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 الفريق العامل المعني باألسلحة النارية
 2021أيار/مايو  12-10فيينا، 
    *من جدول األعمال المؤقت 3البند 

عمليات  تطبيق بروتوكول األسلحة النارية في سياق تسريب األسلحة النارية من    
 نقلها إلى االتجار بها

  
 األمانة   من إعدادورقة معلومات أساسية   

  
 مقدمة  - أوال  

عن األســــــصحي الوــــــ يرة واألســــــصحي الجلس ي المقدم  ل  م ص    2015أورد األمين العام في تقريره لعام  -1
                             ل  أن تســريل األســصحي ي عتبر   9                                                        ( موجزا  لمســةلي التســريل تعق تعقيداتواش وأفــار في ال قرة  S/2015/289األمن )

مشــــــــعصي كبرر في كنير من أاحا. العالمش  ل يتسم للد لصمتمردين والعوــــــــاتاا والمنلماا اةجرامسي والقرا ــــــــني 
                                                                                                   وال ماعاا اةرهابسي وغيرهم من ال ناة تعزيز قوتوم أضــعافا  معــاع يش كما أفــار  ل  أن التســريل قد ين م عن 

ــصسمي أ ــواتأ ســ ــصحي دون ضــ ــعي لرقاتي جيدة اقق األســ ــرقتوا من مجزوااا غير ةاضــ و  عادة اقصوا دون  لن أو ســ
تســــصسموا  ل  ال ماعاا المســــصحي أو مقايعــــتوا تالموارد الةبسلسيش وع وة عص  للد، ألملت م وضــــي األمم  أو

                                                      األثر الســـــصبي النافـــــ  عص   ـــــعيد مقوس اةاســـــان اتس ي  لتســـــريل مع القصقالمتحدة الســـــامسي لحقوس اةاســـــان 
                                                                                               األســـــــــصحي واقصوا غير المشـــــــــروغ في ماألا النزاغ وغيرها عص  مد ســـــــــوا.ش فو ما يزيدان  ل  مد كبير من توافر 
األســـــصحي عص  اةاس واســـــع دون ضـــــواتأ، مما يعـــــاعل ةةر توجسد األســـــصحي  ل  من يســـــتجدمواوا ألرت ا  

 ( 1) شأو وقوعوا في أيديومااتواكاا أو ت اوزاا لحقوس اةاسان 

ــار الم -2 ــةلي األت ار وأفـــــ ــساس مســـــ  ص  األقتوـــــــادم واألجتماعي  ل  م ووم التســـــــريل ألول مرة في ســـــ
، بو ــــــــــــــ ـد األاتقـال من النةـاس المشــــــــــــــروغ  ل  النةـاس غير 1982ـتالمجـدراا، في دورـتد العـادـيي األول  لعـام 

ــت جدم هيا الم ووم اسما تعد في ات اتسي األمم المتحدة لمعافحي األت ار غير المـشـــــ  ــروغ، واســــ روغ تالمجدراا                                                                                        المشــــ
ــنيوالمؤثراا العقصسي  ــعو  13و 12)المادتان  1988  لســــــــ (ش كما اعتمدتد هيئي ازغ الســــــــــ د، فبدأ يرد في الوــــــــ

                                                                                                     اةقصسمسي والدولسي لاا الوــصي المتعصقي تاألســصحي الوــ يرة واألســصحي الجلس يش واكتســبت مســةلي التســريل زةما  في 
__________ 

 * CTOC/COP/WG.6/2021/1 ش 
 (1) A/HRC/44/29 ؛ االر أيعا 5، ال قرةA/HRC/35/8 ش 20/ 41ان ، وقرار م ص  مقوس اةاس7، ال قرة 

http://undocs.org/ar/S/2015/289
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2021/1
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/29
http://undocs.org/ar/A/HRC/35/8
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ــصحي فريقا  عام   فر سا  2018الســــــنواا األةيرةش وفي عام  ــة مؤتمر الدول األيراع في معاهدة ت ارة األســــ                                                                      ، أاشــــ
ــةلي، في  يار ال ريق العامق المعني تالتن يي ال عال لصمعاهدةش وأقر ا ةةي األمين  ــا  معنسا  بويه المســــــ                                                                                                     مجوــــــــوــــــ

، تال ر ـــــي المتامي في هيا الوـــــدد تةمين مســـــتقبصنا المشـــــتر   ةةي لنزغ الســـــ دالعام لنزغ الســـــ د، المعنواي 
ــعصي األ ــرها عن يريق معال ي مشــ ــامق لصمنلومي تةســ ــ يرة غير المشــــروعي من عدســــي ألتباغ اوج فــ ــصحي الوــ ســ

ــساس عمصساا   ( 2) ت امصسي وامدةش ــ يرة في ســ ــصحي الوــ ــتجدام مراتبي األســ ــ  األمين العام تاســ                                                                                 وبنا.  عص  للد، أو ــ
                                           وإزا. هيه الجصلسي، ي شـــار  ل  الوـــصي في م ال  ( 3) ملر توريد األســـصحي لعـــمان عدم األاتشـــار وعدم التســـريلش

لعدالي ال نائسي، وتدابير مراتبي األســـــــــصحي، والنوج المتبعي لنزغ الســـــــــ دش ولعق تن يي  منع التســـــــــريل بين تدابير ا
                                                                                                      بروتوكول معافحي  ـنع األسـصحي الناريي وأجزائوا ومعوااتوا واليةيرة واألت ار بوا توـورة غير مشـروعي، المعم  ق 

                              ســــــــــصحي الناريي( اليم يعــــــــــع  يارا  ألت اتسي األمم المتحدة لمعافحي ال ريمي المنلمي عبر الوينسي )بروتوكول األ
                                                                                                          فــام   لتدابير العدالي ال نائسي ال عالي  زا. األت ار غير المشــروغ تاألســصحي الناريي وال رائم لاا الوــصي، يتوــد ر 
ال وود التي تبيلوا الدول األيراع لمنع التســــــريل تمجتصل أفــــــعالد ومعافحتدش وع وة عص  للد، تعودا الدول 

                                                                                      كيوتو تشــــةن النوون تمنع ال ريمي والعدالي ال نائسي وســــسادة القااون تحطسقا  لجةي التنمسي  األععــــا.، في  ع ن 
ــتدامي لعام  ــر لمنع ال ريمي والعدالي   2021، المعتمد في عام 2030المســـــــــ في مؤتمر األمم المتحدة الراتع عشـــــــــ

المشـــــــــــروغ تاألســـــــــــصحي الناريي  ال نائسي، بتعزيز آلساا واســـــــــــتراتس ساا مراتبي الحدود لمنع ومعافحي األت ار غير
 وأجزائوا ومعوااتوا واليةيرة وتسريبواش

وتناول ال ريق العامق المعني تاألســــــصحي الناريي عدة جواال لاا  ــــــصي تالتســــــريل في الماضــــــيش واعتمد   - 3
                                                                                                  ال ريق الـعاـمق، في ـكق من اجتـماعـد األول والـنااي والجـام ، تو ــــــــــــــساا تشـــــــــــــةن ا لم التحعم في النـقق التي تتسم  

 لت ارة المشــــــــروعي تاألســــــــصحي ومنع فقدان األســــــــصحي الناريي وتســــــــريبواش وفــــــــدد ال ريق العامق عص  أهمسي ما يصي  ا 
تن يي الام  ـــــارم وفعال ة ـــــدار تراةسا أو ألون التوـــــدير واألســـــتيراد، واتجال تدابير تشـــــةن المرور العابر  )أ( 

(  جرا. تقيسماا فـــامصي لمجاير التوـــديرش ويصل ال ريق لألســـصحي الناريي وأجزائوا ومعوااتوا واليةيرة واقصوا؛ و)  
العـامـق، في اجتمـا ـسد األول والجـام ،  ل  معـتل األمم المتحـدة المعني ـتالمجـدراا وال ريمـي أن يـقدم المســــــــــــــاعـدة  
ــم   ــصحي الناريي وعمصساا اقصوا، ووسـ ــامصي ل مت ا  تالســـ  ا المتعصقي تاألسـ ــسااي ا لم فـ ــع و ـ                                                                                                     التقنسي في م ال وضـ

 سصحي الناريي، وتعزيز العواتأ وتقيسماا المجاير لاا الوصي تاألستيراد والتودير والمرور العابرش األ 

ــ  ال ريق العامق في اجتماعد األول  -4 ــصحي الناريي، أو ــــ ــريل األســــ وعند تحث التدابير العمصسي لمنع تســــ
رة ألجزا. ومعوااا     د   ععــــــــــا. المـوـــــــــ والراتع والســــــــــاد  تما يصي  )أ( تعزيز تدابير الرقاتي التي تتجيها الدول األ

                                                                                                    األســـــــــــــصحي الناريي؛ و) (  جرا. تقيسماا منتلمي لصمجاير النافـــــــــــــئي عن األماكن المحتمصي برا  وبحرا  وجوا  التي 
 يمعن تسـريل األسـصحي الناريي منوا أثنا. عمصساا األسـتيراد والتوـدير والمرور العابر، تما في للد  عادة الشـحن؛

  تبادل المعصوماا مع ســــصةاا   ــــدار تراةسا التوــــدير تشــــةن أماكن التســــريل التي يتم تحديدها؛زيادة  )ج(و
الح ا  عص  قوائم مور وقواعد بساااا فامصي لصمجزوااا، وتنلسم  دارة آمني لصمجزوااا، واتباغ ممارساا  )د(و

يريق اســـــــتجدام أمد  )ه( تعزيز قدراا ال شـــــــل المبعر، عص  ســـــــبيق المنال، عن و فعالي في م ال الوســـــــم؛
                                                                                                      األدواا الت نولوجسي لصمراتبي والت تسش عند الحدود برا  وبحرا  وجوا ، ومن ة ل التدريل المتجوـــــــــا الموجد  ل  

 رةش    د   هيئاا  ا ال القااون وال مار  والسصةاا القعائسي وال واا المستوردة والمو

ــت شـــــــل هيه الورقي ال سلسي التي يتم بوا التعامق مع م و -5 ــعو  الدولسي لاا وتســـــ ــريل في الوـــــ وم التســـــ
الوـــــصي المتعصقي تاألســـــصحي الوـــــ يرة؛ وتصجا مجتصل النوج المعتمدة لتعريل التســـــريل؛ وتحصق مدر اســـــت اتي 

__________ 

 (2) Securing our Common Future: An Agenda for Disarmament (United Nations publication, 2018), pp. 40–41 ش 
 (3) S/2019/1011  ش 53، ال قرة 

http://undocs.org/ar/S/2019/1011
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بروتوكول األســــــــــــــصحـي الـنارـيي اسمـا يتعصق تعـق من ـتدابير العـدالـي ال ـنائـسي وـتدابير الوقـاـيي والتجلسل المتجـية  زا. 
 فت  يرائق التسريلش

  
 مفهوم التسريب في الصكوك الدولية ذات الصلة  - ثانيا  

ــ د مبدأ توجيوسا  لسعون الودع من جمسع األت اقاا والترتيباا  1996في عام  -6                                                                                ، اعتمدا هيئي ازغ الســــ
المتعصقي بنقق األســــصحي، وأل ســــسما بين الحعوماا، هو الحد من  معااسي تســــريل األســــصحي  ل  جواا وأفــــجا  

                                                                           وأ درج م ووم تسريل األسصحي في وقت ألمق ضمن بروتوكول األسصحي الناريي، ومعاهدة   ( 4) غير مورد لوم بواش
ــصحي الجلس ي من  ــ يرة واألســ ــصحي الوــ ــروغ تاألســ ــصحي، وبراامج العمق المتعصق تمنع األت ار غير المشــ ت ارة األســ

 جمسع جواابد ومعافحتد والقعا. عصسد، مع فروس دتسقي في كق مرةش

سـصحي أل يمنق محور التركيز الرئسسـي لبروتوكول األسـصحي الناريي، بق هو فـرب مسـبق لمنع ومنع تسـريل األ  - 7
ــا.   ــروعي، ومعافحتوا والقعـ ــورة غير مشـ ــصحي الناريي وأجزائوا ومعوااتوا واليةيرة واألت ار بوا توـ ــنع األسـ محاوألا  ـ

كشــل مواد    ل                          زم الدول األيراع، ســلسا       ت ص   11                                                              عصيواش ورغم أن البروتوكول أل يتعــمن تعري ا  لصتســريل، فلن المادة 
ســرقي أو فقدان أو تســريل األســصحي الناريي وأجزائوا ومعوااتوا واليةيرة، وكيلد  ــنعوا واألت ار بوا غير المشــروعين،  

ــنع   وإل   ــناع الميكورة وقت الوــ ــا. أمن األ ــ ــبي من أجق  )أ( اقتعــ ــا. عصيوا، تةن تتجي التدابير المناســ منعوا والقعــ
) ( زيادة فعالسي تدابير مراتبي األسـتيراد والتوـدير والعبور، تما في  و  واألسـتيراد والتوـدير، وكيلد وقت عبور  قصسموا؛ 
ع معاهدة    للد تدابير مراتبي الحدود، وفعالسي التعاون عبر                                                                   الحدود بين أجوزة الشــــــريي وال مار ش وفي المقابق، أل ت وســــــ  

 ت ارة األسصحي وبراامج العمق اةاس تةبسقوما لسشمق األجزا. والمعوااا واليةيرةش  

                                                                                           وأثنا. الم اوضــاا التي جرا تشــةن بروتوكول األســصحي الناريي، ااقشــت الدول األععــا.  ــرامي   معااسي   - 8
عص  منع مواد  الســــــرقي وال قدان والتســــــريل في ســــــساس الوــــــنع واألســــــتيراد   11ق المادة أن يقتوــــــر اةاس تةبي 

ــريل  ــا  التســ ــمق أيعــ ــريل يشــ ــع اةاقا  لمنع التســ ــا  عن ت ةسي م ووم أوســ ــدير والمرور العابر فحســــل، عوضــ                                                                                                والتوــ
ت ارة األســصحي،   وفي المقابق، يمنق منع التســريل أمد األهداع الوــريحي المنوــو  عصيوا في معاهدة  ( 5) المحصيش 

التي تشــدد الدول األيراع في ديباجتوا عص  ضــرورة منع األت ار غير المشــروغ تاألســصحي التقصيديي والقعــا. عصسد، 
ومنع تسـريل هيه األسـصحي  ل  السـوس غير المشـروعي أو اسـتجداموا في آةر المةاع توـورة غير مةلون بوا ومن 

 في للد استجداموا ألرت ا  أعمال  رهابسيش قبق أفجا  غير مةلون لوم تاستجداموا، تما 

من معاهدة ت ارة األســصحي ســصســصي من األلتزاماا والتعوداا   ل ي ل عص  الدول  11وتتعــمن المادة  -9
(؛ 2، ال قرة 11األيراع الموـــــدرة تقيسم ةةر تحويق وجوي الوـــــادراا والنلر في اتجال تدابير تجلسل )المادة 

ن تتبــادل المعصومــاا من أجــق التجلسل من ةةر تحويــق وجوــي اقــق األســــــــــــــصحــي ويتعين عص  الــدول األيراع أ
(، وأن تتوــدر لحاألا تحويق وجوي اقق األســصحي التي يتم كشــ وا، تســبق منوا تنبسد الدول 3، ال قرة  11)المادة 

المتاتعي من                                                                                          األيراع التي ي حتمق أن تتةثر بوا، وت تسش فــحناا األســصحي التي تم تحويق وجوتوا، واتجال تدابير 
                                                        (ش وإضـــــــافي  ل  للد، ت شـــــــ  ع الدول األيراع عص  أن تتبادل مع 4، ال قرة  11ة ل التحقيق وإا ال القااون )المادة 

تععـوا البع  المعصوماا لاا الوـصي عن التدابير ال عالي لصتوـدم لعمصساا تحويق الوجويش وي وز أن تشـمق هيه  
عي، تما في للد ال ســـاد، أو الةرس الدولسي ل ت ار غير المشـــروغ، المعصوماا معصوماا عن األاشـــةي غير المشـــرو 

__________ 

 (4) A/51/42  ش  33، المرفق األول، ال قرة 
األعمال التحعيريي عن الم اوضاا تشةن وضع ات اتسي األمم المتحدة لمعافحي ال ريمي المنلمي عبر  لمزيد من الت ا يق، االر  (5) 

 ش 769(، الو حي  2006)منشوراا األمم المتحدة،  الوينسي والبروتوكوألا المصحقي بوا

http://undocs.org/ar/A/51/42
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أو الوســـةا. غير الشـــرعيين، أو موـــادر اةمداد غير المشـــروغ، أو أســـاليل اةة ا.، أو اقاب اةرســـال المشـــتركي،  
 (ش 5، ال قرة  11الوجواا التي تستجدموا ال ماعاا المنلمي العالعي في عمصساا تحويق الوجوي )المادة  أو 

ــع قوااين ولوائم وإجرا.اا  -10 ــ يرة، تعودا الدول بوضــــ ــصحي الوــــ وفي  يار براامج العمق المتعصق تاألســــ
 داريي وااسي، وللد من أجق ممارســي رقاتي فعالي عص   اتاج األســصحي الوــ يرة واألســصحي الجلس ي، وعص  عمصساا 

األسصحــــي، بوــــدع منــــع التونيــــع غير القااواي واألت ار  التوديــــر واألستيراد والنقــــق العابــــر وإعــــادة النقق لوــــيه
غير المشـروغ تاألسـصحي الوـ يرة واألسـصحي الجلس ي أو تحريل مسـاراتوا  ل  متصقين غير مةلون لومش وهيا يشـمق 
النلر، في ســـساس تقيسم يصباا الحوـــول عص   لن تالتوـــدير، في ةةر تســـريل هيه األســـصحي  ل  الســـوس غير 

ــروعي ــصحي المشــــ ــ يرة واألســــ ــصحي الوــــ ــمن براامج العمق عدة تعوداا تتعصق تةمن األســــ ش وع وة عص  للد، يتعــــ
ــصحي  -  الجلس ي ــريبواش وعص  وجد الجوـــــــو ، ي ل عص  القواا المســـــ                                                                                      وهو م ال يرتبأ ارتبايا  وثسقا  تمنع تســـــ

معايير وإجرا.اا الشـــــريي أو أيي هيئي أةرر مرةا لوا تحسازة أســـــصحي  ـــــ يرة أو أســـــصحي ةلس ي أن تعـــــع  أو
  ( 6) م ئمي وم وصي تتعصق تلدارة وأمن مجزوااتوا من هيه األسصحيش

  
 تعريف التسريب  - ثالثا  

غير أن موجز ومداا تن يي براامج   ( 7)                                                                أل يوجد لتســـريل األســـصحي الناريي تعريل قااواي أو مت ق عصسد دولسا ش  - 11
ــصحي الوـــ يرة يوفر التوجيواا التالسي لصمســـاعدة عص  فوم هيا الموـــةصم  األاتقال المادم أو اةدارم   الرقاتي عص  األسـ
أو غيره لســـ د  ـــ ير أو ســـ د ةلسل، أو ألجزا. الســـ د أو معوااتد أو لةيرتد، من النةاس القااواي  ل  النةاس 

                                                                                        ومن المسـصم تد عموما  أن العنا ـر األسـاسـسي لعمق التسـريل تشـمق ت يير مسـار األسـصحي الناريي أو   ( 8) غير المشـروغش 
األســـــتي . عصيوا في الســـــوس غير المشـــــروعي ل رن األســـــتعمال النوائي غير المرةا تد أو ألســـــتعمالوا من جاال 

 ي عص  هيه العنا ر األساسسي الن ثيش وتنا ديباجي معاهدة ت ارة األسصح  ( 9) مستعمصين اوائيين غير مةلون لومش 

                                                                                            غير أن ثمي اةت فاا جديرة تاليكر في الت ا يق  ابع  الن وج يركز اسما يبدو عص  العمصسي الرسمسي  -12
ــتعمصين   ــديرها  ل  أمد المســـــ ــعي لصرقاتي مةلون بتوـــــ ــريل تاعتباره اقق مواد ةاضـــــ ــدار اةلن بتعريل التســـــ ة ـــــ

ــص م  ل  ــتعمق النوائي المةلون لد بوا                              النوائيين، ول نوا ت ســـ ــتعمصوا المســـ ــتعمق اوائي غير مةلون لد بوا أو يســـ مســـ
ويتةصل البع  اآلةر تحقيق األتســــــــاس مع القااون الدوليش فعص  ســــــــبيق المنال،  ( 10) ق غير مرةا بواشائ تةر 

التمصد غير يةبق معود األمم المتحدة لبحو  ازغ الســ د تعريل التســريل عص  جمسع أفــعال ت يير المســار أو 

__________ 

 (ش 24، ال قرة A/CONF.192/15من براامج العمق )االر   17و 11و 2ال قراا   (6) 
 Brian Wood, “The Arms Trade Treaty: obligations to prevent the diversion ofل ي غ عص  تحصيق م وق، االر  (7) 

conventional arms”, Issue Brief, No. 1 (Geneva, United Nations Institute for Disarmament Research 

(UNIDIR), 2020) ش 
 ,United Nations, “Modular Small-arms-control Implementation Compendium 01.20: glossary of terms االر (8) 

definitions and abbreviations”, (2018) ش 
 (9) UNIDIR, “Enhancing the understanding of roles and responsibilities of industry and States to prevent 

diversion” (2019), p. 13 ffو ش؛Stuart Casey-Maslen and others, “Art.11: diversion” in The Arms Trade Treaty: 

A Commentary, Andrew Clapham and others, eds., Oxford Commentaries on International Law Series 

(Oxford, Oxford University Press, 2016), paras. 11.01, 11.06 ff ش 
 (10) Matt Schroeder, Helen Close and Chris Stevenson, “Deadly deception: arms transfer diversion”, in Small 

Arms Survey 2008: Risk and Resilience (Geneva, Small Arms Survey, Graduate Institute of International and 

Development Studies, 2008), p. 114  ؛ االر أيعا             Casey-Maslen and others, “Art.11: diversion”, para. 11.22 ش 

http://undocs.org/ar/A/CONF.192/15
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وـــــرع النلر عما  لا كاات ت  ( 11) المشـــــروغ يتما يتعارن مع أمعام القااون الويني و/أو الدولي لاا الوـــــصيي،
                                                                                                   األلون ـقد  ــــــــــــــدرا عن البـصدان المعنـسيش وال رس الرئسســــــــــــــي بين هـيه الن وج هو معرـفي مـا  لا كـان ممعـنا  اعتـبار  

                                                    ر والبصد المســــــتورد تســــــريبا   لا ااتوعت  مدر الدولتين      د   عمصساا اقق األســــــصحي التي يةلن بوا كق من البصد المـوـــــ 
كصتاهما القوااين الوينسي أو األلتزاماا اةقصسمسي أو الدولسي ل ق منوماش وت تســـــــي هيه المســـــــةلي أهمسي  لا كان  أو

                                                                                            يؤلن تعمصساا اقق األســــــــصحي في ااتوا   لتدابير ملر األســــــــصحي أو ال زا.اا الم روضــــــــي عص  توريد األســــــــصحي 
ل لتزاماا تمنع اةرهابيين من مسازة األســـــصحي، أو، تالنســـــبي لصدول األيراع، لصمحلوراا المنوـــــو  عصيوا  وأ

  ( 12) في معاهدة ت ارة األسصحيش
  

 نطاق استجابة بروتوكول األسلحة النارية لمسألة التسريب  - رابعا  
ــصحي التقصيديي، فلاوا أل تحدد أم جرائم في  -13 ــريل األســ ــصحي ترمي  ل  منع تســ رغم أن معاهدة ت ارة األســ

                                                                                                       هيا الوددش ويةب ق بروتوكول األسصحي الناريي، تما في للد أمعامد اةلزامسي المتعصقي تال رائم، في سساس تسريل 
من معاهدة ت ارة األســـــــــصحي  ـــــــــصي   11من المادة  4ة                                                            األســـــــــصحي الناريي وأجزائوا ومعوااتوا واليةيرةش وت ط سم ال قر 

                                                                                                        ببروتوكول األسصحي الناريي،  ل ت صزم الدول األيراع  لا اكتش ت تحويق وجوي اقق أسصحي تاتجال التدابير الم ئمي 
عص    اةلزامي عمالح اهيقتوــــر ي لصتوــــدم لعمصسي تحويق الوجوي، تما في للد تدابير التحقيق وإا ال القااونش وأل 

                                          أم وكق دولي يرع ت شــــــــــــــل تســــــــــــــريـبا  في عمصـسي اقق صزم    ي   الدول األيراع المعنـسي تعمصـسي النـقق، ومن ثم، فلاد
  ( 13) التورعشت أسصحي ما 

ويبحث ال وـق التالي اقاب التسـريل الممعني في جمسع مرامق سـصسـصي اةمداد تاألسـصحي الناريي وأجزائوا  -14
ومعواـاتوـا والـيةيرة، ويحصـق في هـيا الوـــــــــــــــدد مـدر ااةبـاس ال رائم والتـدابير الوقـائسـي المنوــــــــــــــو  عصيوـا في 
بروتوكول األسـصحي النارييش  ل يمعن أن يحد  التسـريل في أم وقت أثنا.  ـنع األسـصحي الناريي أو توـديرها أو 

تنشـــسةوا أو  عادة اقصوا، ســـوا. من المجزوااا اســـتيرادها أو مرورها العابر أو  عادة فـــحنوا أو تجزينوا أو  عادة 
ــيش ــصو   ( 14) الوينسي أو من الحسازاا الجا ـــ ــصحي الناريي يســـــرم عص  الســـ ومن ال دير تاليكر أن بروتوكول األســـ

(، غير أن 4من المادة  1اسد جماعي  جرامسي منلمي )ال قرة  وتعــــــصعاةجرامي اليم يعون لا ياتع عبر ويني  
                                                                            توكول األســصحي الناريي ينا  ــرامي  عص  وجو  أن يســرم عص  ال رائم المحصسي مت  في الدليق التشــريعي لبرو 

  ( 15) مال عدم وجود ياتع عبر ويني وعدم ضصوغ جماعاا  جرامسي منلمي أو عندما يتعير  ثباا للدش
  

 التسريب أثناء عملية الصنع -ألف 
                                      ال واا الموـــن عي المةلون لوا أو المرةا                                                     يمعن أن يحد  التســـريل أثنا. عمصسي الوـــنع عندما ت نت ج  -15

ــصحي الناريي وأجزائوا ومعوااتوا واليةيرة أكبر من ال مسي المةلون بوا )اةفراب في اةاتاج غير  لوا كمسي من األســــ
                                                                                                  المشــــروغ(، أو ت نت ج هيه األ ــــناع في ااتوا   لصتشــــريعاا الوينسي، دون الوســــم المةصو  من  ش وقد يحد  للد 

__________ 

   GGE/PACAS/2020/3             ؛ االر أيعا  UNIDIR, “Enhancing the understanding of roles”, p. 14االر  (11) 
 ش Wood, “The Arms Trade Treaty”, p. 33و

 (12) Wood, “The Arms Trade Treaty”, p. 10 ش 
 (13) Casey-Maslen, “Art.11: diversion”, para. 11.60 ش 
 (14) GGE/PACAS/2020/3 و6، ال قرة ،ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/355/Conf.Rep ش 11، ال قرة 
، ال ز. الراتع  األدلي التشريلسي لتن يي ات اتسي األمم المتحدة لمعافحي ال ريمي المنلمي عبر الوينسي والبروتوكوألا المصحقي بوا (15) 

 ش21(، ال قرة 2004األمم المتحدة،  )منشوراا

http://undocs.org/ar/GGE/PACAS/2020/3
http://undocs.org/ar/GGE/PACAS/2020/3
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP4_WGETI_Draft_Report_AR/ATT_CSP4_WGETI_Draft_Report_AR.pdf
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                                                                                      ك ايي تدابير األمن أو المســــــــــا.لي، أو اةهمال، أو اتس ي  آللساا اةمداد المبافــــــــــر غير المشــــــــــروعي             اتس ي  لعدم
  ( 16)                                                                       القائمي عص  توايؤ ورعايي جواا  مونعي من القةاغ الجا  أو ممصوكي لصدوليش

ير  من بروتوكول األســــــــــــــصحــي النــاريــي، يتعين عص  الــدول األيراع أن تتجــي التــداب  11              وعم   تــالمــادة  -16
كشل مواد  سرقتوا   ل                                                                                 المناسبي ألقتعا. أمن األسصحي الناريي وأجزائوا ومعوااتوا واليةيرة وقت الونع، سلسا  

ــنعوا واألت ار بوا غير المشـــــروعين، و  ــا. عصيواش  إأو فقدااوا أو تســـــريبوا وكيلد  ـــ ل  منع هيه الحواد  والقعـــ
عمصسي الوـــنعش وعص  وجد الجوـــو ، ينب ي  ويشـــمق جرم الوـــنع غير المشـــروغ تع  أفـــعال التســـريل أثنا. 

                       ‘( عص  ال واا الموـن عي 2)د( ’ 3يقتوـر ااةباس  ـ ي الوـنع غير المشـروغ دون ترةسا أو  لن )المادة  أأل
التي أل تمصد أم ترةسا أو  لن، بق أن يشـــــــمق الحاألا التي ت ون فيوا مدة التراةسا قد ااقعـــــــت، أو التي 

ــصي، تما في للد مين أل يوـــدر  لن تلاتاج أاواغ أو كمساا                     تشـــمق التراةسا  فيوا  أل ــنسع لاا الوـ أاشـــةي التوـ
وهيا قد يشــــــمق التحايق عص  متةصباا األمت ا  تالســــــ  ا من أجق الحوــــــول،  ( 17)                         األســــــصحي الناريي المنت  يش

             لسي عوضــــا  عن ةارج النلام، عص  أســــصحي ااريي يالس يي أل يمعن تعقبوا، أو من أجق  ــــنع األســــصحي الناريي اآل
                                                    ‘، ي ل أيعــا  اعتبار  ــنع األســصحي الناريي غير مشــروغ في 3)د( ’  3األســصحي الناريي فــبد اآللسيش ووفقا لصمادة 

 مال عدم وسموا تع ماا عص  النحو المناسل وقت  نعواش

                                                                                    وت در اةفـارة بوجد ةا   ل  مسـةلي تسـريل األسـصحي الناريي المنت  ي تموجل ترةسا، ميث توـنع  -17
ــولوا عص  مقوس اةاتاج في  روع معيني، بينما تحت    ــا  موـــــــ ــصحي ااريي عص  أســـــــ ال وي المرةا لوا أســـــــ

وفي مـاألا كنيرة، تـندرج  ( 18)                                                                            ال وـي المرة  وــــــــــــــي، التي كنيرا  مـا ت ون مطسمـي في بـصد آةر، تحق المص ـسي ال  رـييش
ــمن اةيار التن  ــنسع ضـ ــمق اقق ت نولوجساا التوـ ــصحي الناريي،  ات اقاا الترةسا التي تشـ ــد لت ارة األسـ لسمي ا سـ

                                                                                             وتتةصل   ــــدار  لن من البصدان المعنسيش وفي الوقت ا ســــد، يجعــــع  اتاج األســــصحي من جاال ال وي المرة ا 
عص  الوـــــــــعيد الويني ولنلام الترةسا الســـــــــارم في البصد اليم ي رم اسد الوـــــــــنعش   ةلن تالوـــــــــنع          لوا عادة  

ــصع                               ااتوعت ال وي المرة ا لوا ات ا وإلا ــصي  اتاج الســـ ــي، من  ، عن يريق موا ـــ                                                                س الترةسا مع ال وي المرة  وـــ
تعــد تــاريت ااتوــا.  ــــــــــــــ مســي الترةسا أو ت ــاوز عــدد الومــداا المت ق عصيوــا في ات ــاس الترةسا، بينمــا هي 
تتوــرع في اةاس  لن التوــنسع المقدم من الســصةاا الوينسي المجتوــي، أل ينةبق جرم الوــنع غير المشــروغ؛ 

                                                    د، فقد ي عتبر هيا السصو  تسريبا  أثنا. عمصسي الونعشومع لل
  

 التوصية  

، أن تطبق وتسرررريبها أثناء عمليات نقلها                                                     ينبغي للدول، منعا  لتسرررريب تلنولوتيات الصرررنع المنقولة -18
فيما يتعلق بنقل تلنولوتيات الصررنع الورررول والمعايير نفسررها المطبقة على عمليات النقل المبالررر ل سررلحة 
النارية. وينبغي للدول التي تأذن بالتصرررررنيع أو تر ب بج بموتب تر يب أتنبي أن تقصرررررر أو  األذون أو 

حاالت التسريب عن طريق اإلنتاج المفرل الترا يب على نطاق اتفاق التر يب، وذلك للسماح بالتحقيق في 
         قضائيا . الضالعين فيهاومالحقة 

  

__________ 

 (16) GGE/PACAS/2020/3 أ(ش  9، ال قرة( 
 ش 190، ال ز. الراتع، ال قرة األدلي التشريلسي لتن يي ات اتسي األمم المتحدة لمعافحي ال ريمي المنلمي عبر الوينسي (17) 
 (18) Barbara Gimelli Sulashvili, “Multiplying the sources: licensed and unlicensed military production”, in Small 

Arms Survey 2007: Guns and the City (Geneva, Small Arms Survey, Graduate Institute of International and 

Development Studies, 2007), p. 8 ش 

http://undocs.org/ar/GGE/PACAS/2020/3
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 عمليات نقل األسلحة واالتجار غير الموروع باألسلحة النارية -باء 
التي أجراها المعتل المعني  2020الدراســـــــي العالمسي تشـــــــةن األت ار تاألســـــــصحي الناريي لعام   ةصوـــــــت -19

ــصحي  ــبأ اسد األسـ ــر   اسد وت عـ ــصحي الناريي والبصد اليم ت سـ ــنع اسد األسـ                                                                                                        تالمجدراا وال ريمي  ل  أن البصد اليم ت وـ
                                                                                                        الناريي كنيرا  ما أل يعواان البصد لاتد، وأن األت ار تاألســـــــــــــصحي الناريي أل يزال يمنق  اهرة تعيدة عن األالار  ل  

                                                                                        من المنلور القااواي، كنيرا  ما يحد  التســـــــــريل مين تعبر األســـــــــصحي الناريي وأجزا ها ومعوااتوا  و  ( 19) مد كبيرش
                                                                                                     واليةائر القااواسي الحدود دون الحوـــــول عص  اةلن ال زمش وهيا ي ســـــصأ العـــــو. عص  أوجد التراتأ الوسعصسي بين  

تقســــسم عمصساا اقق األســــصحي  ويمعنيش عمصساا النقق القااواي لألســــصحي واألت ار غير المشــــروغ تاألســــصحي الناري 
 ( 20)  ل  احو أربع مرامق يمعن أن يحد  ة لوا التسريل وال رائم لاا الوصي 

 التسريل قبق النقق/في بصد المنشة/عند اقةي الشحن • 

 التسريل أثنا. النقق/في الةريق  ل  المستعمق النوائي المقوود/أثنا. المرور العابر • 

 التسريل عند األستيراد أو تعده/تعد التسصسم، تما في للد  عادة النقق وإعادة التودير • 

 ( 21) التسريل من المجازن تعد التسصسم/من المجزوااا الوينسي أو المداسي • 

النوائي/فواداا وفي كنير من ةةأ التسريل، تؤدم الوثائق المزورة )تما في للد فواداا المستعمق  -20
بون أو الســــــماســــــرة     ر   األســــــتعمال النوائي، وســــــنداا الشــــــحن، وبساااا الشــــــحن، وةةأ الةيران( التي يعدها المو

                                                                                                أا ســـوم، أو الوثائق األ ـــصسي الوـــادرة في  يار عمق توايئي أو فعق فســـاد من جاال مســـؤولين معوميين، دورا  
  ( 22) شالشر سي اةيحا. بواجويفي         رئسسسا  

                                                                                        ال دير تاليكر أن بروتوكول األسصحي الناريي أل ي صزم الدول األيراع بت ريم األت ار غير المشروغ ومن  -21
تاألسصحي الناريي وأجزائوا ومعوااتوا واليةيرة  أل في الحاألا التي أل تةلن فيوا الدول األيراع المعنسي تاستيرادها 

ــصسموا أو تحريعوا ــديرها أو اقتنائوا أو بسعوا أو تســــ ــومي  أو توــــ ــصحي الناريي غير موســــ أو اقصوا أو  لا كاات األســــ
( ) ((ش وعص  الرغم من عــدم لكر األمتســاز األمتســالي 1) 5و )ه( 3تع مــاا عص  النحو الواجــل )المــادتــان 

ــصحي الناريي ينا عص  أن جرم األت ار  ــريعي لبروتوكول األســــــ ــرامي ، فلن الدليق التشــــــ                                                                                              لأللون أو التراةسا  ــــــ
حاألا التي أل توــدر فيوا التراةسا توــورة  ــحسحي ولم يتم فيوا اســتس ا. الشــروب الســاتقي ينب ي أن يشــمق ال

 ( 23)                                    لصنشاب اليم كان الترةسا مشرويا  تدش

                                                                                              وفي هيا الســساس، يعتســي وضــع ا لم وينسي ة ــدار األلون بنقق األســصحي الناريي أمرا  تالو األهمسيش ويةةي  - 22
من بروتوكول    10                                                         عامصي تالمنق في تةبيق  جرا.اا اةلن تالنقق  فعم   تالمادة جرم األت ار غير المشــــــــــــروغ تمبدأ الم 

ــصحي الناريي   ــصحي الناريي، ت صز م الدول األيراع بتقديم ألون  ل  تععــــــوا البع  قبق الســــــماد لصشــــــحناا من األســــ                                                                                                       األســــ
ود قنواا اتوــــال آمني بين  تم ادرة أراضــــيوا أو الو ــــول  ليوا أو المرور عبرهاش وتتةصل عمصساا   ــــدار األلون وج 

__________ 

 (19) Global Study on Firearms Trafficking 2020 (United Nations publication, 2020), p. 10 ff ش 
 (20) ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/355/Conf.Rep،  ش االر أيعا يصيوا وما 17  الو حيPaul Holtom and Benjamin 

Jongleux, “Preventing diversion: comparing ATT and African measures for importing States” (Geneva, Small 

Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies, 2019), p. 4 ff ش 
التسريل من مجزوااا ما تعد التسصسم تشعق من وق ألاد أل يحد  تالعرورة في سساس عمصساا النقق بق يمعن أيعا أن سس رم تناول  (21) 

 يتم  لا  صت األسصحي الناريي داةق البصد ا سد تعد  نعوا تشعق قااوايش
 (22) Schroeder, Close and Stevenson, “Deadly deception”, p. 118 ش 
 ش 211، ال ز. الراتع، ال قرة ي لتن يي ات اتسي األمم المتحدة لمعافحي ال ريمي المنلمي عبر الوينسياألدلي التشريلس (23) 

https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP4_WGETI_Draft_Report_AR/ATT_CSP4_WGETI_Draft_Report_AR.pdf
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ــادقي عصيوا، وفقا  لص قرة   ــحي وثائق الترةسا أو التجويق أو الموــــ   10من المادة   5                                                                                             البصدان المعنسي تتسم التحقق من  ــــ
من البروتوكولش ورغم أن هيه المادة لسســـت  لزامسي تموجل البروتوكول، فلن الدليق التشـــريعي لصبروتوكول ييكر ضـــمن 

                                                                                 عي في  يار معلم ا لم الرقاتي عص  اقق األســــصحي الناريي افــــتراب  رســــال اســــت أو مســــتنداا  أفعــــق الممارســــاا المتب 
                                                                                                     منا رة مع الشـــــــــحناا وعص  مدة مســـــــــبقا  عص  الســـــــــوا.ش وهيا ما يتسم التحقق تالمقاراي من دقي المســـــــــتنداا ومحتور  

ر التحقق من  ـــــــحي                                                                             الشـــــــحناا منعا  لصت عل أو التســـــــريل بين جوي التوـــــــدير وجوي المقوـــــــد، ومن فـــــــةاد تسســـــــي 
ــتجدام امالج مومدة  ــتندااش ويمعن دعم هيه العمصسي تاسـ ــال  ل ترواسيش  ( 24) المسـ ــائق  رسـ ــتماراا ووسـ ــةن  ( 25) واسـ ومن فـ

                                                                                                             الام رقمي مركزم لصتحقق من اقق األســـصحي الناريي أن يتسم لصبصدان الموـــد رة والمســـتوردة وبصدان المرور العابر التحقق 
من  ـــــحي مســـــتنداا النقق تةريقي فعالي وســـــريعي وزيادة درجي األمن اسما يتعصق تجةر الوثائق المزورة أو المعدلي أو  

 ش 10من المادة   5 صو  تموجل ال قرة المزي ي تشعق آةر، عص  النحو المة 

ــدار األلون تالنقق، تموجل المادة  -23 ــتند الام   ــــــ من بروتوكول األســــــــصحي الناريي،  ل  عمصسي  10ويســــــ
تحركوا عنا ر فاعصي وأل يتعمن معايير استيراد وتودير ألغران األمن أو مراتبي األسصحيش غير أن المعايير 

ــصةي التقديريي لصمســـ  ــ  السـ ــصةي، مدرجي                                  التي ت نشـ ــدار األلون، أو تحد من هيه السـ ؤولين المعص ين تاتجال قرار   ـ
ــامق لصرقاتي عص  النقق يقوم عص    7و 6في المادتين  ــا. الام فــ ــةن  اشــ ــصحيش وليا فمن فــ من معاهدة ت ارة األســ

سـصحي عمصسي   ـدار األلون تموجل البروتوكول ويشـمق معايير التوـدير المنوـو  عصيوا في معاهدة ت ارة األ
                                                                                                  أن ي نشـ  أوجد تززر في تن يي الوـعين تالنسـبي لصبصدان األيراع في كصيوماش وتتعـمن  ـعو  أةرر منق براامج  
ــتعمق النوائي الموثقي وتدابير قااواسي  ــواداا المســــ ــتجدام فــــ ــ يرة التزام الدول تاســــ ــصحي الوــــ العمق المتعصق تاألســــ

 سصحي الو يرة ومرورها العابرشوإا اليي ااجعي ل  الي الرقاتي ال عالي عص  تودير األ
  

 التوصيات  

 القيام بما يلي:يود الفريق العامل  لعل -24

مناقوررة إمكانية إنورراء فريق  براء حكومي دولي السررتلورراف الليارات المتاحة من أتل إقامة   )أ(  
                                                                                                       نظام رقمي عالمي مركزي للتحقق من نقل األسرررررلحة النارية، وذلك تيسررررريرا  إلتراء عملية الموافقة المتبادلة بطريقة 

 ألسلحة النارية؛ من بروتوكول ا   10مأمونة والتصديق عليها على النحو المطلوب بموتب المادة  

تورررجيع الدول على تنفيو الصررركوك العالمية التلميلية لمراقبة األسرررلحة الصرررغيرة التي أي  ) ( 
                                                                                                     طرف فيها، اسرتنادا  إلى نظم إصردار أذون النقل المتبادلة بطريقة مأمونة وقابلة لفنفاذ، على النحو المطلوب 

معاأدة تجارة األسررررلحة، واررررمانات المسررررتعمل في بروتوكول األسررررلحة النارية ومعايير التصرررردير الوررررفافة ل
                                                                                                      النهائي واالسررتعمال النهائي لزيادة المسرراءلة وفقا  لبرنامع العمل، منعا  للتسررريب أثناء النقل من  الل إنورراء 

 آليات وطنية فعالة ومنسقة لنقل األسلحة الصغيرة.
  

 التسريل قبق النقق/في بصد المنشة/عند اقةي الشحن  
ــة  لا موـــصت  -25 في عمصساا اقق األســـصحي عص  الوـــعيد الدولي، يمعن أن يحد  التســـريل في بصد المنشـ

                                                                                                 ال واا الموــن عي أو الموــد رة عص  ألون أو تراةسا التوــدير بتقديم وثائق مزورة أو وثائق تتعــمن معصوماا 
جد الجوــــو ، وثائق م صويي أو ااقوــــي لصتةثير عص  قرار ســــصةاا مراتبي األســــصحيش وقد يشــــمق للد، عص  و 

__________ 

 the Organization for Security and Cooperation in Europe, “Template for end userاالر، عص  سبيق المنال،   (24) 

certificates for small arms and light weapons” (September 2011) ش 
 ش 110، ال ز. الراتع، ال قرة األدلي التشريلسي لتن يي ات اتسي األمم المتحدة لمعافحي ال ريمي المنلمي عبر الوينسي (25) 
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                                                                                             ي زعم فيوا تةن األ ــناع ســت شــحن  ل  مســتعمق اوائي مجتصل أو ألســتعمال اوائي مجتصل عما هو عصسد الحال 
                                                                                    كما يشــمق ماألا أل يتم فيوا  جرا.  ــ قي مشــروعي تال امق عص  الورس،  ما جزئسا  أو كصسا ،   ( 26) في واقع األمرش

الســــصةاا الوينسي لمراتبي األســــصحيش وفي هيا الوــــدد، يوضــــم   لصتمعن من  ة ا. األ ــــناع المعنسي عن أالار
                                                                                                الدليق التشــريعي لبروتوكول األســصحي الناريي أن يالترةسا تاألضــة غ تعمق معين، ل ي يعون ســصسما ، ي ل أن 
ــتيراد  ــي تاسـ ــدر من دولي يرع يحق لوا الترةسا بيلد العمقش وهعيا ي ل، من  ، أن ت ون الرةوـ                                                                                              يعون قد  ـ

 ( 27) يي  ادرة من الدولي الةرع التي جرر تال عق استيراد األسصحي الناريي  ليوايشأسصحي اار 

ومن القعـــــــايا التي اوقشـــــــت عص  اةاس واســـــــع في ســـــــساس مســـــــةلي الوثائق المزورة توـــــــدير أكنر من  -26
 2006ه ومسي من جاال  ـااع األسـصحي األلمااي كسعصر وكوإ  ل  المعسـسد في ال ترة من عام بندتسي  4 000

                                                                                      ش وتحسـبا  ةمعااسي أأل تةلن سـصةاا مراتبي الوـادراا األلمااسي بتوـدير أسـصحي ااريي  ل  وألياا 2009  ل  عام
ــسعسي الرا  ألعتباراا كاات في للد الوقت تتعصق تحقوس اةاســـان،   ــيواوا المعسـ ــساتا  وغيريرو وتشـ                                                                                                   ةالسســـعو وتشـ

م المعسـسعي لصحوـول عص  فـوادة مسـتعمق اوائي                                                       توـر ع مسـؤولو الشـركي تالتوايؤ مع معتل المشـترياا المركز 
أن                                                                                                        تستبعد تصد الوألياا من قائمي المتصقين النوائيينش وبنا.  عص  هيه الشوادة، أ لن تالتودير  ل  المعسسدش غير

                                                                                                     تع  األســصحي الناريي و ــصت  ل  وأليي غيريرو التي كاات ت عتبر مني البدايي أهم العم . وفقا  ألتوــاألا البريد  
                                   ، أ دين اثنان من مســـــــــؤولي هيه الشـــــــــركي 2019ل ترواي الداةصسي لوـــــــــااع األســـــــــصحي كسعصر وكوإش وفي عام اة

تالتوـــــدير عص  أســـــا  ترةسا جرر الحوـــــول عصسد عن يريق األمتسالش وباةضـــــافي  ل  للد،  ـــــودر من 
ــركي مبصو  ــصحي النارييش 7,3الشـ ــعر مبسعاا األسـ ــا  وفقا    وإلا كاات الحالي ( 28) م يين يورو، وهو سـ                      تتةصل ترةسوـ

                                                                                                    لألمعــام ال نــائســي الواردة في القــااون األلمــااي لصت ــارة الجــارجســي والمــدفوعـاا، يعون العمــق دون ترةسا معــادأل  
                                                                                                     لعمق من  ي بنا.  عص  ترةسا جرر الحوـــول عصسد تالتوديد أو الرفـــوة أو التوايؤ، أو تاألمتسال بواســـةي بساااا  

 غير  حسحي أو غير كامصيش
  

 التسريل أثنا. النقق/في الةريق  ل  المستعمق النوائي المقوود/أثنا. المرور العابر  
ــصحي الناريي وأجزا ها ومعوااتوا واليةيرة الموـــد رة تشـــعق قااواي في يريقوا  ل   -27                                                                                             تم رد أن توـــبم األسـ

                          فـقدااوـا جزئـسا  أو كصـسا ،   مســــــــــــــتعمصوـا النوـائي المـةلون ـلد بوـا، تتمـنق اقةـي التســــــــــــــرـيل المحتمـصي الـتالـسي في  معـااـسي
ــ يني  ل   ــارها غير المةلون تد أثنا. النقق أو المرور العابر أو النقق من ســــ ــرقتوا و/أو ت يير مســــ ــربوا، وســــ وتســــ

ــبيق المنال، يمعن لصم رمين، الرا  لعدم ك ايي تدابير األمن، تما في للد  ( 29) أةرر أو  عادة الشــــــــــحنش                                                                           فعص  ســــــــ
اةتةاع                                                                  ام مينا. تجز ن اسد ماوياا و ضعت فيوا فحناا من األسصحي الناريي، أوأفعال ال ساد أو اةهمال، اقتح

ــتعمق النوائيش ــصسم  ل  المســ ــصحي من اقةي التســ ــمق جرائم األت ار غير المشــــروغ تموجل  ( 30) مركبي تنقق أســ وتشــ
التوـدير وأل بصد  بروتوكول األسـصحي الناريي هيا السـصو  في مال مدوثد في يريق النقق، أم في بصد أل يعون بصد

                                                                                                     األســـــــتيراد، عص  اعتبار أن ت يير مســـــــار الشـــــــحني في بصد المرور العابر يشـــــــعق يتحريعا  أو اق  ي  ل   قصسم دولي 
)ه( من البروتوكولش أما  لا جرر تسـريل األ ـناع في  3                                            أةرر دون الحوـول عص  اةلن ال زم عم   تالمادة 

__________ 

 (26) Nicolas Marsh, “Preventing diversion: a challenge for Arms Trade Treaty States Parties”, Journal of 

Research Institute for the History of Global Arms Transfer, vol. 8 (July 2019), p. 58 ش 
 ش 213، ال ز. الراتع، ال قرة منلمي عبر الوينسياألدلي التشريلسي لتن يي ات اتسي األمم المتحدة لمعافحي ال ريمي ال (27) 
 (28) Ben Knight, “Heckler and Koch fined €3.7 million over illegal arms sales to Mexico”, DW News, 

21 February 2019 ،13؛ ومحعمي فتوت ارا اةقصسمسي، ألمااسا KLs 143 Js 38100/10 ش 2019فباب/فبراير  21، معم مؤرإ 
 (29) GGE/PACAS/2020/3 ج(ش   9، ال قرة( 
 (30) Holtom and Jongleux, “Preventing diversion”, p. 5 ش 

http://undocs.org/ar/GGE/PACAS/2020/3
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                                                                تقر  ل  العنوــر عبر الحدودم في جرم األت ار، وليا أل ي عتبر تمناتي  بصد التوــدير أو األســتيراد، فلن الســصو  ي 
ــساا في مةار يرابص  الدولي  ــرق ت ميصسشــــــــ ــبيق المنال، ســــــــ ــروغش فعص  ســــــــ  بندتسي ه ومسي 23                                                                        ات ار غير مشــــــــ

يصـقي لةيرة كـاـات موجوـي ل رن ممـاـيي تعـني األتحـاد األوروبي لتـقديم   42 000                      ســــــــــــــ مـا  ـيدوـيا  وأكنر من  70و
ــاع ــصحي الم رون عص  ليبساشالمسـ ــتننا. من ملر توريد األسـ ــةاوا اسـ   (31)دة الحدوديي، وكاات مالةي قد يصبت تشـ

تشــــــةن   (2011) 1970                                                                           وفي مالي أةرر، قدمت بي رو   ةةارا   ل  ل ني م ص  األمن المنشــــــةة عم   تالقرار 
ــرقي  مدر الدفعاا  3 000أكنر من  ــصحي الجلس يش وعص  الرغم من ســـ ــ يرة واألســـ ــصحي الوـــ ين من لةائر األســـ

 ( 32) دفعي  ضــااسي عص  األققش 15                                                                  األول  في مةار يرابص  الدولي، لم تبص و بي رو  بيلد واســتمرا في فــحن  
رقت األ ـــــــناع في بصد األســـــــتيراد المةلون تد قبق تســـــــصسموا  ل  جوي المقوـــــــد النوائسي،                                                            وفي كصتا الحالتين، ســـــــ 

 يعني أن السصو  أل يدةق في اةاس تعريل األت ار غير المشروغش  مما

ولئن كاات الدول األيراع في بروتوكول األسـصحي الناريي غير مصزمي بتحديد جرائم تشـمق هيا السـصو ،   -28
ــصحي الناريي، تات   11فوي مصزمي، تموجل المادة  ــصحي من بروتوكول األسـ ــا. أمن األسـ ــبي ألقتعـ جال التدابير المناسـ

كشل مواد    ل                                                                                           الناريي وأجزائوا ومعوااتوا واليةيرة، وقت األستيراد والتودير وكيلد وقت عبور  قصسموا، سلسا   
ــا. عصيوا، وينب ي لوا أن تنلر في ت ريم هيا  ــريبوا وال  منع هيه الحواد  والقعـــــــــ ــرقتوا أو فقدااوا أو تســـــــــ ســـــــــ

ــبي لتنلسم  9ن المادة الســــــــــــصو ش كما أ ــصحي ت صزم الدول األيراع تاتجال التدابير المناســــــــــ                                                                           من معاهدة ت ارة األســــــــــ
 يجعع لوأليتوا من عمصساا عبور األسصحي التقصيديي أو  عادة فحنواش ما
  

 التسريل عند األستيراد أو تعده/تعد التسصسم عن يريق عمصساا  عادة التودير أو  عادة النقق   

 غير المةلون بوا
                                                                                               يمعن أن تتم عمصساا  عادة التوـــــــــــــدير أو  عادة النقق غير المةلون بوا التي ترعاها الدولي في ااتوا     -29

ــتيراد أو تعده  ــتعمق النوائي، عند األســ ــماااا مراتبي المســ ــصسملعــ ــصةاا  ( 33) ،وفي مجزن ما تعد التســ  ما ألن الســ
                                                          تت اهق عمدا  فروب الدولي المودرة أو ألاوا عص  غير عصم بواش

وفي هيه الحاألا، تت اوز عمصسي  عادة التودير أو  عادة النقق اةلن األولي المقدم من البصد المودر  -30
ــريبا ش وفي براامج العمق المتعص ــعق تالتالي تســـــ ــ  ، وتشـــــ ــ يرة، تصتزم الدول تلةةار الدولي                                                      أ ـــــ ــصحي الوـــــ ق تاألســـــ

واش ومع للد، فلن عمصساا  عادة النقق ب                                                                      الموــــــدرة األ ــــــصسي وفقا  ل ت اقاا الننائسي تعمصسي  عادة النقق قبق الطسام 
ــصحي الناريي،   ــروغ تموجل بروتوكول األســـ ــدير أل تدةق عادة  في اةاس تعريل األت ار غير المشـــ                                                                                                أو  عادة التوـــ

التي تشـــترب  ـــدور  لن من جمسع   10عتبار أن ال رم أل يةةي  أل تمبدأ المعامصي تالمنق الوارد في المادة عص  ا 
                                                                                                        البصدان المعنسي مبافــــــرة  تعمصسي النقق، تاعتبارها بصدان توــــــدير أو اســــــتيراد أو عبور، أو عدم اعتراضــــــوا عصيواش  

                                               عادة التوــدير/ عادة النقق لن تتوقل عموما  عص  ثم، فلن المســؤولسي ال نائسي لص واا المشــاركي في عمصسي  ومن
                                                                                                 محتور  لن التوـدير الوـادر أ ـ  ، بق عص  وجود  لن تالتوـدير أو تلعادة التوـديرش ولم تصق  المسـاعي التي 

لمنع أو ملر عمصساا  عادة   (2015) 2220بيلتوا تع  البصدان ة ل الم اوضـــــاا تشـــــةن قرار م ص  األمن 
 ( 34) تودير األسصحي الو يرة غير المةلون بوا تةييد األغصبسيش

__________ 

 (31) S/2015/128 ش 151، ال قرة 
 (32) S/2015/128  ش 139 ل   135، ال قراا من 
 ش Holtom and Jongleux, “Preventing diversion”, p. 5لمزيد من الت ا يق، االر  (33) 
 (34) S/PV.7447  ش 

http://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2220(2015)
http://undocs.org/ar/S/2015/128
http://undocs.org/ar/S/2015/128
http://undocs.org/ar/S/PV.7447
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ــدير أو  ـعادة النـقق، مـني الـبداـيي، هو التـحاـيق عص  ـتدابير مراتـبي  - 31 وإلا ـكان ال رن من عمصـساا  ـعادة التوـــــــــــ
التوــدير األوليش وةير منال عص  هيه الحالي قعــسي                                                         األســصحي، يمعن اعتبار األاتوا  ال مق لصعــماااا ت اوزا  ةلن 

، عقد فرغ  2009عام                                                                                       تتعصق تموــن ع األســصحي ســسو ســاور اليم يوجد مقره في ألمااسا والوألياا المتحدة األمريعسيش ف ي 
ــ قي مع الشــــــريي ال ولومبسي  ــركي الموجود في الوألياا المتحدة  ــــ ــصحي ااريي تطسمي الشــــ ــصسم أســــ مصيون يوروش    270لتســــ

مســـــــد  عص  األقق من   47 000                                                                       اتس ي  لمشـــــــاكق اةاتاج في مرفق الشـــــــركي القائم في الوألياا المتحدة، تم فـــــــحن  و 
ســـسو ســـاور تلة ا.                                                                                         الموـــنع األلمااي  ل  موـــنع الوألياا المتحدة لنقق األســـصحي من هنا   ل  كولومبساش وات وم مديرو 

مســــــتعمق اوائي مزورة  ل  هيئي التوــــــدير األلمااسي،  ال وي النوائسي المقوــــــودة لألســــــصحي عن يريق تقديم فــــــواداا 
                                                                                                          وتسمسي الوألياا المتحدة عص  أاوا ال وي النوائسي المقوودةش وي حتمق أن تقديم يصل لصحوول عص   لن تالتودير  ل  

ــسقاب ق تالرف  آايا ش ومعمت المحعمي اةقصسمسي في كيق، ألمااسا، عص  الرئس  التن ييم ل رغ ا  لوألياا                                                                                                        كولومبسا كان ســـ
المتحدة واثنين من مديرم ال رغ األلمااي تالسـ ن مع وقل التن يي وبدفع غرامااش و ـودرا عائداا عمصسي النقق غير 

   ( 35) سسو ساورش  مصيون يورو، من   5,18المشروغ، البال ي 

واجد                                                                                       وفي مال تســــريل ســــ د اارم تعد اســــتيراده واألت ار تد في الجارج أو  عادة توــــديره، كنيرا  ما ي  -32
ــريبد  ــعوباا  في تعطبد  ل  اقةي تســــ ــ د النارم ألرت ا  جريمي  ــــ ــتجدم اسد الســــ                                                                                                المحققون في بصد ثالث قد ي ســــ

 كاات ع ماا التوسسم عصسد أل تسمم بتحديد آةر بصد تم استيراده مند تشعق قااوايش   لا
  

 التوصية  

تطبيق الوسرررررم المناسرررررب الوي  حدد بلد على الدول األطراف في بروتوكول األسرررررلحة النارية       ت حث -33
االسررتيراد للل سررالح ناري مسررتورد، بما في ذلك األسررلحة النارية التي قد  عاد تصررديرأا، وذلك لزيادة فعالية 

 طلبات التعقب.
  

 باألسلحة الناريةتدابير حظر توريد األسلحة واالتجار غير الموروع  -تيم 
عن األســــصحي الوــــ يرة واألســــصحي الجلس ي المقدم  ل  م ص   2019أعر  األمين العام في تقريره لعام  -34

األمن عن قصقد ألن أفرقي الجبرا. تشــــير  ل  اســــتمرار توافر األســــصحي لص ماعاا المســــصحي في البصدان الجاضــــعي 
               وي يكر من بين   ( 36) مجتص يش  قائ تةر يق عص  تدابير الحلر  لتدابير ملر توريد األســــــــــــــصحي، ولكر أاد ي رم التحا

                                                                                              التحدياا ال برر في هيا الودد كشل ااتواكاا تدابير الحلر والتحقيق فيوا وم مقي مرت بيوا قعائسا ش

، عند األقتعا.، عص  اتجال تدابير ت عق 1998ورغم أن م ص  األمن ف ع الدول األععا. في عام  -35
                                                  ف  توجد مت  اآلن معايير دولسي  ــــــــــــــريحي مصزمي قااواا    ( 37) ،من ااتوا  تدابير ملر توريد األســــــــــــــصحي جريمي

ــبق  ( 38) لت ريم ااتواكاا الحلرش ــا. من أجق البت في ســـ ــصةي التقديريي لصدول األععـــ وليا فلن األمر مترو  لصســـ
ــالعي في  ا ال تدابير ملر توريد  ــي العــــــ ــصحي، وفي الحاألا التي ينب ي فيوا التحقيق مع ال واا الجا ــــــ األســــــ

__________ 

 (35) Case-summary by Sibylle Bauer and Mark Bromley, Detecting, Investigating and Prosecuting Export 

Control Violations: European Perspectives on Key Challenges and Good Practices (Solan, Sweden, 

Stockholm International Peace Research Institute, 2019), pp. 25 ff ،3؛ ومحعمي كيق اةقصسمسي، ألمااسا KLs 3/18 ،
 ش 2019اسسان/أبريق  3مؤرإ  معم

 (36) S/2019/1011  ش  53، ال قرة 
                                           اليم لك ر اسد الم ص  الدول األععا. تةن تتجي   (2013) 2117؛ االر أيعا قرار الم ص  (1998)  1196قرار م ص  األمن   (37) 

 واةداريي لمعافحي أم اشاب ينتود الحلر عص  توريد األسصحيش التدابير المناسبي، تما في للد جمسع الوسائق القااواسي 
 (38) Bauer and Bromley, Detecting, Investigating and Prosecuting Export Control Violations, p. 3 ش 

http://undocs.org/ar/S/2019/1011
http://undocs.org/ar/S/RES/1196%20(1998)
http://undocs.org/ar/S/RES/2117%20(2013)


 CTOC/COP/WG.6/2021/3 

 

12/18 V.21-01449 

 

                                                                                                  ااتواكوا ومقاضــاتوا وإ ــدار أمعام تحقوا وكسلسي الطسام بيلدش وو ضــعت عقوباا لويا ال رن في تع  البصدان 
ــاديــي لــدول غر  أ 21              ووفقــا  لصمــادة  ( 39) والمنــايق دون اةقصسمســيش فريطســا المتعصقــي من ات ــاتســي ال مــاعــي األقتوـــــــــــــ

                                                                                                     تاألسـصحي الوـ يرة واألسـصحي الجلس ي ولةائرها والمواد األةرر لاا الوـصي، ت صز م الدول األععـا. من   بت ريم أم 
                                                                                                      اشـــاب ي ن  ي في ااتوا   لتدابير ملر توريد األســـصحي التي ت رضـــوا األمم المتحدة أو األتحاد األفريقي أو ال ماعي 

 ش األقتواديي لدول غر  أفريطسا

                                                                                                      والرا   ل  أن األسـصحي الناريي تمنق اسـبي كبيرة من العتاد اليم ي شـحن  ل  البصدان الجاضـعي لتدابير الحلر،   - 36
ينب ي تن يي األمعام ال نائسي اةلزامسي تموجل بروتوكول األســـــــــــصحي الناريي وتةبسقوا تاعتبارها م ر األســـــــــــا  لص وود  

ــصحي وكشــــــــــل ماألا النقق غير المشــــــــــروغ التي  الوينسي واةقصسمسي والدولسي الرامسي  ل     ا ال تدابير ملر توريد األســــــــ
ــائسا ش ومع للد،  ــالعي فيوا، والتحقيق في هيه الحاألا وم مقي مرت بيوا قعـــ                                                                                                        تتحايق عص  تدابير الحلر وال واا العـــ

ــارة  ل  أن البروتوكول أل ينةبق عص  المعام ا بين الدول تاعتبارها أكنر ارتبايا   ــصحي، بوجد                                                                                       ت در اةفــ  تمراتبي األســ
ــتبعد عمصساا النقق التي تتم مبافـــــــــــرة بين معومتين تتوـــــــــــرفان   عام، تالطسا   ل  معافحي ال ريمي، ومن ثم فلاد يســـــــــ
                                                                                              توــــ توما الســــساديي )غير أن هيا أل يشــــمق معومي دولي تتوــــرع توــــ ي ت اريي بواســــةي كساااا أو جواا موــــن عي 

ــ صوا(ش  ــتبعد عمصساا النقق التي تقوم بوا الدولي ألغران األمن القومي،   ( 40) تمص وا الدولي أو تشــــ                                                                              وع وة عص  للد، ت ســــ
 ( 41) فيوا القواا العسعريي عبر الحدود مزودة تةسصحي اارييش   تسافر                            التي ي راد بوا ت ةسي ماألا  

ــبعاا التاتعي ل ساااا وأفراد من القةا -37 ــتسي والشـــ ــتجدم القدراا الصوجســـ غ الجا ،                                                                                    وفي ماألا كنيرة، ت ســـ
تما في للد فــركاا الشــحن والنقق، والســماســرة والموردون، وللد لتسســير عمصساا اقق األســصحي، تما يشــمق النقق 
                                                                                               ل  البصدان الجاضـــــــعي لتدابير الحلرش وإلا توـــــــر ع األفراد وال ساااا من القةاغ الجا  دون الحوـــــــول عص  

ــصوكوم ضــــــــــمن تعريل األت ار غير األلون أو التراةسا ال زمي من جمسع البصدان المعنسي ت  النقق، قد يندرج ســــــــ
ــروغ، عم   تالمادة  ــي عص   3                      المشــــــــ ــصحي النارييش وكنيرا  ما تعمق هيه ال واا الجا ــــــــ                                                                       )ه( من بروتوكول األســــــــ

ــافي   ل  البصد  ــائسي  ضــــــــ ــ  رواتأ مؤديي  ل  مجتصل الوألياا القعــــــــ والبصد ر     د   المـوـــــــــ                                                                                   النةاس العالمي، مما ي نشــــــــ
ش وهيا قد يشــمق بصد اةقامي األعتساديي، وبصد ال نســسي أو بصد المقر القااواي لص وي الجا ــي، والبصد اليم المســتورد

تتم اسد أم مرمصي من مرامق النقق، تما في للد المرور العابر وإعادة الشـــــــــــــحن والنقق من ســـــــــــــ يني  ل  أةرر، 
وكحد أدا ، ي ل عص  الدول األيراع ت ريم   ( 42)                                                        البصد اليم ت ســ  ق اسد ســ يني أو يائرة مســتجد مي في النققش أو

ــصسموا أو تحريعوا   ــديرها أو اقتنائوا أو بسعوا أو تســــ ــصحي الناريي وأجزائوا ومعوااتوا واليةيرة أو توــــ ــتيراد األســــ اســــ
ــي  أو ــدول األيراع المعنسـ ــان أم من الـ ــي يرع أةرر الا كـ ــي يرع أو عبره  ل   قصسم دولـ ــا من  قصسم دولـ اقصوـ
( ) ( من بروتوكول األســــــــــــصحي الناريي(ش وبلبارة أةرر، فمن فــــــــــــةن أم 1)  5و )ه( 3يةلن بيلد )المادتان  أل

ــ يني  ل  أةرر( لشـــــحني غير مشـــــروعي في  ــال  قصسمسي )المرور العابر، وإعادة الشـــــحن، والنقق من ســـ اقةي اتوـــ
قامي أو المقر القااواي/ســ يني يريقوا  ل  بصد ةاضــع لتدابير الحلر أو أم راتأ فــجوــي )ال نســسي أو محق اة

                                                                                               أو يائرة مسـ صي/مسـا  موـرفي( أن يمنحا بصدا   ضـااسا  األةتوـا  القااواي لصشـروغ في تحطسقاا في األت ار 
غير المشـروغ تاألسـصحي النارييش ومن فـةن جوود التعاون الدولي وتبادل المعصوماا ل شـل ت يير مسـار عمصساا 

                                                                    لمشـــروعي الموجوي  ل  البصدان الجاضـــعي لتدابير الحلر، فعـــ   عن التدابير النقق المةلون بوا والشـــحناا غير ا

__________ 

ندا، قااون األمم المتحدة؛  من األمنصي الوينسي عص  التشريعاا التي تمعن من األمتنال ل زا.اا األمم المتحدة والتدابير األةرر  ك (39) 
 ، توس تد المعدلي؛ والممص ي المتحدة لبريةااسا العلم  وأيرلندا الشمالسي، قااون األمم المتحدةش1967/ 659وفنصندا، قااون ال زا.اا رقم 

 ش 19، ال ز. الراتع، ال قرة األدلي التشريلسي لتن يي ات اتسي األمم المتحدة لمعافحي ال ريمي المنلمي عبر الوينسي (40) 
 وما يصيواش 710، الو حي األعمال التحعيريي (41) 
 من بروتوكول األسصحي النارييش 1من المادة  3من ات اتسي معافحي ال ريمي المنلمي تاألقتران تال قرة   15االر المادة  (42) 
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ــصحي الناريي، أن تعزز  ا ال تدابير   ال عالي المتجية في م ال العدالي ال نائسي  زا. األت ار غير المشــــــــــروغ تاألســــــــ
 ملر توريد األسصحيش

ــساس، ينب ي  ي . اهتمام ةا  ل رم األت ار غير الم  - 38 شـــروغ عن يريق البسع غير المةلون تدش  وفي هيا السـ
                                                                                             )ه( من بروتوكول األسـصحي الناريي البا  م توما  لت سـير مسـةلي ما  لا كان يتعين عص  الدول األيراع    3وتتر  المادة 

ــنـاع المعنسـي فعصسـا  في البصـد في مرمصـي مـا من عمصسـي النقـقش                                                                                                          ت ريم البسع غير المـةلون ـتد فقأ في مـال وجود األ ـــــــــــ
، جرر اعتقال ث ثي مواينين  يةاليين  2017سي الت ســــــير القااواي لويه المادة في القعــــــسي التالسيش ف ي عام وت من أهم 

  41بـندتـسي ه ومـسي تطسمـي  13 950والحعم عصيوم في  يةـالـسا لبسعوم/محـاوـلي بسعوم معـداا عســـــــــــــعرـيي، تمـا في لـلد 
األسـصحي الم رون عص  البصدش وكان من الم ترن أن                                                           مصيون يورو،  ل  مواين ليبي في ما يشـعق ااتواكا  لحلر توريد 

مين جرا الم اوضـاا عص  العقود لاا الوـصي في   األراضـي اةيةالسي، في   لم                                        يتم تسـصسم البنادس جوا   ل  ليبسا دون  
ورغم أن  يةالسا تادرا  ل  التودم لويه الحالي، فصس  من الواضم ما   ( 43) العديد من البصدان في أوروبا وأفريطسا وآسساش 

                                                                                                        لا كاات الدول األيراع في بروتوكول األســــصحي الناريي مصزمي عموما  بت ريم مبسعاا األســــصحي غير المشــــروعي عندما  
                                                               أل تدةق األسصحي الناريي  ل  اةقصسم اليم يعمق اسد مور بو األسصحيش 

                                                                           األمر متروـكا  لصســـــــــــــصةـي التـقديرـيي لـصدول األيراع في بروتوكول األســـــــــــــصحـي الـنارـيي  وعص  أم مـال، يبق  - 39
  1 من المادة   2اتجال تدابير أكنر  ـرامي أو تدابير أفـد من التدابير المنوـو  عصيوا في البروتوكول )ال قرة  تشـةن 

يا قد يشـــــــمق افـــــــتراب موـــــــول  من ات اتسي معافحي ال ريمي المنلمي(ش وه   34من المادة   3من البروتوكول؛ وال قرة 
ــصحي الناريي وأجزائوا ومعوااتوا واليةيرة عبر الحدود،  ــاركي في بسع األســــ ــصحي عص  ألون وتراةسا لصمشــــ ت ار األســــ

                                                                                                     في للد في الحاألا التي أل ت نقق فيوا هيه األ ناع من  قصسم البصد اليم يعمق اسد التاجر أو  لسد أو عبرهش   تما 

نصـــي متنوعـــي عص  أوجـــد التراتأ بين ااتوـــاكـــاا تـــدابير الحلر واألت ـــار غير  ويمعن األي غ عص  أم -40
ــة عم   تالقرار  ــار ال ريق  ل  أن 2016ش ف ي عام (2011)  1973                                                   المشــــروغ في تقارير فريق الجبرا. المنشــ ، أفــ

من ليبسا وإليوا عص  أســا  منتلم، رغم الحلر الم رون عص  توريد                                     األســصحي ما زالت ت نقق تشــعق غير مشــروغ 
ــبعاا األت ار، تما في للد األســـــــــــصحي في  أجنبسي، ســـــــــــمســـــــــــرة  ليبيون وفـــــــــــركاا مواينون األت اهين، وأن فـــــــــ

 ( 44) بنشـــــــاب  ل   برام  ـــــــ قاا أســـــــصحي تاســـــــم أيراع مجتص ي من الدول ومن غير الدول عص  الســـــــوا.ش تســـــــع 
مســد  عص  األقق من فــحني تتةلل  1 500، قامت فــركي ســمســرة في الوألياا المتحدة تشــرا.  2013 عام وفي
ــصسموا  ل  الص ني   1مســـد  و 5 000من  ــنعي في اةماراا العربسي المتحدة وتسـ مصيون يصقي لةيرة من جوي موـ

 ( 45) قق مســــ ق في دبيش                                                                              األمنسي العصسا الصيبسيش وا قصت المســــدســــاا بواســــةي فــــركي ليبسي لصشــــحن ال وم ووكيق اا
، جرر ت  سد فــــــبعي كبيرة ل ت ار تاألســــــصحي تعــــــم موــــــريين وليبيين وإيةاليين، وكاات توفر 2014عام  وفي

                                                                                                     أســـــصحي ااريي ولةائر لص ماعاا اةرهابسي في ليبسا من مســـــتودغ يقع في ســـــصوفينساش وف تم التحقيق عص   ثر  لقا. 
                                                          حـدة لبريةـااسـا العلم  وأيرلنـدا الشــــــــــــــمـالسـي، تول   ترجمـي وثـائق الطب  عص  مواين ليبي مطسم في الممص ـي المت 

ــصحي  يةالي معصل بتنلسم عمصساا النققش وعنر المحققون في مصل مح و  في هاتل المواين الصيبي،  لتاجر أســـ
ــ  أينان من األســصحي الناريي واليةائر  1 104                                                         اليم م  م عصسد ألمقا  تالســ ن لمدة ســت ســنواا، عص  فاتورة بــــــــــــــ

                                                                  مصيون دوألر لتســــــصسموا  ل  ليبسا، فعــــــ   عن يصل اســــــتئ ار يائرة فــــــحن لنقق  28,5ســــــصحي الجلس ي تطسمي واأل
بندتسي  170وجود    (Guardia di Finanza)، كشـــــ ت الشـــــريي المالسي اةيةالسي  2015وفي عام  ( 46) األســـــصحيش

__________ 

 (43) S/2018/812 ش 105 ل     98قراا من  ، ال 
 (44) S/2016/209 ش 108، ال قرة 
 (45) S/2015/128  ش 130 ل   128، ال قراا من 
 (46) S/2016/209  ؛ محاكم العدل المص سي، 146 ل   144، ال قراا منEWCA Crim 568 ش 2016أيار/مايو   17، معم مؤرإ 

http://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
http://undocs.org/ar/S/2018/812
http://undocs.org/ar/S/2016/209
http://undocs.org/ar/S/2015/128
http://undocs.org/ar/S/2016/209
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صي  ل  ليبسا، وكاات مجبةة في ماوياا في مينا. جنوا، فقامت تعــــبةواش  200 000و  قوــــيرة                                                                                  يصقي لةيرة م رســــ 
وبدأ معتل المدعي العام تحطسقاا جنائسي تشـــــــــةن دةول مواد غير مةلون بوا  ل  األراضـــــــــي اةيةالسي ومحاولي 

ماراا العربسي المتحدة عص  ليبسا، ومقق مع الشـــــــــركاا الموجودة في اةااتوا  ملر توريد األســـــــــصحي الم رون 
   ( 47)                                                         التي كاات قد افترا هيه المواد أ    من ث   فركاا ألمااسيش

                                                                                         وأل ت بين هيه الحاألا فقأ النةاس العالمي لشــبعاا اةمداد المتشــلبي التي تشــار  في توريل األســصحي  -41
تعمقي تشــــــــــــةن مجتصل ال واا                                                                         الناريي واليةائر  ل  البصدان الجاضــــــــــــعي لتدابير الحلر، بق تقدم أيعــــــــــــا  الرة م

العـــــالعي في هيه الوـــــ قاا، تما في للد الســـــماســـــرة ووك . النقق ووك . الناقصين وفـــــركاا الشـــــحن وال واا 
ــروغ في  يار  ــوم في عمصساا النقق غير المشــــ ــنعيش ومت   ن لم ي ر م تع  أفعال هيه ال واا التي تســــ                                                                                              الموــــ

                                                       ن هيه األفعال تشـعق في ماألا كنيرة أفـعاأل  من تنلسم ارت ا  جرم األت ار غير المشـروغ تاألسـصحي الناريي، فل
ــةاد، عم    ــدا. المشــــــــورة تشــــــ                                                                                              جرم األت ار أو توجيود أو المســــــــاعدة عصسد أو التحري  عصسد أو تســــــــويصد أو  ســــــ

 من بروتوكول األسصحي النارييش  5من المادة  2 تال قرة

من بروتوكول  15من المادة  1  ال قرة وباةضـــــــــــــافي  ل  للد، ي ل عص  الدول األيراع، تمقتـعــــــــــــ  -42
ــصحي الناريي، أن تنلر في   ــا.األسـ ــرةش وبموجل معاهدة   اشـ ــمسـ ــةي من يعمصون في السـ الام لصتنلسم الرقابي ألاشـ

 ت ارة األسصحي، ترد مادة في هيا الودد ضمن األمعام اةلزامسيش
  

 التوصيات  

 يلي:القيام بما يود الفريق العامل  لعل -43

حث الدول األطراف في بروتوكول األسرلحة النارية على اسرتغالل اإلمكانات اللاملة التي تنطوي   )أ(  
عليها األحكام الجنائية الواردة في البروتوكول بهدف التحقيق في قضررا ا تدفقات األسررلحة غير الموررروعة إلى من 

 ؛ فيها   مالحقة الضالعين فيها قضائيا والفصل و البلدان اللااعة لتدابير الحظر ومع ملتلف الجهات المعنية، 

توررررجيع الدول التي  مكنها أن تقيم وال ة قضررررائية على انتهايات تدابير الحظر المتصررررلة  ) ( 
والموراركة في تبادل باألسرلحة النارية على اسرتلدام تقارير أفرقة  براء األمم المتحدة كمد ل لبدء التحقيقات  

المعلومات االستباقي بوأن االتجار غير الموروع باألسلحة النارية وأتزائها ومكوناتها والو يرة واحتمال وقوع 
 حاالت تسريب، بغية إنفاذ تدابير حظر توريد األسلحة وتفليك لبكات االتجار الضالعة في انتهايها؛

                                          يرة التي   ورررررتبج في إرسرررررالها إلى بلدان في حث الدول على تعقب األسرررررلحة النارية والو )ج( 
                                                                                             انتهاك  لتدابير حظر توريد األسرررررلحة، واالسرررررتجابة لطلبات التعقب في الوقم المناسرررررب من أتل تحديد نقال 

 تسريب األسلحة؛

مسررررراعدة بعثات األمم المتحدة والسرررررلطات طلب إلى المكتب المعني بالملدرات والجريمة  ال )د( 
                                                                                  د تدابير حظر توريد األسرررلحة سرررليا  إلى بناء قدرتها على تطبيق وتنفاذ تدابير حظر توريد الوطنية على رصررر 

األسرررررلحة، بسررررربل منها التدريب على إتراء تحقيقات متعلقة باالتجار باألسرررررلحة النارية والو يرة في سرررررياق 
 بالمضبوطات؛  انتهايات الحظر، وقدرات التعقب، وتعزيز القدرة على تمع وتحليل البيانات ذات الصلة

مناقورة الحاتة إلى وارع موكرة تفسريرية بورأن تفسرير ونطاق ترم االتجار غير المورروع  )ه( 
من اتفرراقيررة مكررافحررة الجريمررة  15المرتلررب عن طريق لالبيع غير المررأذون بررجل وتنفيرروأررا برراالقتران بررالمررادة 

المنظمة، وتوررررررررجيع الدول األطراف على إلزام التجار بالحصررررررررول على أذون وترا يب للمورررررررراركة في بيع 
__________ 

 (47) S/2016/209  ش 7 ل   4، ال قراا من 35، المرفق 

http://undocs.org/ar/S/2016/209
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األسرررررررررلحرة النراريرة وأتزائهرا ومكونراتهرا والرو يرة عبر الحردود، بمرا في ذلرك في الحراالت التي ال  جري فيهرا نقرل 
 تر أو إليج أو عبر ؛األصناف من إقليم البلد الوي  عمل فيج التا

                                                                            مناقوررة موارروع السررمسرررة في اتتماع مقبل نظرا  ألأمية تنظيم السررمسرررة سررليا  إلى منع  )و( 
ومكافحة صرنع األسرلحة النارية وأتزائها ومكوناتها والو يرة واالتجار بها على نحو غير مورروع، بما في ذلك 

 في سياق انتهايات تدابير الحظر.
  

 والجماعات المسلحة والجهات من غير الدول باألسلحة إمداد اإلرأابيين -دال 
في العقدين الماضـــــيين، تناول م ص  األمن مســـــةلي منع واســـــتئوـــــال توريد األســـــصحي الوـــــ يرة واقصوا   -44

وبسعوا عص  احو غير مشروغ  ل  اةرهابيين وال ماعاا المسصحي والشبعاا اةجرامسي في مناسباا متنوعي وفي 
  ( 48) سساقاا مجتص يش

                                                                                         وفي المقابق، أل يميز بروتوكول األســــــــصحي الناريي بين هيه ال واا، بق ي صزم الدول األيراع ببســــــــايي  -45
ــصسموا   ــتيراد األســـــــــــصحي الناريي وأجزائوا ومعوااتوا واليةيرة أو توـــــــــــديرها أو اقتنائوا أو بسعوا أو تســـــــــ بت ريم اســـــــــ

دولــي يرع أةرر  لا كــان أم من الــدول األيراع  تحريعوــا أو اقصوــا من  قصسم دولــي يرع أو عبره  ل   قصسم أو
                                                                                                    المعنسي أل يةلن بيلدش ومن ثم، فللا تصق  أم كسان أو جوي ةا ـي داةق  قصسم دولي يرع أسـصحي  ااريي دون  لن 
ــدير أو مرور  ــوا. كاات بصدان توــ ــي، ت صز م جمسع الدول األيراع المعنسي تالنقق، ســ ــصةي الوينسي المجتوــ                                                                                                   من الســ

 اد، بت ريم هيا السصو شعابر أو استير 
  

 التسريب من الملزونات اللاصة أو الحكومية -أاء 
تةمين مســـــــــــتقبصنا                                                                            تحتق مســـــــــــةلي التســـــــــــريل من المجزوااا معااا  تارزا  في ةةي األمين العام المعنواي  -46

                          ، التي ل كر فيوا ما يصي  المشتر   ةةي لنزغ الس د

كما أن عدم ك ايي األمن المادم يمعن أن يؤدم  ل  تســــــــريل األســــــــصحي  ل  األســــــــواس غير   
المشروعي، تما في للد  ل  ال ماعاا المسصحي غير التاتعي لصدولي، واةرهابيين، والمنلماا اةجرامسي 

           عد، عام    عبر الوينسيش ويمعن أن يشـعق فقدان األسـصحي واليةيرة من مواقع التجزين، وااتشـارها اسما ت 
ــاكق التي تنيرها  ــصم والنزاغ وااعدام األمنش والدول الوشــــي معرضــــي بوجد ةا  لصمشــ                                                                                           مح زا  لصعنل المســ

  ( 49) الممارساا غير السصسمي في  دارة المجزواااش

ــةلي  دارة المجزوااا ومراقبتوا تاعتبارها من أكبر ا  لتحدياا                                                                                                             وقد أعر  األمين العام مرارا  وت رارا  عن قصقد  زا. بروز مســــ
   ( 50) المتعصقي تاألسصحي الو يرة واأللت اع عص  تدابير ملر توريد األسصحي عن يريق تسريل المجزوااا الوينسيش 

وتعرع الدراســــــي األســــــتقوــــــائسي لألســــــصحي الوــــــ يرة التســــــريل من المجزوااا الوينسي عص  أاد فقدان  -47
عي لصدوليش وتتراود الحاألا بين التســـــــــريل من األســـــــــصحي واليةيرة الجاضـــــــــعي لســـــــــسةرة قواا الدفاغ واألمن التات 

المجزوااا تعمساا  ــــــــــ يرة  ل  التســــــــــريل من المجزوااا تعمساا كبيرة، وأل تقتوــــــــــر عص  فقدان األســــــــــصحي 

__________ 

 ش (2017)  2370و ؛ (2004)  1540و ؛(2001) 1373قراراا م ص  األمن  (48) 
 (49) Securing our Common Future, p. 44 ش 
 (50) S/2011/255 و27، ال قرة ،S/2013/503 و11، ال قرة ،S/2015/289 و46، ال قرة ،S/2019/1011 ش 53، ال قرة 

http://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
http://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/2370%20(2017)
http://undocs.org/ar/S/2011/255
http://undocs.org/ar/S/2013/503
http://undocs.org/ar/S/2015/289
http://undocs.org/ar/S/2019/1011
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ن جاال مو  ين وجواا ةارجسي في مرافق التجزين، م ( 51)                                        تســــــــربوا، بق تشــــــــمق أيعــــــــا  الســــــــرقي أو اةعارة أو
                                                                       قاتي وضـعل تدابير األمن المادم، وينةوم أمسااا  عص  أفعال فسـادش فعص  سـبيق                            أمر كنيرا  ما يسسـره سـو. الر  وهو

                                                                                                  المنـال، أ بصو عن مـاألا متعـددة قـام فيوـا أفراد من قواا األمن في أف ـااســــــــــــــتـان والعراس وليبسـا ببسع أســــــــــــــصحتوم 
                 األترا ، فقد ع نر                                                                                    النلامسي لصحوــــــول عص  مال  ضــــــافي   ل  مرتباتومش ووفقا  ألفراد الشــــــريي واألفراد العســــــعريين

ــا  عص  تع   ــ   ةعادة بنا. وت ويز قواا األمن العراتسي في               أيعــــــــ ــرا ها أ ــــــــ ــصحي الناريي التي جرر فــــــــ                                                                             األســــــــ
قةعـي، تعـد أن اةتـ ت من معـان  يداعوـا، في أيدم المتمردين واةرهابيين   370 000، والـبالو عددها 2003 عام

                                                         هيه الحالي األةيرة مناأل  مسا  عص  البعد عبر الويني لتســــــــــــــريل وتوفر  ( 52) والم رمين في تركسا في وقت ألمقش
قي، أم تم رد أن المجزوااا، اليم قد يمتد اةاقد لسشـمق األت ار غير المشـروغ تاألسـصحي الناريي في مرمصي ألم

تدةق األســصحي الناريي  ل  النةاس غير المشــروغش ويبدو أن األســصحي الناريي التي يتم تحديدها لصتجصا منوا عن 
                                                                                                 يريق تدميرها )وأل ســـسما األســـصحي الناريي التي يتم تســـصسموا أو موـــادرتوا( تمنق ةةرا  بوجد ةا ش ف ي جنو  

كان من المقرر ي فاســـدون وت ار أســـصحي بتســـريل أســـصحي  ـــ يرة أفريطسا، عص  ســـبيق المنال، قام مو  و فـــري
عن    تتســـــم تاألســـــتمرارييتســـــ  ا  من ثم، يشـــــعق األمت ا   و  ( 53) ش ل  م رمين في مقايعي كيل ال ربسيتدميرها 

ــا.لي ال عالي  ــصحي الناريي واليةيرة الموجودة في العودة الحعومسي  ل  مين تدميرها اوائسا  وتوافر آلساا المســــــ                                                                                                           األســــــ
                                                فريين مسبقين ةقامي ا لم سصسمي ةدارة المجزواااش 

وأل ينب ي التقصيق من فــــــــــــةن ةةر التســــــــــــريل من المجزوااا المداسي، تما في للد األســــــــــــصحي الناريي   -48
رة الموجودة لدر الموــــــــنعين وبائعي ال مصي، ومح ا بسع األســــــــصحي الناريي وفــــــــركاا األمن الجا ــــــــي، واليةي 

والوـسادين وال واا الجا ـي األةرر التي تمصد أسـصحي ااريي تشـعق قااواي، وللد عن يريق سـرقتوا أو فقدااوا 
ــعال الت  ــعق آةر من أفــــــ ــروغ أو  عارتوا أو أم فــــــ ــوا أو بسعوا غير المشــــــ   (54) وزيع غير المةلون تدشأو اةت ســــــ

يتعصق تالحوـــــــــــــول عص  األســـــــــــــصحي الناريي يالنلس يي، أفادا تقارير تةن ال ماعاا اةجرامسي المنلمي في  واسما
ــعصي، التي  ــرا. الشــــ ــتجدم عمصساا الشــــ ــرقي منومش كما ت ســــ                                                                                                    يةالسا توايةا مع مال ين قااوايين لتزيسل عمصساا ســــ

                                                                    شـــعق قااواي بنس ي تمريره تشـــعق غير قااواي، تما في للد لجرس أالمي أكنر                                    يشـــترم تموجبوا ال رد ســـ ما  ااريا  ت 
                                                                                                           رامي لمراتبي األسصحي في البصدان الم اورةش وعص  الحدود البريي بين الوألياا المتحدة والمعسسد، كنيرا  ما ت ون 

تقسـسم كمساا كبيرة                                                                                المشـترياا الشـعصسي مقرواي  بـــــــــــــــياألت ار عص  دفعاا  ـ يرةي، وهي عمصسي ي رم من ة لوا
وفي جمسع هيه الحاألا، قد تعقل  ( 55)                                                             من األســـــــصحي الناريي  ل  دفعاا أ ـــــــ ر م ما  وتوريبوا  ل  المعســـــــسدش

عمصسي الســرقي أو ال قدان المزي ي أو المشــترياا الشــعصسي األولسي أاشــةي ات ار غير مشــروعيش وإزا. هيه الجصلسي، 
__________ 

 Nicolas Florquin and André                                                                                   فعص  سبيق المنال، تبين أن دركسا  فراسسا  أعار أسصحي الامسي  ل  لوو  مسصحين محصيين،  (51) 

Desmarais, “Lethal legacies: illicit firearms and terrorism in France”, in Triggering Terror: Illicit Gun 

Markets and Firearms Acquisition of Terrorist Networks in Europe, Nils Duquet, ed. (Brussels, Flemish Peace 

Institute, 2018), p. 201 ش 
 (52) Inspector General, United States Department of Defense, Assessment of the Accountability of Arms and 

Ammunition Provided to the Security Forces of Iraq, Report No. SPO-2008-001 (July 2008), pp. 1, 27 ff ش؛
 ش Marsh, “Preventing diversion”, p. 58ومعصوماا عامي عن التسريل من جاال قواا األمن  

 (53) Nicolas Florquin, Sigrid Lipott and Francis Wairagu, Weapons Compass: Mapping Illicit Small Arms Flows 

in Africa (Geneva, Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies, 2019), 

pp. 50 ff و ش؛Holtom and Jongleux, “Preventing diversion”, p. 5 ش 
 (54) GGE/PACAS/2020/3 م(ش  9، ال قرة( 
 (55) Global Study on Firearms Trafficking 2020, p. 64 ،؛ ول ي غ عص  ماألا محتمصي من السرقي المزي ي في بص سعا وفراسا

 ,Nils Duquet and Maarten Van Alstein, Gun Ownership in Belgium (Brussels, Flemish Peace Instituteاالر 

2012), pp. 12 ffو ش؛Florquin and Desmarais, “Lethal legacies”, p. 201 ش 

https://undocs.org/ar/GGE/PACAS/2020/3
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صحـي الـنارـيي اـلدول األيراع بزـيادة فعـالـسي مراتـبي الحـدود والتعـاون عبر ) ( من بروتوكول األـســـــــــــــ  11              ت صز م المـادة 
 الحدود بين أجوزة الشريي وال مار ش

                                                                                      وأل يتعــــــــمن بروتوكول األســــــــصحي الناريي أمعاما   ــــــــريحي تشــــــــةن  دارة المجزوااا أو مسازة المدايين  -49
                                                                          )أ( ت صز م الدول األيراع تةن تتجي التدابير المناســبي اسما يتعصق تةمن األســصحي  11لألســصحي النارييش بيد أن المادة 

  ل                                        والتوـــــــدير وكيلد وقت عبور  قصسموا، ســـــــلسا  الناريي وأجزائوا ومعوااتوا واليةيرة، وقت الوـــــــنع واألســـــــتيراد 
كشــل مواد  ســرقي أو فقدان أو تســريل األســصحي الناريي، وإل  منع هيه الحواد  والقعــا. عصيواش وليا يقتوــر 
اةاس تةبيق البروتوكول عص  تدابير األمن، تما يشـــــــــمق المجزوااا المعـــــــــمواي وقت النقق والوـــــــــنع؛ وبم رد 

ســـــــارييش ومع للد،   11أجزائوا ومعوااتوا واليةيرة  ل  المتصقي النوائي، أل تعود المادة تســـــــصسم األســـــــصحي الناريي و 
ــصحي الناريي وأجزائوا  فلن ــ مي األســــــــ ــتراب أمن وســــــــ ــسع اةاس هيه التدابير ألفــــــــ لدر الدول األيراع مريي توســــــــ

ي هيا الســـــساس، ومعوااتوا في أم مرمصي من مرامق دورة مساتوا، ســـــوا. كاات في عودة ةا ـــــي أو رســـــمسيش وف
                                                                                            يحث براامج العمق الدول أيعـــــــــا  عص   اشـــــــــا.  دارة وااسي لصمجزوااا، ووضـــــــــع م موعي واســـــــــعي من المعايير 
                                                                                              واةجرا.اا األمنسي وال زا.اا تحســــــــبا  لوقوغ مواد  ســــــــرقي أو فقدانش كما أن هنا  عدة  ــــــــعو  دون  قصسمسي 

أفريطسا المتعصقي تاألســـصحي الوـــ يرة واألســـصحي الجلس ي                                                       مصزمي قااواا ، منق ات اتسي ال ماعي األقتوـــاديي لدول غر 
ولةائرها وغيرها من المواد لاا الوـــــــــصي، تقعـــــــــي تةن تعـــــــــع الدول األععـــــــــا. معايير وإجرا.اا فعالي ةدارة 

 المجزوااا وتجزينوا وك الي أمنوا، تما في للد يفرن جزا.اا في مالي السرقي أو ال قدانيش

                                                                                    المجزوااا التي ت دار  دارة ســـيئي تشـــعق موـــدرا  تارزا  لألســـصحي الوـــ يرة غير المشـــروعي التي وأل تزال   -50
ــا  عبر الحــدودش وإلا أمعن  ثبــاا أن مواد  الســــــــــــــرقــي  أل                                                                                          ي رم تــداولوــا فقأ داةــق بصــد مــا، بــق تتــدفق أيعـــــــــــــ
دايي لصحوــــــــــــول عص                                                                      أو ال قدان من المجزوااا أو من الحسازة الجا ــــــــــــي كان مجةةا  لوا مني الب   األةت   أو

                                                                                             أســـــــــــصحي ااريي أو لةائر غير مشـــــــــــروعي ألغران التوريد عبر الحدود، فقد ت رم الدول  األيراع في بروتوكول 
                                                                                                األســـصحي الناريي هيا الســـصو  تاعتباره فـــع   من أفـــعال المســـاعدة عص  ارت ا  جرم األت ار أو التحري  عصسد 

يي المت ر بوا تةريقي غير مشـــروعي التي ي رم تســـريبوا من تســـويصدش كما أن التحطسقاا تشـــةن األســـصحي النار  أو
 المجزوااا الوينسي قد تساعد عص  كشل التسريل والمسؤولين العالعين اسدش

  
 التوصيات   

بالنظر إلى أن حوادث السررقة أو الفقدان أو غير ذلك من ألركال التسرريب من الملزونات الحكومية  -51
                                                                       ك المورتريات الوركلية، قد تسربق االتجار باألسرلحة النارية وتمثل مصردرا  أاما  والملزونات المدنية، بما في ذل

لتوريد األسررررلحة غير الموررررروعة إلى المجرمين واإلرأابيين والجماعات المسررررلحة، ينبغي للدول أن تنظر في 
 واع أحكام تنائية وتدابير وقائية تعالع أو  المسألة على نحو فعال. 

عن األسلحة النارية والو يرة الموتودة في العهدة   تتسم باالستمرارية  سجالت  تعهدعلى    الدول      ت حث -52
آليات فعالة للمسرررررراءلة تتيء إتراء تحقيقات تنائية في األسررررررلحة النارية                                    الحكومية إلى حين تدميرأا نهائيا  و 

                               المسر بة من الملزونات الوطنية.
  

 األسلحة والو يرة في مراحل النزاع وما بعد انتهاء النزاعتسريب  -واو 
عص  الرغم من وجود قواســـــم مشـــــتركي بين التســـــريل من المجزوااا الحعومسي والحسازاا الجا ـــــي من  -53

جوي، والتسـريل في مرامق النزاغ وما تعد ااتوا. النزاغ من جوي أةرر، فلن عمصساا األسـتي . عص  األسـصحي في 
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ــاماا القتا ــ مســـ ــريل من تعناا م   الســـ وفقدان أو اول المجزوااا في أعقا  ااوسار دولي ما،  ( 56) ،ل، والتســـ
  ( 57) هي مواد  أل تقع  أل في مرامق النزاغ وما تعد ااتوا. النزاغش

عص  للد التسـريل الواسـع النةاس اليم مد  في ليبسا مني فقدان سـسةرة الدولي وما أعقل ومن األمنصي   -54
ش وباةضــافي  ل  األســصحي الناريي التي كاات موجودة تال عق 2011اول لصمجزون الويني لصبصد في عام للد من 

 رفــاق قوــير 15 000و  مســد  62 000و بندتسي ه ومسي 65 000، كان أكنر من 2011في البصد في عام 
و  ةةاراا مرسـصي مصيون يصقي لةيرة موضـوغ يصباا اسـتننا. جرا الموافقي عصيوا أ  60و مدفع رفـاق 4 000و

ــبي لعدد من عمصساا النقق هيه، وقعت وزارة الدفاغ ووزارة الداةصسي عص   ــصحيش وبالنســـ مني فرن ملر توريد األســـ
                                                                              ، ول ن العتاد ااتو   ل  أيدم ال ماعاا المسصحيش وبنا.  عص  للد، يبدو أن األسصحي فواداا المستعمق النوائي

                                                     بصـدا  في الم ر  العربي ومنةقـي الســــــــــــــامـق والمشــــــــــــــرس العربي   12والـيةـائر والمت  راا الصيبسـي و ــــــــــــــصـت  ل  
  ( 58) األفريقي، مما أدر  ل  تةجسج النزاعاا في مالي وفبد جزيرة سينا.ش والقرن 

  
 التوصيات  

ينبغي للبلردان المجاورة أن تعترف بالبعرد عبر الوطني للتسرررررررررريب المتصرررررررررل بمراحل النزاع وما بعد  -55
تسررررتلدمج كمنطلق للتحقيق في الورررربكات الضررررالعة في تهريب األسررررلحة النارية والو ائر انتهاء النزاع، وأن 

 المنهوبة إلى  ارج البلد.
  

 االستنتاتات  -  امسا  
تســـــــتند ورقي المعصوماا األســـــــاســـــــسي هيه  ل  فوم واضـــــــم تةن منع تســـــــريل األســـــــصحي الناريي وأجزائوا  -56

ااتوــاكــاا تــدابير الحلر وفقــدان المجزواــاا والحســازاا المــداســي  ومعواــاتوــا والــيةيرة، تمــا في للــد في ســــــــــــــســاس 
                                                                                سرقتوا، يتةصل اتباغ ا وج فامصي ت مع بين تدابير العدالي ال نائسي ومراتبي األسصحيش أو

وفي عمصساا اقق األســـــــــصحي الناريي عص  الوـــــــــعيد الدولي، قد يؤدم  اشـــــــــا. الام مركزم لصتحقق من  -57
من بروتوكول األســـــــصحي الناريي  ل  تحقيق المزيد من المســـــــا.لي، والتجلسل من   10                           ـــــــدار األلون وفقا  لصمادة 

 المجاير المتعصقي بتزوير الوثائق، وإتامي اةا ال ال عال لتدابير مراتبي األسصحي عن يريق التحطسقاا ال نائسيش 
 

__________ 

  (56 ) Eric G. Berman, Beyond Blue Helmets: Promoting Weapons and Ammunition Management in Non-UN Peace 

Operations (Geneva, Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies, 2019)  ش 
 (57) GGE/PACAS/2020/3و ؛Conflict Armament Research, “Typology of diversion”, Diversion Digest, No. 1 

(August 2018) ش 
 (58) S/2013/503 ، وS/2018/812 و ،132 ل     128، ال قراا منS/2019/1011 ش 11، ال قرة 
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