا للمحت . كما  ــيواصــ    ســعى إلى جع  الد ا ــا 

 المحت  إجرال لحو  ا تراتةجةا لشين الدينامةال والصبل اإلقلةمةا مس مجاال اإلجرال األترى.

زار  وقد اعترف األمين العال في آتر تيرير قدمه إلى مجل  األمن عن العنا الجنســــــــــــــي المتصــــــــــــــ  لالن  -77
(S/2021/312 لالدو  ال ي يؤد ه التشــا  األ ــلحا الصــغيرة وتداولاا لصــو ة شير مشــروعا في تةســير العنا )

ــلحا النا يا ومحافحته   ــاب. ومن تبل دعم البلدان في منس ااتجا  لاأل ـــــ ــد المدليين، لما في ذلك ااشتصـــــ شـــــ
 ســـام المحت  في محافحا العنا الجنســـي في مناطق النزار وما لعد النزار. و ـــيواصـــ  المحت   واليالـــال علةه،

أ الــــــــــــا تعزيز تعمةم مراعاة المنمو  الجنســــــــــــالي المتعدد الجوال  في الجاود الرامةا إلى منس ومحافحا ااتجا  
حســ  لور الجن  والعمر لاأل ــلحا النا يا وما يتصــ    لك من إجرال، و ــيدعم الدول في جمس  ةالال مصــنفا  

 عن ااتجا  لاأل لحا النا يا.
  

 استنتاجات  - خامسا  
 

ــنس األ ـــلحا النا يا وااتجا   اا لصـــو ة شير مشـــروعا وصـــبتاما لالجريما المنمما   -78 ما زالت مشـــحلا صـ
ــاك  الملحا التي  عالي مناا العديد من البلدان واألقالة  ــانر الجرانم الخعيرة من المشـــ م. وقد واصـــــ  واإل ذاب و ـــ

ــال على تنفي ف، من  ــاعدة الدول األعالــ ــلحا النا يا وتنفي ف، ومســ ــديق على  روتوكول األ ــ المحت  التروي  للتصــ
 تبل لا  ورراكال متكاملا وراملا. 

 يـد أن اافتيـا  إلى أموال مســــــــــــــتـدامـا ويمحن التنبؤ  اـا، لمـا في ذلـك عـدل وجود تمويـ  من الميزالةـا  -79
قد ة قســـــــم محافحا ااتجا  لاأل ـــــــلحا النا يا من حيم توفير الخدمال األ ـــــــا ـــــــةا ويحد من العاد ا،  الـــــــعا  

إمحالةا تو ــةس لعاقه الجغرافي والمواشــةعي وحالــو ف لب ــتجالا لعل ال المســاعدة المتزايدة لمواجاا التاديدال 
 ــــــلحا النا يا مس ما يترت  على العالمةا والعا رة لاقالةم لشــــــح  متزايد والمتمتلا في ااتجا  شير المشــــــرور لاأل

 ذلك من أ ر مدمر على السبل و بما اإللسان وأمنه والتنمةا.
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