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*1800930*  

 الفريق العامل املعين باألسلحة النارية
  ٢٠١٨ أيار/مايو ٣و ٢فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت ٣البند 

  التدابري العملية يف إطار بروتوكول األسلحة النارية
  يف منع املنظمات اإلجرامية واجلماعات  اليت تساهم

  من خالل االتِّجار  اإلرهابية من حيازة األسلحة
   ٤-١٦ رصد حتقيق الغاية ويف غري املشروع

      من أهداف التنمية املستدامة
رات واجلرمية الرامية إىل تشجيع أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ 

التصديق على بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا 
ملتحدة والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم ا

      ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وتنفيذه
      ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة  
    مقدمة  -أوًال  

ية، يف  طلب مؤمتر  -١ مية املنظمة عرب الوطن حة اجلر كاف حدة مل ية األمم املت فاق األطراف يف ات
لنارية وأجزائها ومكوناهتا املعنون "تعزيز تنفيذ بروتوكول مكافحة صــــــنع األســــــلحة ا ٨/٣قراره 

والذخرية واالجتار هبا بصــورة غري مشــروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
عرب الوطنية"، إىل األمانة أن تطلع الفريق العامل املعين باألســــــلحة النارية على ما يلي: (أ) ما يقوم 

من أنشطة هتدف إىل مساعدة املؤمتر ("املكتب") واجلرمية  باملخدِّراتبه مكتب األمم املتحدة املعين 
على تشجيع ودعم العمل على تنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا 
والذخرية واالجتار هبا بصــورة غري مشــروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 

ــــــائر املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصــــــلة؛ و(ب) ما جي ؛عرب الوطنية ري من تنســــــيق مع س
                                                                    

  *  CTOC/COP/WG.6/2018/1.  
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املمارسات الفضلى يف جمايل التدريب وبناء القدرات؛ و(د) استراتيجيات التوعية الرامية إىل   و(ج)
نارية وأجزائها  ــــــلحة ال هبا بصــــــورة  واالتِّجاروالذخرية  ومكوِّناهتامنع ومكافحة صــــــنع األس

  مشروعة. غري 
 املكتب إىل الدول، بناءً  يقدِّمهارار نفســـه، الحظ املؤمتر مع التقدير املســـاعدة اليت ويف الق  -٢

على طلبها، من خالل برناجمه العاملي لألســـلحة النارية، وطلب إليه مواصـــلة مســـاعدهتا، بناًء على 
ـــلحة النارية أو قبوله أو املوافقة  عليه طلبها، يف جهودها الرامية إىل التصـــديق على بروتوكول األس

  أو االنضمام إليه وتنفيذه.
األمانُة ورقَة املعلومات األســاســية هذه إلطالع الفريق العامل املعين باألســلحة  أعدَّتوقد   -٣

النارية على األنشطة اليت يقوم هبا املكتب بغية تشجيع ودعم العمل على التصديق على بروتوكول 
تغطي وة املمنوحة له من املؤمتر والفريق العامل. األسلحة النارية وتنفيذه، وفقًا للواليات ذات الصل

 ٢٠١٧أيار/مايو  ١٠إىل  ٨املمتدة من اجتماع الفريق العامل األخري املعقود من  لفترةاهذه الورقة 
  .٢٠١٨نيسان/أبريل  ىل آخرإ

    
  النهج املتكامل للربنامج العاملي لألسلحة النارية بشأن منع ومكافحة   -ثانيًا  

   األسلحة النارية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة صنع
يتبع املكتب يف عمله الرامي إىل مكافحة صـــنع األســـلحة النارية واالجتار هبا بصـــورة غري   -٤

ـــية  ـــلحة النارية هنجًا متكامًال يقوم على مخس دعائم رئيس مشـــروعة يف إطار الربنامج العاملي لألس
ــــة املترابطة الالزمة لعالج خمتلف يغطي كل منها على وجه اخلصــــوص أحد جما الت العمل اخلمس

جوانب املشــــكلة، وهي كما يلي: (أ) العمل على تطوير الســــياســــات واملعايري من خالل التوعية 
وتقدمي املســاعدة التشــريعية وتوفري أدوات متخصــصــة لدعم التصــديق على الربوتوكول وتنفيذه؛ 

صنع األسلحة النارية (ب) تقدمي الدعم التقين الالزم لتنفيذ التداب ري الوقائية واألمنية الرامية إىل منع 
وأجزائها ومكوناهتا والذخرية بصورة غري مشروعة وسرقتها واالجتار هبا؛ (ج) تعزيز تدابري العدالة 
اجلنائية الرامية إىل اكتشــاف عمليات صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار 

؛ (د) تعزيز وتشـــجيع التعاون الدويل والتحقيق فيها ومالحقتها قضـــائيًّا شـــروعةهبا بصـــورة غري م
لالجتار يف األســــلحة النارية غري  للبعد العابر للحدود الوطنيةوتبادل املعلومات من أجل التصــــدي 

وضع خرائط لتدفقات األسلحة النارية غري املشروعة ورصدها ) ه(املشروعة واملسائل ذات الصلة؛ 
مجع البيانات العاملية وحتليلها لتعزيز الصـــــورة االســـــتخبارية لالجتار باألســـــلحة النارية  عن طريق

  وسياقها اجلنائي. 
مجيع الدعائم تفاعل واملبدأ األســـــاســـــي الذي ينهض عليه النهج املتكامل للربنامج هو أن   -٥

ــــــبيل الوحيد لتقدمي إطار مفيد للعمل الناجح. وُيك من العوامل  عدٌد مل هذا النهَجاخلمس هو الس
اجلامعة، مثل التوعية ووضـــوح الرؤية ومراعاة االعتبارات اجلنســـانية وحقوق اإلنســـان ومشـــاركة 

  املجتمع املدين وإشرافه، ومجيع هذه العوامل مدجمة يف أنشطة الربنامج. 
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 على وتســـاعد ٢٠٣٠وتســـهم الدعائم اخلمس معًا يف حتقيق خطة التنمية املســـتدامة لعام   -٦
(التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال ُيهمش فيها أحد من للخطة  ١٦تنفيذها، والسيما اهلدف 

أجل حتقيق التنمية املســـتدامة، وإتاحة إمكانية وصـــول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤســـســـات فعالة 
ني اجلنسني (حتقيق املساواة ب ٥وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات) واهلدف 

لتحقيق الغاية  للجهود املبذولة الرصــــد العامليكذلك تدعم هي النســــاء والفتيات)، و كل ومتكني
(احلد بقدر كبري من التدفقات غري املشروعة لألموال واألسلحة، وتعزيز من أهداف اخلطة  ٤-١٦

   ).٢٠٣٠م استرداد األصول املسروقة وإعادهتا ومكافحة مجيع أشكال اجلرمية املنظمة حبلول عا
    

  ١الشكل 
  النهج املتكامل اخلماسي الدعائم للربنامج العاملي لألسلحة النارية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

رات واجلرمية الرامية إىل تشجيع أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ  -ثالثًا  
   التصديق على بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه

النارية، وفقًا لواليته، يف تشجيع الدول على االنضمام إىل  استمر الربنامج العاملي لألسلحة  -٧
بروتوكول األســـلحة النارية وتنفيذه وإدماج أحكامه يف تشـــريعاهتا الوطنية وتوفري الدعم الالزم هلا 
يف هذا الشــــأن. كما وفر املكتب املســــاعدة التقنية الالزمة وشــــجع على التعاون الدويل، وتبادل 

علومات بني املمارســــني، وتعزيز العمل على مجع البيانات الوطنية والدولية املمارســــات اجليدة وامل
  األسلحة النارية وإجراء حبوث بشأهنا وحتليلها.باملتعلقة باألسلحة النارية واالجتار غري املشروع 

هداف األمم أل٢-٤-١٦املؤشر
 املتحدة للتنمية املستدامة

البياناتمجع  
 سلحةلألرصد التدفقات غري املشروعة 

البيانات عن األسلحة النارية مجع وحتليل  ●
 بها واالجتار املضبوطة 

 واألمناطاالجتاهاتحتديد●

التشريعات والسياساتتطوير  
 سياساتية وتشريعية مالئمة أطر 
 للصكوك القانونية الدولية  وفقًا  ●
بها بصورة واالجتار صنع األسلحة النارية جترمي  ●

 لوسممشروعة وطمس عالمات ا غري
 التمكني من الضبط واملصادرة ●

املعلوماتوتبادلالدويلالتعاون  
 الوطنية املؤسسات إنشاء 

املعنية الوطنية وأجهزة التنسيق لوصل ا جهات ●
 باألسلحة النارية 

القانونية املساعدة عن املركزية املسؤولة  السلطات ●
  املتبادلة 

 اجلنائيةن الشؤويف الشرطة الدولية والتعاون القضائي 
 اخلاصةوأساليب التحري املشتركة  التحقيقات ●
طلوبني، تسليم الماملتبادلة، القانونية  املساعدة ●

  شابه وما
 املعلوماتدل تبا
ذات الصلة باالتفاقية وبروتوكول املعلومات  ●

األسلحة النارية

املسائل الشاملة
 رافه، والتوعية العامة، ووضوح الرؤيةاالعتبارات اجلنسانية، وحقوق اإلنسان، ومشاركة املجتمع املدين وإش

  التدابري الوقائية واألمنية 
 الوسم وحفظ السجالت

 واالسترياد يف وقت الصنع  الوسم ●
لسجالت الوطنية لألسلحة بقيود ا االحتفاظ ●

  األقل سنوات على  ١٠ملدة النارية 
 النقل ضوابط 

 االسترياد والتصدير  أذون ●
  ةالعبور والسمسرعمليات  مراقبة ●

 مجع األسلحة النارية وإدارتها والتخلص منها 
 األسلحة النارية والذخائر خمزونات  وسالمةأمن  ●
 املشروعة وإتالفها األسلحة النارية غري مصادرة ●

  اجلنائية تدابري العدالة 
 املضبوطات واملصادرات 

  والتسجيل التحديد ●
 اجلنائيةالتحقيقات 

 ا أدلةاستعادة األسلحة النارية باعتباره ●
  قضائيًّا اجلناةمالحقة  ●

 التعقب
السجالت املعلومات املقيدة يف  أساسعلى  ●

 املحلية واألجنبية
 الدويل التعاونمن خالل ●
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ـــلحة النارية  -٨ ـــتطاع الربنامج العاملي لألس تنفيذ  )١(،املاحنني الدعم املقدم منمن خالل  ،واس
نشـــاطًا أثناء الفترة املشـــمولة بالتقرير، كان منها توفري ضـــروب من الدعم والتعاون  ٥٠ن أكثر م

بلدان يف قارة أفريقيا ومنطقة غرب البلقان وأمريكا الالتينية وكذلك  ١٠التقين املباشـــر ألكثر من 
د عن مع ما يزيتلك األنشطة بلدًا من خالل أنشطة إقليمية، وتواصلت  ٤٥توفري الدعم ألكثر من 

  شخص إمجاًال.  ٥٠٠
    

 والعملياتاحلكومية الدولية هليئات إىل ااملعايري والسياسات: الدعم املقدم  تطوير  -ألف  
    باألسلحة النارية الصلة ذات

    املشاركة يف أعمال اهليئات احلكومية الدولية ودعمها  -١  
خلرباء الوطنيني والســــلطات ، شــــجع املكتب بشــــدة مشــــاركة ا٨/٣عمًال بقرار املؤمتر   -٩

ــــتطاع، بفضــــل تربعات  ــــلحة النارية، كما اس املختصــــة يف اجتماعات الفريق العامل املعين باألس
بلدان أفريقية ناطقة باللغة الفرنســية يف االجتماع األخري  ١٠املاحنني، دعم مشــاركة ممارســني من 

  )٢(للفريق العامل.
 ١٠إىل  ٨لعامل يف اجتماعه املعقود يف فيينا من الفريق ا لصادرة عناوعمًال بالتوصيات   -١٠

، قام املكتب باملشاركة واملسامهة يف )CTOC/COP/WG.6/2017/4(انظر الوثيقة  ٢٠١٧ أيار/مايو
ن أجل مواصـــــلة وتعزيز التعاون والتنســـــيق بني األمانات أعمال هيئات حكومية دولية أخرى م

) وتيســري ســبل ٢٣واهليئات املعنية بالصــكوك واآلليات الدولية واإلقليمية ذات الصــلة (التوصــية 
)، وذلك ٦التآزر بني بروتوكول األسلحة النارية والصكوك العاملية واإلقليمية األخرى (التوصية 

  دناه.على النحو املفصل أ
دعوة من الرئاســة املكســيكية ملنظمة الدول األمريكية، شــارك ممثلون عن مكتب األمم وب  -١١

ــــــابعة واألربعني للجمعية العامة للمنظمة، العادية اجلرمية يف الدورة ورات املتحدة املعين باملخدِّ الس
شات ٢٠١٧ حزيران/يونيه ٢١إىل  ١٩اليت ُعقدت يف كانكون باملكسيك من  سامهوا يف املناق ، و

لرفيعة املســــــتوى اليت جرت حول األمن املتعدد األبعاد. وبدعوة من رئيس املؤمتر الثالث للدول ا
، ٢٠١٧ أيلول/ســـــبتمرب ١٥إىل  ١١األطراف يف معاهدة جتارة األســـــلحة، املعقود يف جنيف من 

اليت دارت حول معاهدة جتارة األســـــلحة  كخبري يف املناقشـــــاتممثل عن املكتب أيضـــــًا شـــــارك 
جتارة وأهداف ا هدة  عا ية مع رئيس املؤمتر وأمني م نائ قاءات ث د املمثل ل مة، وعَق تدا لتنمية املســــــ

األســــلحة، بغية اســــتكشــــاف وتوطيد فرص التعاون بني املكتب وأمانة معاهدة جتارة األســــلحة. 
ع الســالح واألمن زنوعالوة على ذلك، حضــر ممثلون عن املكتب الدورة الثانية والســبعني للجنة 

ــدويل (ا ــة)، املعقودة يف نيويورك من ال ــام ــة الع ــة األوىل للجمعي  تشــــــرين األول/أكتوبر ٢للجن
                                                                    

نشطة الربنامج العاملي لألسلحة النارية من خالل هبات مقدمة من االحتاد خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ُموِّلت أ  )١(  
األورويب وأملانيا وإيطاليا والسويد إضافة إىل الدامنرك واليابان (من خالل برنامج منطقة الساحل التابع للمكتب) 

  وبنما (من خالل مشروعها الوطين).
 تشادو جتماع خرباء من البلدان التالية: بوركينا فاسومن خالل مسامهة مالية من حكومة فرنسا، حضر اال  )٢(  

  النيجر.و موريتانياو املغربو كوت ديفوارو غابونو مجهورية الكونغو الدميقراطيةو زائراجلو توغوو
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، والدورة األوىل للجمعية العامة للمنظمة األفريقية للتعاون بني ٢٠١٧ تشـــرين الثاين/نوفمرب  ٢ إىل
  . ٢٠١٧ أيار/مايو ١٦إىل  ١٤أجهزة الشرطة، املعقودة يف اجلزائر العاصمة من 

، شــارك وســاهم ممثلون عن الربنامج العاملي لألســلحة النارية يف العملية وفضــًال عما ســبق  -١٢
التحضريية للمؤمتر االستعراضي الثالث لربنامج العمل ملنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية 
واألســلحة اخلفيفة بكل جوانبه ومكافحه ذلك االجتار والقضــاء عليه وصــكه الدويل املتعلق بتعقب 

ضيعية اليت نظمها تلك األسلح سلسلة من الندوات املوا ة (صك التعقب الدويل) وذلك من خالل 
ع السالح بالتعاون مع االحتاد األورويب ومشروع الدراسة االستقصائية لألسلحة زنمكتب شؤون 

الصغرية. وهدفت ندوات اخلرباء إىل تعزيز النقاش وتبادل املعلومات بني اخلرباء حول عدة مواضيع 
اع (النــدوة املعقودة يف زناع ومــا بعــد الزنمنهــا التعقــب وإدارة املخزونــات يف فترات ال جوهريــة،

، ٢٠٣٠)؛ وخطة التنمية املســــتدامة لعام ٢٠١٧ تشــــرين األول/أكتوبر ٢٤و ٢٣نيويورك يومي 
منها واجلوانب اجلنسانية ملراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة (الندوة  ١٦يف ذلك اهلدف   مبا

ـــــرين األول/أكتوبر ٢٦و ٢٥املعقودة يف نيويورك يومي  )؛ وصـــــنع وتقنية وتصـــــميم ٢٠١٧ تش
األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفة وما ينجم عن ذلك من حتديات وفرص لتطبيق برنامج العمل 

 ٢١و ٢٠املعين باألســـلحة الصـــغرية والصـــك الدويل لتعقبها (الندوة املعقودة يف بروكســـل يومي 
ــــــلحة الصــــــغرية ٢٠١٧ /نوفمربتشــــــرين الثاين )؛ وأوجه التآزر بني برنامج العمل املتعلق باألس

ـــلحة النارية (الندوة املعقودة يف جنيف من   ٢٤إىل  ٢٢والصـــكوك األخرى، مثل بروتوكول األس
  ). ٢٠١٧ تشرين الثاين/نوفمرب

    
    أنشطة زيادة املعرفة والتوعية  -٢  

لوعي والفهم بشــأن بروتوكول األســلحة النارية واصــل املكتب العمل على توســيع دائرة ا  -١٣
وتســــليط املزيد من الضــــوء على اجلهود املبذولة يف جمال مراقبة األســــلحة النارية من خالل تنظيم 
أحداث جانبية متخصــــصــــة وحلقات دراســــية واجتماعات لتطارح األفكار والعمل مع منظمات 

  املجتمع املدين، وغريها من األنشطة. 
 آذار/مارس ١٧إىل  ١٣رات، املعقودة يف فيينا من الدورة الســــتني للجنة املخدِّعلى هامش ف  -١٤

، عقد الربنامج العاملي لألســــلحة النارية ومشــــروع برنامج تعزيز التحقيقات اجلنائية والعدالة ٢٠١٧
اجلنائية على طول درب هتريب الكوكايني يف أمريكا الالتينية والكاريبــــــــي وغرب أفريقيا (مشروع 

)، الذي ميوله االحتاد األورويب وينفذه املكتب بالتشــــارك مع املنظمة )CRIMJUST( َجســــت" ميْكر"
ا حول موضوع "الصالت جانبيًّ الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) ومنظمة الشفافية الدولية، حدثًا

ل"، وقد رات واالجتار باألسلحة النارية غري املشروعة: حنو هنج متكامبني االجتار غري املشروع باملخدِّ
تبادل خالله املكتب والدول األعضـــــاء اخلربات، كما قدم خرباء من الربازيل واملكســـــيك ونيجرييا 

  )٣(رات واألسلحة النارية.أمثلة حمددة للترابط بني التدفقات غري املشروعة للمخدِّ
                                                                    

رغم أن هذا احلدث نظم قبل الفترة املشمولة بالتقرير املشار إليها، فقد ُأدرج يف ورقة املعلومات األساسية هذه،   )٣(  
إنه مل ُيذكر يف الورقة السابقة اليت تناولت األعمال اليت قام هبا املكتب دعمًا للفريق العامل املعين باألسلحة  حيث

  ).CTOC/COP/WG.6/2017/3النارية (

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/3
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ونظم الربنامج العاملي لألســـــلحة النارية حدثني جانبيني على هامش الدورة الســـــادســـــة   -١٥
. ٢٠١٧ أيار/مايو ٢٦إىل  ٢٢ن للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املعقودة يف فيينا من والعشــــري

وقد ُنظم احلدث األول بالتعاون مع حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشــــــمالية 
ن "االجتار وفرع مؤســــســــة "راند" األورويب والربنامج العاملي املعين باجلرمية الســــيربانية حتت عنوا

التجارة غري املشــروعة يف األســلحة النارية عرب  عمليات باألســلحة عن طريق اإلنترنت: التحقيق يف
شــــبكة الويب اخلفية". ووفر هذا احلدث ســــاحة لعرض البحوث اجلارية حول االجتار باألســــلحة 

وبول) ووفر الفرصــــــة ملمثلي مكتب الشــــــرطة األورويب (يور شــــــبكة الويب العميقةالنارية على 
لتوضــــيح خرباهتم وجتارهبم يف هذا الشــــأن. وقدم املكتب حتليًال للفوائد املســــتمرة التفاقية اجلرمية 

هلا وإمكانية تطبيقهما على حاالت االجتار باألســـلحة  املكمِّلاملنظمة وبروتوكول األســـلحة النارية 
ــــــبكة الويب اخلفية. وُنظم احلدث الثاين بالتعاون مع املف وضــــــية األوروبية وفرع النارية على ش

األحباث وحتليل االجتاهات التابع للمكتب حتت عنوان "من البيانات إىل العمل: اســــــتخدام بيانات 
األســـلحة النارية يف رســـم الســـياســـات وتعزيز القدرات التشـــغيلية وتوطيد التعاون الدويل يف جمال 

حكومة بنما والربنامج األورويب  مكافحة االجتار باألســلحة النارية". وأثناء هذا احلدث، ركز ممثلو
املتعدد التخصصات ملكافحة التهديدات اإلجرامية واملكتب على األمثلة العملية الستخدام بيانات 

ــــــلحــة النــاريــة من أجــل رصــــــــد جوانــب العمــل على حتقيق الغــايــة  من أهــداف  ٤-١٦األس
  املستدامة. التنمية
جمموعة الدول املهتمة باختاذ تدابري  اجتماعيف كخبري ممثل عن املكتب أيضــــــًا وشــــــارك   -١٦

ع الســالح على هامش الدورة زنع الســالح الذي نظمته حكومة أملانيا ومكتب شــؤون زنعملية ل
سألة كبح تدفقات األسلحة من منظور ميداين:  سبعني للجنة األوىل. وتناول االجتماع م الثانية وال

  حالة أفريقيا.
ع زنغري رمسي نظمه معهد األمم املتحدة لبحوث  كما شــــــارك املكتب يف اجتماع خرباء  -١٧

حول اســتكشــاف ســبل للتآزر يف إعداد  ٢٠١٧ كانون األول/ديســمرب ٦الســالح يف جنيف يف 
تعددة األطراف املتعلقة باألسلحة التقليدية. وأثناء املالتقارير املطلوبة مبوجب املعاهدات والصكوك 

ضاحيًّاسلحة النارية االجتماع، قدم ممثلو الربنامج العاملي لأل ضًا إي ألداة الربنامج اجلديدة جلمع  عر
ــــــلحة، وقدموا إحاطة إعالمية للمشـــــــ  اركني حول اجلهود املبذولة حاليًّاالبيانات املتعلقة باألس

لنارية التحديث أدوات مجع البيانات دعمًا التفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة وبروتوكول األســــلحة 
  ل هلا.املكمِّ
وة على ذلك، شــــارك ممثلون عن املكتب يف اجتماع نظمته مؤســــســــة ويلتون بارك وعال  -١٨

أهداف التنمية املستدامة حتت عنوان "التوسع يف الكشف من  ٤-١٦حول السعي إىل بلوغ الغاية 
وحلول مشتركة"، عامة واإلبالغ عن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة: حتديات 

يف أيضـــًا . وشـــارك املكتب ٢٠١٨ شـــباط/فرباير ٢٨إىل  ٢٦أفريقيا من يف جوهانســـربغ جبنوب 
حلقة عمل نظمتها وزارة اخلارجية االحتادية يف أملانيا ومركز بون الدويل للتحويل حول الدروس 
ــــــلحة يف البيئات اهلشــــــة وبيئات ما بعد الصــــــراع، يف برلني  املســــــتفادة من جهود مراقبة األس
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. وقد ركزت حلقة العمل على جتارب التعاون عرب احلدود ٢٠١٨ شــــــباط/فرباير ٢٧و  ٢٦ يومي
  ع أسلحة املدنيني. زنيف جمال إنفاذ القانون ملكافحة االجتار وجتارب اجلهود املجتمعية ل

وبغية حتســــني تبادل املعلومات مع الدول األعضــــاء، نظم املكتب جلســــة إحاطة إعالمية   -١٩
كانون  ٢٣نامج العاملي لألســـلحة النارية يف فيينا يف للدول األعضـــاء حول إجنازات وأولويات الرب

  دولة عضوًا. ٥٥من  ممثًال حكوميًّا ٧٠ة حضور أكثر من . وشهدت الفعالي٢٠١٨ الثاين/يناير
سبيل الوصول إىل مجهور أعرض وأكثر تنوعًا، قام الربنامج العاملي لألسلحة النارية،   -٢٠ ويف 

باســتعراض وحتديث اســتراتيجية التواصــل اخلاصــة به من بدعم من قســم الدعوة التابع للمكتب، 
ــــــائل التواصــــــل  ــــــتخدام اإلنترنت ووس أجل إدراج جمموعة أدوات ومناهج أكثر تنوعًا، مثل اس

  .شخص ٢١ ٤٠٠، زار صفحة الويب اخلاصة بالربنامج العاملي أكثر من ٢٠١٧ويف عام  االجتماعي.
  

  املجاالت ذات األولوية ملواصلة العمل  
من أجل توســــيع دائرة املعرفة والوعي لدى وفعاليات واصــــل املكتب تنظيم أنشــــطة ســــي  -٢١

  اجلهات صاحبة املصلحة باألسلحة النارية واملسائل املتعلقة هبا وجهود املكتب يف هذا املجال. 
    

    حالة االنضمام إىل بروتوكول األسلحة النارية  -٣  
ول األســلحة النارية، ليصــل جمموع ، انضــمت فيجي إىل بروتوك٢٠١٧ أيلول/ســبتمربيف   -٢٢

  . طرفًا ١١٥األطراف فيه إىل 
    

  ٢الشكل 
  )٢٠١٨ كانون الثاين/يناير ١معدل التصديق على بروتوكول األسلحة النارية (حالة التصديق يف 
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  ٣الشكل 
عدد الدول األطراف اليت صدقت على بروتوكول األسلحة النارية، حسب املنطقة 

  )٢٠١٨ كانون الثاين/ينايريف  (حالة التصديق
  
  
  
  
  
  

وخالل الفترة املشـــمولة بالتقرير، قدم املكتب املشـــورة التشـــريعية لكل من أملانيا وبوليفيا   -٢٣
املتعددة القوميات) وتشــــاد وســــري النكا والنيجر واليابان لدعم االنضــــمام املحتمل هلذه -(دولة

ليه. ونتيجة لذلك، أبلغت عدة بلدان املكتب الدول إىل بروتوكول األســــلحة النارية والتصــــديق ع
  أهنا بصدد استكمال إجراءاهتا الداخلية لالنضمام إىل الربوتوكول.

  
  املجاالت ذات األولوية ملواصلة العمل

على مواصــــــلة العمل على توســــــيع دائرة املعرفة بربوتوكول األســــــلحة النارية  حرصــــــًا  -٢٤
التوعية بالربوتوكول بني الدول غري األطراف ويف  إىل مواصــلةواالنضــمام إليه، ســيســعى املكتب 

املناطق اليت ينخفض فيها معدل التصــــــديق بوســــــائل من بينها عقد حلقات عمل لتقدمي الدعم 
  اإلقليمي والوطين السابق للتصديق رهنًا بتوفر املوارد املالية هلذا الغرض.

    
    املساعدة التشريعية  -٤  

ــــــلحــة النــاريــة من  إن توفري الــدعم الالزم لتعزيز  -٢٥ األطر القــانونيــة الوطنيــة املتعلقــة بــاألس
ــــــتراتيجيات العمل  ــــــتدامة يف البلدان الاس طويلة األمد اليت هتدف إىل إدخال تغيريات دائمة ومس

  املستفيدة، وهو من صميم مهام املكتب املتعلقة باألسلحة النارية.
ــلحة النارية يف دعم جهود  -٢٦ اإلصــالحات التشــريعية تســمح  ومنهجية الربنامج العاملي لألس

باتباع عملية إشــــراكية وتشــــاركية مرنة وتدرجيية، يشــــارك فيها العديد من أصــــحاب املصــــلحة 
الوطنيني واإلقليميني. وتبدأ العملية بإجراء تقييم تشريعي يشمل، إن أمكن، إعداد تقرير تقييم ذايت 

ابالت الشــــــخصــــــية واالســــــتعراضــــــات طرية واملقوطين، مث تعتمد العملية على نتائج الزيارات الُق
  لالحتياجات املطلوبة. اليت جيريها خرباء املكتب، مبا يؤدي إىل تقدمي الدعم وفقًااملكتبية والتحليالت 

وتقدم تقارير التقييم التشــــــريعي اليت يعدها اخلرباء القانونيون التابعون للمكتب حتليالت   -٢٧
ددة للتحســني. ويعمل الربنامج العاملي مع جلان متعمقة للثغرات والفجوات إضــافة إىل توصــيات حم

وضــع القوانني  على ،اليت تضــم يف تشــكيلها ختصــصــات متعددة واســعة النطاق ،الصــياغة الوطنية
ــــاديةاملواد املرجعية املتخصــــصــــة واألدوات  توفُرييدعم تلك اجلهود و ؛اجلديدة مثل أوراق  اإلرش
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. كما يدعم وأدوات التقييم املناقشــــــة ومناذج التشــــــريعات واألدلة التشــــــريعية والنماذج املوحدة
  الربنامج العاملي بفاعلية جهود املواءمة اإلقليمية وأوجه التآزر بني خمتلف الصكوك.

    
  ٤الشكل 

  عملية تطوير التشريعات اليت يتبعها الربنامج العاملي لألسلحة النارية
  
  
  
  
الجتماع الســــابق للفريق العامل، اســــتمر املنبثقتني عن ا ١٨و ٦ومتاشــــيًا مع التوصــــيتني   -٢٨

املســاعدة التشــريعية مصــممة حســب بضــروب متخصــصــة من املكتب يف تزويد الدول األعضــاء 
مساعدهتا يف وضع تشريعات وطنية فعالة تتماشى مع بروتوكول األسلحة النارية، بغية  احتياجاهتا

ودون اإلقليمية األخرى. وخالل الفترة  أوجه التآزر مع الصــــــكوك الدولية واإلقليمية راعاةممع 
املشمولة بالتقرير، استمر الربنامج العاملي لألسلحة النارية يف مساعدة بوركينا فاسو وتشاد وتقدمي 
املشــورة هلما يف تنقيح وتعديل تشــريعاهتما الوطنية اخلاصــة باألســلحة النارية وذلك عن طريق عقد 

التشـــــريعية وتيســـــري إعداد والثغرات ليالت للفجوات حلقات عمل للصـــــياغة القانونية وإجراء حت
ــــــلحة النارية. ونظم املكتب، بالتعاون مع مركز األمم املتحدة  مشـــــــاريع القوانني املتعلقة باألس

ــــالماإلقليمي  ــــريعية، يف زنو للس ــــالح يف أفريقيا، حلقة عمل للمتابعة حول الصــــياغة التش ع الس
ــــــلطات الوطنية  نقحتوأثناء حلقة العمل،  .٢٠١٧ آذار/مارس ٣٠إىل  ٢٨واغادوغو من  الس

كانون بالتعاون مع الربنامج العاملي. ويف  ضــــــعوأقرت مشــــــروع التشــــــريع الســـــــابق الذي ُو
إىل  املشـــروع اجلديد الذي أعدته، أرســـلت الســـلطات يف بوركينا فاســـو ٢٠١٧ األول/ديســـمرب

يف ربيع عام  الوطينربملان اللى ع ب إلبداء مالحظاته النهائية عليه، من أجل عرضـــــــه رمسيًّااملكت
، وكان ٢٠١٧ تشـــــرين الثاين/نوفمرب ٩إىل  ٧. وُعقدت حلقة عمل أخرى يف جنامينا من ٢٠١٨

  اختتام أعمال املراجعة والصياغة اليت بدأت العام املاضي مع السلطات الوطنية. أيضًا اهلدف منها 
نارية واملتفجرات  ويف إطار خطة عمل االحتاد األورويب ملكافحة االجتار  -٢٩ ــــــلحة ال باألس

سلة  سل شارك ممثلون عن الربنامج العاملي لألسلحة النارية يف  شروعة،  صورة غري م ستخدامها ب وا
 رفيعة املستوى يف جمال السياسات بني مفوضية االحتاد األورويب وبلدانالمن االجتماعات احلوارية 

ــــــط ومشال أفريقيا (يف تونس  أخرى ويف األردن  ٢٠١٧ متوز/يوليهيف من منطقة الشــــــرق األوس
). وقد ركزت االجتماعات اليت ُعقدت يف تونس ولبنان ٢٠١٧ كانون األول/ديســــمربولبنان يف 

على التشــــريعات املتعلقة مبراقبة األســــلحة النارية وحيازهتا، وشــــارك فيها خرباء املكتب جنبًا إىل 
  وفرنسا وهولندا. ربتغال وإسبانيا والجنب مع ممثلني من مفوضية االحتاد األورويب 

إدماج بروتوكول األســـــلحة  التشـــــريعية حولونظم املكتب حلقة عمل إقليمية للمواءمة   -٣٠
 هاوحضـــــر ،٢٠١٧ متوز/يوليه ١٣إىل  ١١يف تونس من وُعقدت احللقة النارية يف التشـــــريعات، 

هولندا. ســــبانيا وإ، إضــــافة إىل خرباء وطنيني من اجلزائر وليبيا واملغربتونس ومســــؤوًال من   ٢٠

التحقق من 
سالمة 

التشريعات 
 وإقرارها

  تقرير 
 التقييم 
 الذايت

بعثات التقييم
واالستعراض 

 املكتيب

تقرير التقييم
التشريعي وحتليل 

الفجوات والثغرات 
 وتقدمي التوصيات

توفري املساعدة 
تشريعية للجان ال

 صياغة القوانني
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شريعات املتعلقة باألسلحة النارية يف املنطقة دون  وأعد املكتب قبل احللقة تقييمًا وحتليًال مقارنًا للت
  اإلقليمية وعرضهما على املشاركني. 

كما قدم املكتب مشورة تشريعية خمصصة للسلطات الوطنية يف البوسنة واهلرسك وصربيا   -٣١
ســلحة املســتوردة طبقًا لربوتوكول األســلحة النارية. ونتيجة لذلك، وســم األ الوفاء مبتطلباتحول 

ـــاريع  أدرج البلدان تلك ـــلحة النارية من املزمع عرضـــها على  واننيقاملتطلبات يف مش متعلقة باألس
  .٢٠١٨برملان كل منهما يف عام 

حة كما دعم املكتب ســـلطات موريتانيا يف ترمجة مشـــروع قانوهنا اجلديد اخلاص باألســـل  -٣٢
  بدعم من املكتب، من الفرنسية إىل العربية. وضعالنارية، الذي 

  
  املجاالت ذات األولوية ملواصلة العمل

التشريعات وإصالحها الدعامة األوىل للنهج املتكامل اخلاص  استعراضميثل دعم عمليات   -٣٣
يعتزم املكتب تعزيز  وسيظل أحد األنشطة الرئيسية اليت يضطلع هبا الربنامج. كما ،بالربنامج العاملي

التشــريعات اخلاصــة باألســلحة النارية يف البلدان  مشــاريعجهوده املبذولة يف جمال الدعوة إىل إقرار 
  بالفعل.  مشاريع من هذا القبيلاليت توجد فيها 

    
   إعداد األدوات  -باء  

واصــل املكتب حتديث وتطوير أدوات ومنشــورات متخصــصــة ترمي إىل توفري إرشــادات   -٣٤
  املساعدة التقنية هلا.  ضروب رفيعة املستوى من ية وضروب من الدعم للدول األعضاء وتقدميعمل
األدوات التشريعية اليت أعدها الربنامج العاملي لألسلحة النارية يف السنوات  بعضزال توال   -٣٥

ية. فعلى السابقة مناسبة ومفيدة للممارسني وجيري استخدامها يف تقدمي املساعدة التشريعية والتقن
يل القانون النموذجي اخلاص باألســــلحة النارية، الذي أعده زنت ٢٠١٧ســــبيل املثال، شــــهد عام 

ــام  ــام  ٢٠١٠املكتــب يف ع ــه يف ع ــام بتحــديث آالف مرة من على املوقع  ٤، حوايل ٢٠١٣وق
 يل خالصــة قضــايا اجلرمية املنظمة، اليتزناإللكتروين اخلاص باملكتب. وخالل نفس الفترة، جرى ت

  مرة. ٧٠٠ ٢٣، أكثر من ٢٠١٢أعدها الربنامج العاملي يف عام 
وقد أجرى الربنامج العاملي لألســــلحة النارية، يف إطار املســــاعدة التشــــريعية اليت يقدمها   -٣٦

متطلبات وســم األســلحة النارية والذخرية  لبيةللبوســنة واهلرســك وصــربيا، دراســة مقارنة حول ت
وُترمجت نتائج . عات الوطنية يف البلدان األوروبية وبلدان البلقاناملســـــتوردة وإدماجها يف التشـــــري

هذه الدراســـة إىل اللغات املحلية وُأرســـلت إىل الســـلطات الوطنية، ومن املقرر نشـــرها وتوزيعها 
  . كورقة مناقشة خالل الشهور القادمة

شطة بناء القدرات التدرييب الشامل بشأن األسلحة النارية مستخدمًا يف أناملنهاج وال يزال   -٣٧
ــــــه وحتديثه  ــــــتعراض منيطة حتتوي على  ١٩ويتألف املنهاج يف الوقت احلايل من . ادوريًّوجيري اس

معلومات عملية بشــأن تطبيق الضــوابط الوطنية ملنع ومكافحة االجتار باألســلحة النارية والكشــف 
قضـــــايا االجتار  عن عمليات االجتار هبا إضـــــافة إىل ممارســـــات تشـــــغيلية حول كيفية التحقيق يف

، ُترمجت أجزاء من املنهاج إىل اللغة ٢٠١٧ويف عام . االنارية ومالحقة مرتكبيها قضــائيًّباألســلحة 
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شطة التدريب سية ووزعت يف أن شاف األسلحة النارية يف . الفرن وقد ُأعدت منيطة جديدة عن اكت
ئط إضافية حول تعميم مراعاة إعداد منا الالختبار التجرييب، وجيري حاليًّاملعابر احلدودية وخضعت 

  . املنظور اجلنساين ومواضيع جامعة أخرى
ــــــرع الربنامج العاملي   -٣٨ ــــــياق مبادرة التعليم من أجل العدالة اليت أطلقها املكتب، ش ويف س

لألســـلحة النارية يف إعداد منائط تعليمية لتشـــجيع أســـاتذة اجلامعات على تناول موضـــوع صـــنع 
صورة غري مشروعة، وما يرتبط به من األسلحة النارية وأجزائها  ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا ب

ومن املزمع أن يستعرض معلمون وخرباء . موضوعات، وإرشادهم إىل كيفية معاجلة تلك املواضيع
مواضيعيون هذه النمائط ويقروهنا يف ثالثة اجتماعات إقليمية ُتعقد يف آسيا وأمريكا الالتينية وفيينا 

 أيار/مايوو بريلأنيســـان/بني شـــهري ) تخدامها يف أفريقيا وأوروبا واالحتاد الروســـيمن أجل اســـ(
  .٢٠١٨خالل عام  عمم، قبل أن ختضع الختبارات جتريبية وت٢٠١٨
املنبثقة عن االجتماع الســـابق للفريق العامل، شـــرع املكتب يف  ٢١ومتاشـــيًا مع التوصـــية   -٣٩

النارية  األسلحةباجليدة يف التحقيق يف قضايا االجتار  مجع وحتليل القضايا ذات الصلة واملمارسات
جمع بعض وُت. ، مبا يف ذلك القضــايا املرتبطة باإلرهاب واجلرمية املنظمةاومالحقة مرتكبيها قضــائيًّ

هذه القضـــايا أثناء االجتماعات اإلقليمية واألنشـــطة التدريبية، مما يســـمح بإجراء حوار مباشـــر مع 
ومن . دة واالنتكاسات العارضة أثناء إجراء التحقيقات ذات الصلةاملمارسني بشأن الدروس املستفا

تضم  سوفيف خالصة لقضايا األسلحة النارية غري املشروعة  ،اليت ستجمع ،املتوقع نشر املعلومات
وحتلل جتارب عملية يف هذا الشـــأن، مبا يف ذلك األســـاليب القانونية املحددة ملكافحة تلك اجلرائم 

أشــــــكال اجلرائم مكافحتها، وكذلك تركة والقواعد التشــــــغيلية املتبعة يف والربوتوكوالت املشــــــ
  .واملستجدة اجلديدة

ــــــة راند األورويب يف البحوث التجريبية اليت جيريها   -٤٠ ــــــس كما تعاون املكتب مع فرع مؤس
يف هذا  نت)، وأعد املكتب فصًال-الفرع حول االجتار باألسلحة النارية عرب الشبكة اخلفية (الدارك

رفق بالدراســـــة اليت أعدها الفرع حول اإلطار القانوين الدويل وقدرته على مواجهة هذا لشـــــأن ُأا
ا من على املوقع ميلهزنوميكن ت ٢٠١٧ يوليه/متوزوقد ُنشــرت الدراســة ومرفقها يف شــهر . التهديد

  )٤(.الشبكي للمكتب
الدراسة اليت ستخدمة يف حتسني املنهجية املالعمل على وبناًء على تكليف املكتب مبواصلة   -٤١

ــــلحة النارية لعام  ــــأن األس ، راجع املكتب منهجيته يف ٨/٣وطبقًا لقرار املؤمتر  ،٢٠١٥أعدها بش
ث استبيانه اخلاص باالجتار غري املشروع باألسلحة النارية بالتشاور والتعاون مع مجع البيانات وحدَّ

حيتوي القسم واو أدناه على املزيد (ائيني الدول األعضاء إضافة إىل خرباء األسلحة واخلرباء اإلحص
  ).من املعلومات حول دراسة األسلحة النارية

  

                                                                    

 الدراسة والفصل املرفق هبا الذي أعده املكتب متاحان على الصفحة الشبكية للمكتب اخلاصة باألسلحة النارية  )٤(  
)www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/news/unodc-analyses-the-policy-implications-of-illicit-

firearms-trafficking-on-the-dark-web.html(.  

http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/news/unodc-analyses-the-policy-implications-of-illicit-firearms-trafficking-on-the-dark-web.html
http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/news/unodc-analyses-the-policy-implications-of-illicit-firearms-trafficking-on-the-dark-web.html


CTOC/COP/WG.6/2018/3

 

12/23 V.18-00930 
 

  املجاالت ذات األولوية ملواصلة العمل
ضايا واملمارسات   -٤٢ صلة جهوده الرامية إىل مجع الق سعى املكتب للحصول على متويل ملوا ي

ونشــرها يف  اومالحقة مرتكبيها قضــائيًّ الناريةاجليدة يف جمال التحقيق يف قضــايا االجتار باألســلحة 
كما يسعى املكتب للحصول على متويل من أجل . قضايا األسلحة النارية غري املشروعةلخالصة 

ــــريعية والعملياتية الالزمة  ــــة تتناول التدابري التش ــــلة من ورقات املناقش ــــلس إعداد أدوات تقنية وس
سـلحة النارية، مثل االجتار عرب الشـبكة اخلفية للتصـدي للتهديدات اجلديدة واملسـتجدة املرتبطة باأل

التآزر بني األطر التشـــريعية اخلاصـــة باالجتار أوجه ومعايري تعطيل األســـلحة و ،والطباعة املجســـمة
ــــــبة جبميع  ــــــلحة النارية واجلرائم اخلطرية األخرى، ولترمجة ونشــــــر األدوات املناس لغات باألس

  . املتحدة الرمسية الست األمم
    

  عم التقين وبناء القدرات لتنفيذ تدابري املراقبة الوقائية مبوجب الربوتوكولالد  -جيم  
أثناء الفترة املشـــمولة بالتقرير، واصـــل املكتب تقدمي الدعم التقين للدول األعضـــاء لتنفيذ   -٤٣

ــــم وحفظ  ــــأن الوس ــــيما بش ــــلحة النارية، وال س التدابري الوقائية واألمنية مبوجب بروتوكول األس
زين األسلحة النارية والذخرية املضبوطة واملصادرة، إضافة إىل مجع األسلحة النارية السجالت، وخت

  . غري املشروعة والتخلص منها
    

  وسم األسلحة النارية وحفظ سجالهتا  -١  
املنبثقة عن االجتماع الســـــابق للفريق العامل، واصـــــل املكتب تقدمي  ١٠وفقًا للتوصـــــية   -٤٤

األسلحة النارية وحفظ سجالهتا من خالل الدعم التقين وجهود بناء  املساعدة التقنية يف جمال وسم
  . القدرات املتخصصة

ــــــك يت ففي منطقة غرب البلقان، نظم املكتب حلق  -٤٥ ــــــنة واهلرس كانون  ١(عمل يف البوس
لدعم اجلهود الوطنية اليت ) ٢٠١٧ كانون األول/ديســـمرب ١٤(وصـــربيا ) ٢٠١٧ األول/ديســـمرب

. جل وضع وتنفيذ اإلجراءات التشغيلية الالزمة لوسم األسلحة النارية املستوردةبذهلا البلدان من أت
الدراســــة املقارنة اخلاصــــة بتلبية متطلبات وســــم نتائج العمل، عرض املكتب وناقش  يتوأثناء حلق

تشرين وقبيل هاتني احللقتني، نظم املكتب يف . األسلحة النارية والذخرية املستوردة املذكورة أعاله
لدين، وزارت الوفود خالهلا خمترب  ٢٠١٧ ول/أكتوبراأل نا لوفود من كال الب ية لفيي ــــــ زيارة دراس

األســلحة يف فيينا وحصــلت على معلومات وشــرح عملي حول إجراءات الوســم وتنظيمها، مبا يف 
ذلك مســــــؤوليات األطراف املشــــــاركة يف تلك العملية والتعاون مع العاملني يف دوائر الصــــــناعة 

  .اهلياكل التنظيمية الالزمة لوسم األسلحة النارية وغريها من املسائلواملوارد و
ويف غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، واصل املكتب تقدمي الدعم للسلطات الوطنية يف جمال   -٤٦

ستمرار اجلهود يف جمال  سجيلها، بغية وضع هياكل مستدامة ومستقرة تضمن ا وسم األسلحة وت
ألف سالح ناري  ٤٨، كان قد مت وسم أكثر من ٢٠١٧اية عام ومع هن. الوسم وحفظ السجالت

تنشــــــيطية وال تزال هناك حاجة لتقدمي دورات تدريبية . يجريف بوركينا فاســــــو وتوغو ومايل والن
أن متســك الســلطات الوطنية بزمام األمر من أجل ضــمان بصــفة دورية ألغراض املتابعة ودعم تقين 
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قيقًا هلذه الغاية، واصل املكتب تعاونه الوثيق مع حكومة مايل وحت. واستدامة اجلهوديف هذا الشأن 
ــــــالح ناري يف قواعد البيانات املركزية يف عام  ٣٣لدعم جهودها يف تســــــجيل أكثر من  ألف س

، نظم املكتب دورة تنشـــــيطية لبناء قدرات بشـــــأن ٢٠١٧ كانون األول/ديســـــمربويف . ٢٠١٧
  .نظم التسجيل يف مايلاستخدام 

ــــــتمر ا  -٤٧ نارية يف العمل مع دائرة تكنولوجيا املعلومات واس ــــــلحة ال عاملي لألس لربنامج ال
واالتصـــاالت التابعة للمكتب على وضـــع نظام شـــامل حلفظ ســـجالت األســـلحة النارية وأجزائها 

ويأيت إعداد هذا الســـجل اســـتجابة للطلبات املقدمة من عدة بلدان تفتقر إىل . ومكوناهتا والذخرية
شاملة سجيل  ضبط  أنظمة ت سجيل األسلحة النارية اليت ُت ضايف من أجل ت ورقمية أو حباجة لدعم إ
وعلى أساس مذكرة مفاهيمية تقنية أعدها الربنامج العاملي، بات من املقرر . أو ُيعثر عليها أو ُتسلَّم

سوف جمية حاسوبية أن تقوم دائرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمكتب بتصميم وإعداد بر
ــــــتخدم ت ــــــلحة النارية، الذي انطلق يف س أوًال يف بنما يف إطار مشــــــروعها الوطين اخلاص باألس

للبلدان الطالبة هذه الربجمية احلاسوبية . ورهنًا بتوفر متويل إضايف، سيتم توفري ٢٠١٧ حزيران/يونيه
  . األخرى وتكييفه حسب احتياجات كل منها

  
  املجاالت ذات األولوية ملواصلة العمل

فري الدعم الالزم لعمليات وسم األسلحة النارية وحفظ سجالهتا أولوية يف معظم توسيظل   -٤٨
ايل ومعدات وتدريب على وســــــم املتقين والدعم ويتطلب هذا تزويدها بضــــــروب من الالبلدان، 

كما أن  .األســلحة النارية وتســجيلها، مبا يف ذلك األســلحة اليت جيري ضــبطها ومجعها واســتعادهتا
حلفظ الســجالت وتطويعه حســب احتياجات البلدان األخرى املهتمة وتكييفه تطوير نظام شــامل 

أيضــًا ويعمل املكتب . من األولويات اهلامة وســيتطلب توفري متويل إضــايفســيظل معها وتطبيقه هبا 
 .على ضمان تطبيق ممارسات الوسم والتسجيل بالتوازي مع تشغيل آليات الوسم

    
  األمن املادي وإدارة املخزونات  -٢  

للعديد من البلدان اليت  ادارهتا على حنو ســليم حتديًا خاصــًّ ُيمثل ختزين األســلحة النارية وإ  -٤٩
فيما يتعلق بتأمني تسلسل أيضًا تواجه خماطر السرقة والتسريب من مرافق ختزين األسلحة النارية، و

املضـــبوطة وختزينها وإدارة األســـلحة النارية . العهدة الالزم لتقدمي أدلة إثبات صـــحيحة يف املحاكم
على حنو فعال وآمن أولوية كربى يف العديد من البلدان بالتوازي مع إجياد نظم فعالة وشـــــــاملة 

  . السجالت حلفظ
املكتب دعم بلدان خمتارة يف تعزيز أمن مرافق ختزين األسلحة النارية املضبوطة من  واصلو  -٥٠

ضمان انتهاج ممارسات جيدة لتوفري األمن املادي و ويف ذلك الصدد، اكتمل . إدارة املخزونأجل 
العمل على بناء وجتديد املواقع املؤقتة لتخزين األســــلحة النارية املضــــبوطة يف الســــنغال، فيما يزال 

 . العمل جاريًا يف بوركينا فاسو والنيجر
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  املجاالت ذات األولوية ملواصلة العمل
األمن من أجل توفري  ، الذي يقدمهدعمالسيواصل الربنامج العاملي لألسلحة النارية تركيز   -٥١

  .أو املصادرة بالدرجة األوىل/على األسلحة النارية املضبوطة و ،املادي للمخزونات
    

  مجع األسلحة النارية وإدارهتا والتخلص منها  -٣  
ـــــلحة جزءًا من اجلهود الوطنية الرامية إىل احلد من االنتشـــــار   -٥٢ تشـــــكل محالت مجع األس

  . لألسلحة النارية واحلد من خطر سرقتها وتسريبها إىل األسواق غري املشروعةاملنفلت 
مع الســــــلطات الوطنية  وثيقًا وخالل الفترة املشــــــمولة بالتقرير، تعاون املكتب تعاونًا  -٥٣

ومنظمات املجتمع املدين يف بوركينا فاســـو والســـنغال والنيجر لتطوير أنشـــطة التوعية واحلمالت 
سلحة النارية غري املشروعة، واستخدم يف ذلك رسائل مراعية لالعتبارات اجلنسانية الرامية جلمع األ

شباب ساء وال سكانية معينة، مثل الرجال والن سبة لفئات  سليم األسلحة . ومنا وُأطلقت محالت لت
ــــــباط/فربايريف الدول األعضــــــاء الثالث بني  طوعًا ومن املقرر أن يركز . ٢٠١٨ آذار/مارسو ش

 ،لغرض املتابعة على الكشــف عن األســلحة النارية غري املشــروعة وتســجيلها وإتالفها الدعم املقدم
  . على احتياز األجهزة املناسبة والتدريب على استخدامهاأيضًا أن يركز و

وبنما، يشــتمل جزء من حزمة املســاعدات املتكاملة  املتعددة القوميات)-بوليفيا (دولةويف   -٥٤
ضافة إىل اليت جرى االتفاق عليها مع  حكومة كل دولة منهما على توفري نظام حفظ السجالت، إ

تصــــميم وتطوير وتنفيذ محلة وطنية لتســــليم األســــلحة ومحلة أخرى تتم بالتزامن معها لتســــجيل 
األســلحة، وما يرتبط بذلك من أنشــطة لبناء القدرات وتوعية ودعم تقين، على أن يبدأ تنفيذ تلك 

  . ٢٠١٨احلمالت خالل عام 
  
  االت ذات األولوية ملواصلة العملاملج
تعاين بعض الدول األعضــاء من مشــكلة تســريب األســلحة من املخزونات واملســتودعات   -٥٥

وال يزال دعم الدول األعضــاء يف ضــمان توفر األجهزة املناســبة إضــافة إىل التدريب على . الوطنية
واملمارسات اجليدة من  ايري الدوليةعإدارة املخزون وإتالف األسلحة النارية غري املشروعة وفقًا للم

  .أولويات املكتب
    

  تعزيز تدابري العدالة اجلنائية للتصدي للجرائم املتصلة باألسلحة النارية  -دال  
ميثل تعزيز تدابري العدالة اجلنائية للتصدي لالجتار باألسلحة النارية وصالته باجلرمية املنظمة   -٥٦

لك األن مبا يف ذ ها من اجلرائم،  عائم اخلمس لعمـل املكتـب وغري لد حدى ا هابيـة، إ ــــــطـة اإلر ش
ــــــلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية فيما واكتشــــــاف حتركات االجتار غري . يتعلق باألس

املشروع وتفكيك الشبكات أو اجلماعات اإلجرامية املتورطة يف االجتار باألسلحة النارية أو غريها 
عدالة شروط أساسية للحد من تدفقات األسلحة غري املشروعة من اجلرائم اخلطرية وتقدمي اجلناة لل

ــــكال اجلرمية املنظمة، على النحو املوضــــح يف الغاية  من أهداف التنمية  ٤-١٦ومكافحة مجيع أش
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إال أن الواقع العملي يشــري إىل أن التحقيقات اجلنائية يف جرائم االجتار باألســلحة النارية . املســتدامة
  . ؤهاإجرانادرة ومن الصعب 

وأثناء الفترة املشــــــمولة بالتقرير، واصـــــــل املكتب تقدمي دورات تدريب وبناء قدرات   -٥٧
 اقضــــائيًّمتخصــــصــــة يف جماالت التحقيق يف قضــــايا االجتار باألســــلحة النارية ومالحقة مرتكبيها 

، ٢٠١٧ ذار/مارسآ ٣١إىل  ٢٧ومن . وصالت هذا االجتار باجلرمية املنظمة واملسائل ذات الصلة
ممارســـــًا من العاملني يف جماالت  ٣٣ من أجلالربنامج العاملي لألســـــلحة النارية دورة تدريبية  عدأ

إنفاذ القانون واملالحقة القضائية واجلمارك ويف اللجنة الوطنية املعنية باألسلحة الصغرية واألسلحة 
تشــــــرين  ٣٠إىل  ٢٧وُقدمت دورة أخرى يف اجلزائر العاصــــــمة من . فاســــــو اخلفيفة يف بوركينا

ــا والنيجر ارمسيًّموظفــا  ٦٠ألكثر من  ٢٠١٧ الثــاين/نوفمرب ــاني وقــد . من اجلزائر ومــايل وموريت
ممت الدورات التدريبية مبا يليب االحتياجات الوطنية وتناولت موضـــــوعات من خمتلفة، كان  صـــــُ

نائي وأحدث بينها أساليب التحري االستباقية ومجع املعلومات االستخبارية واالستدالل العلمي اجل
وأثرى املشــــاركون . االجتاهات التكنولوجية املســــتخدمة يف صــــنع األســــلحة النارية واالجتار هبا

مهاراهتم ومعارفهم حول أساليب التحري واستطاعوا أن يناقشوا مع املمارسني من الدول األعضاء 
  .نائيةاجلعدالة ناجحة لتطبيق الاألخرى املمارسات األنسب لوضع هنج 

ممثلون عن الربنامج العاملي لألسلحة النارية يف مؤمتر جرى تنظيمه يف إطار مبادرة  وشارك  -٥٨
"LE TrainNet "التابع ة املنظمة عرب الوطنية ميجلراناهضة ملفعالة الشبكات البرنامج بناء يت أطلقها ال
ة رابطة الشــــرطبصــــفتها رئيســــة (الوطنية والشــــرطة االحتادية األمن لمكتب، واســــتضــــافته جلنة ل

إىل  آب/أغســـــطس ٣٠ووزارة اخلارجية املكســـــيكية، وُعقد يف مدينة املكســـــيك من ) األمريكية
موظف معين بإنفاذ القانون وخبري تدريب من أكثر من  ٢٠٠وحضـــــر املؤمتر أيلول/ســـــبتمرب.   ١
سة اخلامسة من املؤمتر ملبادرات التدريب اليت تركز على رصد . بلدًا ومنظمة  ٤٠ وُخصصت اجلل

  . باألسلحة النارية وجترميه والتحقيق فيهاالجتار 
ــــــنة التجارة اخلارجية والعالقات وتوىل املكتب، بالتعاون مع وزارة   -٥٩ االقتصــــــادية بالبوس

واهلرســــك واملنظمة العاملية للجمارك وأكادميية مهارات حراســــة احلدود باململكة املتحدة، تدريب 
عمليات هتريب األســلحة النارية يف املعابر مفتشــًا مجركيًا من البوســنة واهلرســك على كشــف  ٢٠
، ٢٠١٧نوفمرب تشـــــرين الثاين/ ٣٠إىل  ٢٨وقد ُعقدت الدورة التدريبية يف ســـــراييفو من . الربية

ــــــلحة النارية، والتحقيق يف  وتناولت موضــــــوعات اإلطار القانوين الدويل والوطين املتعلق باألس
هب يات االجتار  يجراءات اإل، واعمل لدول ية وا ــــــجالهتاالوطن ها وومسها وحفظ س ، وتقييم ة لتعقب
وجرى تدريب عملي على . املشــــبوهني واملســــافرين املشــــبوهة املركباتمسات املخاطر، وحتديد 

اكتشاف األسلحة النارية يف مقر إدارة اجلمارك الوطنية، حيث استخدم املشاركون مركبة تدريب 
  . األسلحة النارية غري املشروعة الكتساب خربة عملية يف حتديد األماكن املحتملة إلخفاء

) اإلنتربول(وباإلضــــــافة إىل ذلك، انضــــــم املكتب إىل املنظمة الدولية للشــــــرطة اجلنائية   -٦٠
 إنفاذمتزامنة من عمليات واملنظمة العاملية للجمارك يف تصــــــميم وتنفيذ املراحل املختلفة لعملية 

وتشاد وغينيا ومايل وموريتانيا والنيجر  يف بنن وبوركينا فاسو" TRIGGER III" القوانني حتت اسم
، وشهدت هذه العملية ٢٠١٧ كانون األول/ديسمرب ١إىل  تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠ونيجرييا من 
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اشــًا ٤٩، من بينها اســالحًا ناريًّ ١٣٠ضــبط الســلطات املحلية لعدد  كالشــنكوف النوع من  رشــَّ
وميثل هذا . طلبًا من طلبات التعقب ٥٠مي إىل تقدأيضــًا وأدت العملية . الذخريةعدة طلقات من و

وقد ركز املكتب على تشــــجيع اعتماد تدابري عدالة . حتســــنًا مشــــجعًا مقارنة بالعمليات الســــابقة
جنائية متســقة وإجراء املزيد من التحقيقات يف قضــايا االجتار باألســلحة النارية اليت يتم اكتشــافها، 

ل العملية، يوقب. الدول األعضاء املشاركة يف العمليةكما دعم املكتب مشاركة أجهزة االدعاء من 
يف  العــاصــــــمــة مع املنظمني والبلــدان املشـــــــاركــة يف اجلزائرللتخطيط هلــا ُعقــدت حلقــة عمــل 

ــــــبتمرب قة عمل٢٠١٧ أيلول/س ية لتحديد اخلططمتهيدية أخرى  ، وحل يات لدان  العمل ية للب الوطن
دعم وي. ٢٠١٧ تشــرين األول/أكتوبروار يف يف أبيدجان بكوت ديفمبزيد من التفصــيل املشــاركة 

عملية شــــرطية مماثلة يف الدول األعضــــاء يف منطقة الشــــرق األوســــط ومشال تنفيذ أيضــــًا املكتب 
 ١٥إىل  ١٢يف الدار البيضـــــــاء باملغرب من وقد ُعقد االجتماع التحضــــــريي األول هلا أفريقيا، 

  .٢٠١٨ شباط/فرباير
 Joint Action Dayعملية شــرطية باســم "يف  وســاهم وعلى نفس املنوال، شــارك املكتب  -٦١

Calibre إســـــبانيا وألبانيا وأملانيا وبلغاريا اليوروبول ملكافحة االجتار باألســـــلحة النارية يف " ينظمها
والبوســنة واهلرســك واجلبل األســود ومجهورية مقدونيا اليوغوســالفية ســابقا ورومانيا وســلوفينيا 

تيا واململكة املتحدة وهنغاريا والواليات املتحدة األمريكية والســــويد وســــويســــرا وصــــربيا وكروا
آالف طلقة ذخرية وجمموعة  ٧وأكثر من  اسالحًا ناريًّ ١٣٦وأسفرت العملية عن ضبط واليونان. 

  . والبضائع املهربة غري املشروعة من السلعأخرى كبرية 
ق أوروبا وأوروبا وإضـــــافة إىل ذلك، عقد املكتب ومركز تبادل املعلومات جلنوب شـــــر  -٦٢

األســــلحة الصــــغرية واألســــلحة اخلفيفة التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي دورة راقبة الشــــرقية مل
حول الكشـــف عن األســـلحة  ٢٠١٧ كانون األول/ديســـمرب ٢٠إىل  ١٩ يوميتدريبية يف بلغراد 

وكان . ألسود وصربياشرطيًا من البوسنة واهلرسك واجلبل ا ١٧من أجل النارية والذخرية وتعقبها 
يف الكشف عن األسلحة النارية ومجع معارف ومهارات املستجيبني اُألول اهلدف من الدورة تعزيز 

  .وتسجيل البيانات ذات الصلة واملشاركة بنجاح يف تبادل املعلومات على الصعيد الدويل
  

  املجاالت ذات األولوية ملواصلة العمل
يشــــــكالن أولويتني لدى العديد من البلدان اليت تطلب ما زال التدريب وبناء القدرات   -٦٣

 ويعتزم املكتب زيادة دعم هذا اجلانب من الربنامج العاملي لألسلحة النارية. املساعدة يف هذا الشأن
توســـيع نطاق برامج التدريب املتخصـــص من أجل حتســـني قدرة الربنامج على بســـبل خمتلفة، منها 

صلة توفري الدعم املقدم لألكما يعتز. االستجابة هلذه الطلبات شطةم املكتب موا شرطية العملية  ن ال
العدالة تدابري اتســاق احلرص على القضــائية و اتالتعاون مع الســلطالتشــجيع على زيادة عن طريق 

وعلى نفس املنوال، يعتزم املكتب تعزيز الدعم املقدم . قضــــايا االجتار باألســــلحة الناريةيف اجلنائية 
  . مراكز متخصصة لألسلحة النارية يف إطار أجهزة إنفاذ القانون منه إلنشاء وتشغيل
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  تعزيز التعاون الدويل وتبادل املعلومات  -هاء  
سيًا من مكافحة االجتار غري املشروع   -٦٤ سا سائل اجلنائية جزءًا أ يشكل التعاون الدويل يف امل

ت اجليدة فيما بني املمارسني، باألسلحة النارية، ويشمل ذلك التبادل املنتظم للمعلومات واملمارسا
طلب املؤمتر إىل املكتب، يف قراره قد و. من الربوتوكول ١٢وهو ما تشـــــجع عليه صـــــراحًة املادة 

، أن يواصـــــل العمل على تعزيز وتشـــــجيع التعاون الدويل يف املســـــائل اجلنائية عمًال بأحكام ٨/٣
صنع األسلحة النارية وأجز شطة  ائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا االتفاقية هبدف التحقيق يف أن

على حنو غري مشـــروع ومالحقة اجلناة قضـــائيًا، مبا يشـــمل األنشـــطة املتعلقة باإلرهاب وغريه من 
اجلرائم، وذلك من خالل تنظيم حلقات عمل إقليمية وعرب إقليمية تشــــــمل البلدان اليت تقع على 

  .دروب التهريب ذات الصلة
املنبثقة عن االجتماع اخلامس للفريق العامل،  ٢٠ومتاشــيًا مع التوصــية وعمًال هبذه الوالية   -٦٥

يعمل الربنامج العاملي لألسلحة النارية بنشاط على تشجيع إنفاذ القانون الدويل والتعاون القضائي، 
على املستوى النظري من خالل أنشطة التدريب  املمارسات الفضلىإضافة إىل تبادل املعلومات و

ت، وعلى املستويني العملي والتشغيلي من خالل االجتماعات املنتظمة والتبادل املنتظم وبناء القدرا
  . بني املمارسني وعن طريق دعم قوات الشرطة الدولية واإلقليمية

العاملني يف جماالت مراقبة وشــــــجع املكتب على تكوين فريق غري رمسي من املمارســــــني   -٦٦
وهتدف هذه املبادرة إىل ". املمارســـني رابطة"شـــار إليه باســـم األســـلحة النارية والعدالة اجلنائية، ُي

ـــاط وتعزيز التعاون اإلقليمي واألقاليمي ملكافحة  ـــجيع على حتســـني التفاعل بني خمتلف األوس التش
االجتار باألســــــلحة النارية وصــــــالته بأشــــــكال اجلرمية املنظمة واجلرائم اخلطرية األخرى، مبا فيها 

املســــــتمدة من القضــــــايا بشــــــكل منتظم بتبادل املعلومات واخلربات اإلرهاب، من خالل القيام 
ــــــني  ومراقبة  العدالة اجلنائية وإنفاذ القانونالعاملني يف جماالت واملمارســــــات اجليدة بني املمارس

كانون  ٧إىل  ٥من  ،يف اجلزائر العاصــــمةاجتماعني املمارســــني عقدت رابطة و. األســــلحة النارية
وحضـــرمها ، ٢٠١٧ كانون األول/ديســـمرب ١٣و ١٢يومي  ،بلغراديف و ،٢٠١٧ األول/ديســـمرب

ألبانيا والبوســـنة ، إضـــافة إىل اجلزائر ومايل واملغرب وموريتانيا والنيجرمشـــاركًا من  ٦٠أكثر من 
وُتكمل هذه واهلرســك واجلبل األســود ومجهورية مقدونيا اليوغوســالفية ســابقا وصــربيا وكرواتيا. 

  .إعداد خالصة قضايا األسلحة النارية غري املشروعةرامية إىل الهود اجلأيضًا االجتماعات 
  

  املجاالت ذات األولوية ملواصلة العمل
املمارســني من أجل دعم جهود التعاون رابطة  العمل على دعم وتوطيدســيواصــل املكتب   -٦٧

فحة الدويل والتشــــجيع على التبادل املنتظم للممارســــات اجليدة والدروس املســــتفادة يف جمال مكا
  .باألسلحة النارية وصالته بأشكال اجلرمية املنظمة واجلرائم اخلطرية األخرىغري املشروع االجتار 
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  وضع خرائط لتدفقات األسلحة غري املشروعة ورصدها  -واو  
نارية على   -٦٨ ــــــلحة ال لدعامة اخلامســـــــة لنهج الربنامج العاملي لألس جراء البحوث إتركز ا

الجتار باألســــلحة النارية املعرفة الدقيقة بأنشــــطة الة، وهتدف إىل تعزيز األدإىل  والتحاليل اســــتنادًا
  .باالستناد إىل املعلومات االستخبارية وحتسني فهمها بصورة شاملة اجلنائي اوسياقه
األســــلحة النارية لعام دراســــته املتعلقة بوبدأ املكتب يف حتديث املنهجية املســــتخدمة يف   -٦٩

مجع وحتليل العمل على مواصــــــلة بشــــــأن  ٨/٣املؤمتر  قرار يفوطة به املنبالوالية ، عمًال ٢٠١٦
لذخرية ها ومكوناهتا وا نارية وأجزائ قة باالجتار باألســــــلحة ال  املعلومات الكمية والنوعية املتعل

األســلحة النارية اخلاصــة ب، مع األخذ يف االعتبار الدراســة وتصــنيف بياناهتا على النحو املناســب
نشر ما يتوصل إليه من واملواظبة على من أهداف التنمية املستدامة،  ٤-١٦والغاية  ٢٠١٥لعام 

وقد . بتنقيح وتعزيز منهجيته بالتعاون مع املنظمات املعنية ،حتقيقًا لذلك اهلدف ،نتائج، والقيام
يف إبراز أمهية دراســـة األســـلحة النارية اليت جيريها املكتب وســـامهت يف  ٤-١٦ســـاعدت الغاية 
ـــلحة الناريةحتديد مالمح والي ـــر . ة املكتب يف مواصـــلة مجع وحتليل بيانات األس ـــكل املؤش ويش

، نســــبة األســــلحة اليت ُتضــــبط أو ُيعثر عليها أو تســــلم وتتعقب ٢-٤-١٦(املقترح هلذه الغاية 
ًال عامًال مكم) حتدد الســــلطات منشــــأها أو ســــياقها غري املشــــروع وفقًا للصــــكوك الدولية  أو

املكتب ومكتب األمم املتحدة لشــؤون اختري لعمل املكتب؛ وقد  ايًّللدراســة، ويوفر دعمًا إضــاف
  .٢-٤-١٦ؤشر ملعلى ا قيمني ع السالحزن

ــــــبتمرباخلرباء يف  من وعقـــب اجتمـــاع غري رمسي لفريق  -٧٠ وجولـــة من  ٢٠١٦ أيلول/س
 سذار/مارآاملشـــاورات غري الرمسية مع جمموعة خمتارة من اخلرباء يف جمال األســـلحة واإلحصـــاء يف 

، أطلق الربنامج العاملي لألسلحة النارية، بالتعاون مع فرع األحباث وحتليل االجتاهات التابع ٢٠١٧
ولضــمان التوازن . للمكتب، عملية اختبار جترييب الســتبيان تدفقات األســلحة غري املشــروعة املنقح
دولة عضوًا  ٣٩ـلعوة اجلغرايف ومراعاة تعقيد وبنية أنظمة مجع البيانات الوطنية احلالية، وجهت الد

 )٥(،اردًّ ١٢ الواردة الردودجمموع وبلغ . ومنظمة حكومية دولية واحدة للمشـــــــاركة يف العملية
ضافة إىل مالحظات على  ستبيان تدفقات اجلدوى العملية الحتتوي على بيانات وبيانات وصفية، إ

أثناء االجتماعات مة كما أن التعقيبات املقد .فهمهمدى يســـــر واملنقح األســـــلحة غري املشـــــروعة 
ــــــلحة النارية وحتليلها  النهائية من قد روعيت يف الصــــــيغة اإلقليمية الثالثة حول مجع بيانات األس

  .٢٠١٨ بريلأنيسان/ومن املقدر أن تبدأ عملية مجع البيانات الرمسية يف . االستبيان
ــئلة كمية   -٧١ ــتبيان تدفقات األســلحة غري املشــروعة املنقح على أس بشــأن ونوعية وحيتوي اس

األســـلحة النارية املضـــبوطة من حيث املقدار والنوع واحلالة والســـياق اجلغرايف واجلنائي والتعقب 
ــــــتبيان، عند اللزوم، . ودروب التهريب واالجتاهات واألســــــاليب املتبعة بيانات كما يتناول االس

قياســـًا على هذا الشـــأن  يفالتقدم املحرز من أجل بيان األســـلحة النارية اليت ُيعثر عليها أو ُتســـلم 
ــــــر  ــــــتبيان كذلك . من أهداف التنمية املســــــتدامة ٢-٤-١٦املؤش تقدمي معلومات ويطلب االس

                                                                    

تلقى املكتب مالحظات أثناء عملية االختبار التجرييب من األرجنتني والربازيل وبوركينا فاسو ورومانيا وزامبيا   )٥(  
  والعراق وغانا وقربص واملكسيك واململكة املتحدة ونيجرييا واالحتاد األورويب.
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ــــــلحة غري حيثما رأى أهنا مفيدة لبيان  األجزاء واملكونات والذخرية املضــــــبوطة عن تدفقات األس
  .املشروعة ورصدها

جلمع البيانات وحتليلها  املبذولة وفضــــــًال عن ذلك، وبغية تعزيز اجلهود الوطنية والدولية  -٧٢
شجيع على زيادة التعاون الدويل الفعال  لرصد تدفقات االجتار باألسلحة النارية غري املشروعة والت

 ٥٤وتبادل املعلومات بني املمارســني، نظم املكتب ســلســلة من االجتماعات اإلقليمية، مبشــاركة 
ــــــبتمرب ٢٩و ٢٨ يوميا وقد ُعقد االجتماع األول يف أديس أباب. دولة عضــــــوًا  ٢٠١٧ أيلول/س

 ٢٩ يوميبينما عقد االجتماع الثاين يف مدينة بنما  )٦(؛للدول األعضـــاء األفريقيةوكان خمصـــصـــًا 
شرين الثاين/نوفمرب ٣٠و والثالث يف بروكسل  )٧(؛لبلدان أمريكا الالتينيةوكان خمصصًا  ٢٠١٧ ت

شارك وساهم يف  )٨(.األوروبية للبلدانوكان خمصصًا  ٢٠١٨ يناير/كانون الثاين ٢٥يف  وإمجاًال، 
من أمريكا الالتينية  ١٤دولة عضــــوًا من أفريقيا و ٢٦مشــــاركًا من  ١٢٠االجتماعات أكثر من 

ــات  ١٥و ــدموا تعليق ــة، وق ــة وغري احلكومي ــة اإلقليمي ــات املعني ــب املنظم ــان ــا، إىل ج من أوروب
  .العملية اخلاصة باستكمالهومالحظات على االستبيان التجرييب وشاركوا يف التدريبات 

ــــــهدت وقد  -٧٣ مفيدة من خرباء من جمموعة خمتلفة من االجتماعات اإلقليمية مداخالت  ش
اعات زناملنظمات غري احلكومية واملعاهد البحثية واإلحصــــــائية مثل منظمة حبوث التســــــلح أثناء ال

يف االجتماع اإلقليمي  ،ومعهد الدراسات األمنية ومشروع الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية
ســــائل املتعلقة مبلإلحصــــاءات اجلنائية ، ومركز التميز املشــــترك بني املكســــيك واملكتب األفريقي

مريكا الالتينية، واملكتب أليف االجتماع اإلقليمي  ،احلوكمة وضـــحايا اجلرمية واألمن العام والعدالة
وروبية إلدارة التعاون العمليايت على والوكالة األ ("اليوروســــــتات") اإلحصــــــائي لالحتاد األورويب

يف االجتماع اإلقليمي  ،(وكالة "فرونتكس") احلدود اخلارجية للدول األعضــاء يف االحتاد األورويب
عام . األورويب ية أخرى على األقل يف  ماعات إقليم من أجل  ٢٠١٨ومن املقرر عقد ثالثة اجت

  .الكارييب وآسياوشرقها و جنوب أوروبا
    

                                                                    

فريقيا الدول األعضاء اآلتية: أنغوال وأوغندا وبوركينا فاسو ألشاركت وسامهت يف االجتماع اإلقليمي   )٦(  
زانيا املتحدة ومجهورية وبوروندي وتشاد وتوغو وتونس واجلزائر ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية تن

بيساو والكامريون -مبيا وغانا وغينيا وغينياالكونغو الدميقراطية وزامبيا والسنغال وسرياليون وغابون وغا
  وكوت ديفوار وليبيا ومايل وموريتانيا وموريشيوس والنيجر.

شاركت وسامهت يف االجتماع اإلقليمي ألمريكا الالتينية الدول األعضاء اآلتية: األرجنتني وأوروغواي   )٧(  
وبريو واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور وشيلي املتعددة القوميات) -وباراغواي والربازيل وبنما وبوليفيا (دولة

  وكوبا وكوستاريكا وكولومبيا واملكسيك.
شاركت وسامهت يف االجتماع اإلقليمي ألوروبا الدول األعضاء اآلتية: إسبانيا وأيرلندا والدامنرك ورومانيا   )٨(  

  والنرويج وهنغاريا وهولندا واليونان.وسلوفاكيا والسويد وفرنسا وكرواتيا وليتوانيا ومالطة واململكة املتحدة 
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  تنسيق مع سائر املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلةال  -رابعًا  
  

  التعاون يف إطار األمم املتحدة  -ألف  
واصـــل املكتب مســـامهته يف عمل آلية األمم املتحدة لتنســـيق األعمال املتعلقة باألســـلحة   -٧٤

من  وهي منصــة التنســيق اليت أنشــأها األمني العام على مســتوى منظومة األمم املتحدة )٩(،الصــغرية
ـــــأن املبادرات اجلارية ودعم اجلهود الرامية إىل  ـــــيق بش توحيد "أجل تعزيز تبادل املعلومات والتنس

تنسيق أنشطته والتعاون مع وكاالت أيضًا وواصل املكتب . بشأن مسألة األسلحة الصغرية" األداء
نامج األمم املتحدة األمم املتحدة ومكاتبها ذات الصلة، مثل املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب وبر

ع الســــــالح يف أفريقيا ومركز األمم املتحدة زنو لســــــالماإلمنائي ومركز األمم املتحدة اإلقليمي ل
  .ع السالح يف آسيا واملحيط اهلادئزنولسالم اإلقليمي ل

، ساهم املكتب يف جلسة إحاطة مفتوحة للدول األعضاء حول ٢٠١٧ أيار/مايو ١٧ويف   -٧٥
يف  ، وعقدهتااحلصول على األسلحة، نظمتها املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب منع اإلرهابيني من
. عامة على خمتلف املبادرات اليت تنفذها األمم املتحدة يف ذلك الشـــــــأنإطاللة نيويورك، لتقدمي 

عه املكتب  ممثلو املكتب النهج املتكاملعرض و لذي يتب مةا قائ اليت تعترض  ملواجهة التحديات ال
ــــــلحة النارية وكشــــــفعلى العمل  يق فيها ومالحقة والتحق عمليات االجتار هبا منع االجتار باألس

  .لجرمية املنظمة واإلرهابألخرى لشكال ااألاملرتبطة ب العمليات ، مبا يف ذلكامرتكبيها قضائيًّ
وشارك ممثلو املكتب بفاعلية يف حلقة دراسية للدول األعضاء يف رابطة أمم جنوب شرق   -٧٦

وتيمور ليشــيت حول االجتار غري املشــروع باألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفة وتســريبها، آســيا 
ع الســالح يف آســيا واملحيط اهلادئ، وُعقدت يف زنو لســالمنظمها مركز األمم املتحدة اإلقليمي ل

 عرضــًا إيضــاحيًّاممثلو املكتب فيها  مقدو. ٢٠١٧ كانون األول/ديســمرب ٢٠و ١٩ يوميبنوم بنه 
من  ٤-١٦الغاية العمل على حتقيق بادرة مجع البيانات اليت أطلقها املكتب بغية رصــــــد وقياس مل

الدول الداعمة ملســـــاعي املكتب جهود  معلومات عنأيضـــــًا أهداف التنمية املســـــتدامة، وقدموا 
  .على حنو غري مشروع مكافحة صنع األسلحة النارية واالجتار هبايف جمال  األعضاء

ع السالح وعدم االنتشار زنيف دورة تدريبية حول مراقبة األسلحة وأيضًا ب وساهم املكت  -٧٧
من أجل ع الســــــالح ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا زننظمها مكتب األمم املتحدة لشــــــؤون 

ــــابة  ٥٠ ــــيدة من الكوادر املهنية الش ــــباط/فرباير ١٦إىل  ١٢، وُعقدت يف فيينا من س ، ٢٠١٨ ش
لذي يتبعه املكتب يف مكافحة االجتار باألســلحة النارية وصــالته بأهداف شــرح النهج ابالوتناولت 

  .التنمية املستدامة
    

                                                                    

كيانًا من كيانات األمم املتحدة تنســق  ٢٣تضــم آلية األمم املتحدة لتنســيق األعمال املتعلقة باألســلحة النارية   )٩(  
  عملها وتتعاون فيما بينها يف إطار والية كل منها.
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  التعاون مع سائر املنظمات الدولية واإلقليمية  -باء  
بغية تعزيز فهم بروتوكول األسلحة النارية وصالته بالصكوك األخرى، وال سيما معاهدة   -٧٨

ـــارك املكتب يف حلقة نق ـــلحة، ش ـــتوى نظمها مركز فيينا جتارة األس ع الســـالح زلناش رفيعة املس
مســـامهات يف مراقبة نقل "وعدم االنتشـــار وبعثة فنلندا الدائمة لدى األمم املتحدة يف فيينا، بعنوان 

  ". األسلحة التقليدية
، شـــارك املكتب يف االجتماع الثاين ملنصـــة التنســـيق ٢٠١٧ تشـــرين األول/أكتوبر ٤ويف   -٧٩

با، ومجع بني ممثلني من االحتاد بني االاملشــــــترك  با قد يف أديس أ لذي ُع يا، ا ملان حتاد األفريقي وأ
. األفريقي واملنظمات األفريقية دون اإلقليمية ووكاالت األمم املتحدة وغريها من وكاالت التنفيذ

 -احلروب الصراعات وومتثل اهلدف الرئيسي لالجتماع يف مناقشة مبادرة االحتاد األفريقي إلمخاد 
وأســدى . وهي خطة عمل قارية بشــأن مراقبة األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفة غري املشــروعة

حول األنشـــــطة اليت ميكن تنفيذها دعمًا للخطة واليت ميكنه املســـــامهة فيها،  فنية املكتب مشـــــورة
ار الجتحســـني التصـــدي لســـيما فيما يتعلق باحلاجة إىل تعزيز تدابري العدالة اجلنائية كســـبيل لت وال

  .باألسلحة النارية غري املشروعة
ــــــلحة   -٨٠ وعرض ممثلو املكتب وجهة نظر املكتب حول حالة البحوث املتعلقة بتدفقات األس

ناء اجتماع نظمه االحتاد األفريقي و لدراســـــــة منظمة غري املشــــــروعة يف أفريقيا أث "مشــــــروع ا
قتصــادية اإلقليمية األفريقية، جلماعات االغري احلكومية من أجل ااالســتقصــائية لألســلحة الصــغرية" 

  . ٢٠١٧ حزيران/يونيه ١٤ و ١٣ يوميوُعقد يف أديس أبابا 
باالحتاد األورويب ملواجهة احلاجة إىل توطيد األطر  منتظموكان املكتب على اتصـــــــال   -٨١

ر التشــــريعية املتعلقة باألســــلحة النارية وتعزيز مجع البيانات الوطنية والدولية وحتليل تدفقات االجتا
املشروعة ومالحقة غري املشروع وتعزيز تدابري العدالة اجلنائية لكشف االجتار باألسلحة النارية غري 

 يتويف ذلك الصـــدد، ســـاهم املكتب يف حلق. وصـــالته باجلرمية املنظمة واإلرهاب امرتكبيه قضـــائيًّ
(تشـــــرين  األردن يف اا االحتاد األورويب وُعقدتمنظمه تنيلالذكر الالتشـــــريعيتني الســـــابقيت العمل 

، ودعم دورة تدريبية نظمتها وكالة )٢٠١٧ (كانون األول/ديســـمربولبنان ) ٢٠١٧ الثاين/نوفمرب
، وغريها )٢٠١٧ (أيلول/ســبتمرباالحتاد األورويب للتدريب على إنفاذ القانون وُعقدت يف تشــيكيا 

مع اليوروبول  العمليايتأنشــــطة التعاون تعاظمت وعالوة على ذلك، تواصــــلت و. من األنشــــطة
التخصــــــصــــــات ملكافحة التهديدات اإلجرامية واإلنتربول، ومن املقرر  األورويب املتعدد والربنامج

  .٢٠١٨عام التوسع فيها خالل 
عاجلة وفضــــًال عن ذلك، ضــــمن املكتب التعاون مع املنظمات اإلقليمية األخرى املكلفة مب  -٨٢

االقتصادية لدول غرب أفريقيا واجلماعة االقتصادية  األسلحة النارية، مثل اجلماعةاملسائل املتعلقة ب
شــارك ممثلون عنهما يف االجتماع اإلقليمي حول مجع البيانات يف قارة  اللتنيلدول وســط أفريقيا، 

ــــــارك ممثلون عنه يف حلقة عمل تشــــــريعية إقليمية ُنظمت  أفريقيا، واحتاد املغرب العريب، الذي ش
  .لبلدان املغرب العريب وليبيا
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  التعاون مع املجتمع املدين والقطاع اخلاص  -يمج  
تؤلف املشـــاركة والتعاون مع املجتمع املدين عنصـــرًا شـــامًال من عناصـــر الربنامج العاملي   -٨٣

وقد أشــرك املكتب بفاعلية منظمات املجتمع املدين على شــىت املســتويات، مبا يف . لألســلحة النارية
وإعداد دورة  ،وتقدمي األنشــــــطة التدريبية ،عاتالتشــــــريدعم العمل على تطوير  ذلك عن طريق
 اســـتخداموالتعاون يف  يف املشـــاركة يف العمل واإلشـــراف عليه، املجتمع املديندور تدريبية بشـــأن 
  .مواد الدعوة

ويف ســــياق مبادرة التعليم من أجل العدالة، شــــارك ممثلون عن الربنامج العاملي لألســــلحة   -٨٤
سسة قطر وُعقد النارية مرة أخرى بفاعلية يف  منوذج الهاي الدويل لألمم املتحدة، الذي نظمته مؤ

االجتار ســـــــألة وبغية توعية الطالب الشــــــباب مب. ٢٠١٨يناير /كانون الثاين ٢٥يف الدوحة يف 
 عرضًا إيضاحيًّاممثلون عن الربنامج العاملي دم ، قللتصدي خلطرهاالدولية التدابري باألسلحة النارية و

من أهداف  ٤-١٦كتب يف مكافحة االجتار باألســـــلحة النارية وصـــــالته بالغاية بنهج املللتعريف 
  .طالب من مجيع أحناء العامل ١ ٣٠٠وقد مجع املؤمتر بني أكثر من . التنمية املستدامة

جهات من بينها، عدة نظمتها  حلقات دراســـيةوســـاهم يف اجتماعات و املكتب وشـــارك  -٨٥
ــــــلحــة النــاريــ واإلرهــاب التــابع جلــامعــة نورثــامبتون،  واالجتــار هبــاة مركز احلــد من جرائم األس

 (شــباط/فرباير وومرصــد اجلرمية املنظمة التابع جلامعة ميالن) ٢٠١٨ (شــباط/فربايراملتحدة   اململكة
ــلحة بعض ، ويف )٢٠١٨ ــلحة الصــغرية واألس االجتماعات اليت نظمها املنتدى الربملاين املعين باألس

تنظيم يف جمال ال يت ميوهلا مرفق األمم املتحدة االســتئماين لدعم التعاوناخلفيفة، يف إطار مشــاريعه ال
ــايب ل ــا الرق ــة بنم ــدين ــايولســــــالح، واليت ُعقــدت على الترتيــب يف م ــار/م كــار اود) ٢٠١٧ (أي

  ).٢٠١٨ (شباط/فربايروجوهانسربغ جبنوب أفريقيا ) ٢٠١٧ (حزيران/يونيه
االجتار غري املشروع باألسلحة سألة املعنية مب وما زال املكتب يعمل مع املنظمات الرئيسية  -٨٦

ــــلح أث ــــة راند فرع اعات وزلنناء االنارية، مثل منظمة حبوث التس ــــس ومركز جنيف األورويب مؤس
للسياسات األمنية ومركز بون الدويل للتحويل ومعهد الدراسات األمنية والفريق االستشاري املعين 

سة  باأللغام وشبكة عمل غرب أفريقيا املعنية باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ومشروع الدرا
  .االستقصائية لألسلحة الصغرية ومركز البحوث املشترك املعين باجلرمية عرب الوطنية

  
  املجاالت ذات األولوية ملواصلة العمل

ســــيواصــــل الربنامج العاملي لألســــلحة النارية تعاونه مع منظمات املجتمع املدين والقطاع   -٨٧
سيما  أو تناول املواضيع الشاملة، وال التوعيةإشراكها يف أنشطته، سواء يف تنفيذ أنشطة اخلاص و

  . وحقوق اإلنسانما يتعلق منها باالعتبارات اجلنسانية 
    

  االستنتاجات والتوصيات  -خامسًا  
شروعة وصالهتما باجلرمية املنظمة   -٨٨ صورة غري م صنع األسلحة النارية واالجتار هبا ب ما زال 
  .العديد من البلدان واألقاليممن املشاكل امللحة اليت تعاين منها إلرهاب وسائر اجلرائم اخلطرية وا
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 اقانونيًّ إطارًاأحكام اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول األسلحة النارية املكمل هلا رسي وت  -٨٩
ناهتا والذخرية والتصدي على الصعيد الدويل ملكافحة االجتار باألسلحة النارية وأجزائها ومكو امتين
الصـــــكوك القانونية األخرى واألطر الســـــياســـــاتية املعتمدة على أيضـــــًا  ومما يعزز هذا اإلطار. له

  .الصعيدين العاملي واإلقليمي يف هذا الشأن
التصديق على بروتوكول الدول على وقد واصل الربنامج العاملي لألسلحة النارية تشجيع   -٩٠

. باالســتناد إىل مخس دعائم رئيســيةوذلك الدول األعضــاء يف تنفيذه،  األســلحة النارية ومســاعدة
ويلزم توفري متويل مســتدام وقابل للتنبؤ لضــمان اســتمرارية أنشــطة الربنامج العاملي لألســلحة النارية 

  .ومتكينه من االستجابة لطلبات املساعدة التقنية اليت ترد من خمتلف البلدان واملناطق
من األهداف اهلامة التقدم املحرز حنو حتقيقها رصـــــد تنمية املســـــتدامة ووحتقيق أهداف ال  -٩١
مناسبة تيسر الرصد العاملي للمؤشر أداة مبادرة رسم اخلرائط والرصد اليت أطلقها املكتب و. باملثل
  . اخلاص باألهداف ٢-٤-١٦
ستدامة تدابري املراقبة ا  -٩٢ سألة فاعلية وا سهم ولعل الفريق العامل يود أن يناقش م ملنفذة اليت ت

. يف مكافحة االجتار باألســـــلحة النارية غري املشـــــروعة وما يرتبط هبا من جرائم، مبا فيها اإلرهاب
مواصــــلة مناقشــــة الصــــالت القائمة بني خمتلف أنواع التدابري اليت أيضــــًا ولعل الفريق العامل يود 

ــــــاهم يف حتقيق الغاية  هيكل وفاعلية اآلليات من أهداف التنمية املســــــتدامة، وكذلك  ٤-١٦تس
ــــلحة النارية غري  ــــلطات الوطنية القائمة اليت ترصــــد التقدم املحرز حنو احلد من االجتار باألس والس

ولعل الفريق العامل يود كذلك مناقشــــــة كيف ميكن للتدابري العملية اليت ينص عليها . املشــــــروعة
واإلرهابية من احلصـــول على  بروتوكول األســـلحة النارية أن تســـاعد يف منع اجلماعات اإلجرامية

التطورات يف املنتديات الدولية األخرى، مثل قرار أيضـــــًا األســـــلحة النارية، مع األخذ يف االعتبار 
 .منع اإلرهابيني من احلصول على األسلحة بشأن )٢٠١٧( ٢٣٧٠جملس األمن 
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