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البند ( 2د) من جدول األعمال المؤقت*

استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها :بروتوكول مكافحة

صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار

بها بصورة غير مشروعة

أنشطة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الرامية إلى تعزيز
ودعم تنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة
واالتجار بها بصورة غير مشروعة ،المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية
تقرير األمانة

أوال -مقدمة
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أعـد ذـ ا التيرير عمب لـالي ار  2/9الـ

اعتمـدم مؤتمر األاراف فا اتقـا اـم األمم المتحـدة لم ـافحـم ال ريمـم

المنظمم عبر الوانام لعنوان "تعزيز وكقالم التنقي القعال لبروتوكول م افحم ص ــنأل األة ــنحم النا يم وأجزاكوا وم و اتوا

وال خيرة واالت ا بوا لصـ ـ ــو ة رير مشـ ـ ــروعم ،الم مم التقا ام األمم المتحدة لم افحم ال ريمم المنظمم عبر الوانام"
وفا ذلك الي ار  ،ةـن المؤتمر الوـوع عنأ أن االتقا ام ،وخصـوصـا بروتوكول األةـنحم النا يم ،ذما من أذم الصـ و

اليا و ام العالمام لم افحم صنأل األةنحم النا يم وأجزاكوا وم و اتوا وال خيرة واالت ا بوا لصو ة رير مشروعم
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وفا الي ار قسـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،وم المؤتمر مأل التيدير لما قدم م تب األمم المتحدة المعنا لالمخد ات وال ريمم

(الم تـب المعنا لـالمخـد ات وال ريمـم أو الم تـب) من مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة لأ الـدول ،بنـاع عنأ انبوـا ،لمـا فيوـا مـا قـدم
عبر بر ام

العالما لشـ ـ ـ ـ ـ ن األة ـ ـ ـ ــنحم النا يم ،من أجم التو ام و ش ـ ـ ـ ــر المعنومات ودعم ت وير التشـ ـ ـ ـ ـريعات

الوانام ،بودف تاســير التصــديى عنأ اتقا ام ال ريمم المنظمم وبروتوكولوا المتعنى لاألةــنحم النا يم أو قبولوما

أو ق ار ذما أو اال و ـ ـ ـ ــما ليوما ،وانب لأ الم تب مواص ـ ـ ـ ــنم مس ـ ـ ـ ــاعدة الدول ،بناع عنأ انبوا ،فا جوودذا
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الرامام لأ اال وـما لأ البروتوكول وتنقي م وجـ أل المؤتمر أاوـا الدول األعوـاع الياد ة عنأ تيدام موا د من
خا ج المي از ام عنأ أن تقعم ذلك لتم ين الم تب من تنقي واليت فا ذ ا الصدد
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وفا الي ار  2/9أاوـا ،انب المؤتمر لأ الم تب أن يواصـم مسـاعدة الدول ،بناع عنأ انبوا ،فا جوودذا

الرامام لأ تعزيز تدابيرذا المتعنيم لم ار بم األة ـ ـ ـ ـ ـ ــنحم النا يم ،لما يتس ـ ـ ـ ـ ـ ــى مأل بروتوكول األة ـ ـ ـ ـ ـ ــنحم النا يم ،ل ام منأل

وم افحم واة ــتلص ــال ص ــنأل األة ــنحم النا يم وأجزاكوا وم و اتوا وال خيرة واالت ا بوا عنأ حو رير مش ــروو ،وتعزيز

وتشـ ـ األ التعاون الدولا فا المس ــاكم ال ناكام عمب ل ال ا االتقا ام بودف التحييى فا أ شـ ـ م ص ــنأل األة ــنحم النا يم

وأجزاكوا وم و اتوا وال خيرة واالت ا بوا عنأ حو رير مشــروو ومباليم ال ناة قوــاكاا ،لما اشــمم األ شـ م المتصــنم
لاإل ذاب وريرم من ال راكم ،مثم ال راكم الحوـ ـ ـ ـريم التا ترتعبوا العص ـ ـ ــالات ،وذلك بتنظام النيات عمم قنامام وعبر
قنامام من أجم البندان ،لما اشمم البندان التا تيأل عنأ د وب التوريب ذات الصنم
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وباإلض ـ ـ ـ ــافم لأ ذلك ،انب المؤتمر لأ الم تب فا الي ار

قسـ ـ ـ ـ ـ أن يواص ـ ـ ـ ــم لا تظا جمأل وتحنيم

المعنومات العمام والنو ام وك لك الباا ات المصــنقم لش ـ م مناةــب عن االت ا رير المشــروو لاألةــنحم النا يم
وأجزاكوا وم و اتوا وال خيرة ،واض ـ ـ ـ ــعا فا اعتبا م فاكدة د اة ـ ـ ـ ــت المتعنيم لاألة ـ ـ ـ ــنحم النا يم لعا  2015المعنو م

 ،UNODC Study on Firearms 2015والغاام  4-16من أذداف التنمام المس ــتدامم ،وأن يواص ــم العمم عنأ
تعمام و شـ ـ ــر ما يتوصـ ـ ــم لا من تاكر لشـ ـ ـ ن المما ةـ ـ ــات القوـ ـ ــنأ وألعاد وخصـ ـ ــاك

والد وس المستقادة فا ذ ا الم ال
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عمناات االت ا ذ م،

وفا ال كرى الخامســم عشـرة لدخول بروتوكول األةــنحم النا يم اليز النقاذ ،وصــم م موو األاراف فا

البروتوكول لأ  118ارفا ومن الدو ة التاة ـ ـ ـ ـ ــعم لنمؤتمر ،ا و ـ ـ ـ ـ ــمت فر س ـ ـ ـ ـ ــا (ج ـ ـ ـ ـ ــبا /فبراير  )2019وباالو

(أاــا /مــايو  )2019والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودان (تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  )2018لأ البروتوكول و رم أن العــديــد من الــدول
األعوـ ـ ــاع أبنغت األما م عما لديوا من جراعات داخنام الالام وميبنم لنتصـ ـ ــديى عنأ البروتوكول أو اال وـ ـ ــما

لاـ  ،ال يزال عـدد األاراف فا بروتوكول األةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنحـم النـا يـم أقـم من عـدد األاراف فا االتقـا اـم والبروتوكوالت

األخرى المنحيم بوا ولعم ال كرى السـ ــنويم العش ـ ـرين العتماد بروتوكول األةـ ــنحم النا يم ،التا ةـ ــاحتقم بوا فا
تموز/يولا  ،2021تتاح فرصم ةا حم لمواصنم تعزيز الت از الدول األعواع بو ا الصك الدولا الوا
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والغرض من ذ ا التيرير ذو عب المؤتمر لاأل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م التا اوـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نأل بوا الم تب من أجم التروير

لنتصـ ــديى عنأ بروتوكول األةـ ــنحم النا يم وتنقي م خبل القترة المشـ ــمولم لالتيرير ،أ من تش ـ ـرين األول/أكتوبر

 2018لأ تموز/يولا 2020
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وج ـ ــودت الس ـ ــنم الثا ام من القترة المش ـ ــمولم لالتيرير تقش ـ ــا جاكحم مرض فيروس كو و ا (كوفيد )19-رير

المس ـ ــبوقم ،التا فرض ـ ــت ض ـ ــغواا ج ـ ــديدة عنأ قد ة كم من الدول األعو ـ ــاع والم تمأل الدولا عنأ مواص ـ ــنم عمنوم
ومواجوـم التحـداـات المعيـدة النـاجمـم عن األزمـم العـالماـم الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحاـم واالجتمـا اـم االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاداـم وبـالتعـاون الو يى مأل

ال وـات المعناـم الواناـم والمـا حين ،قـ الم تـب خ ـم اوا ض كقنـت ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـان أال تتع ـم جماأل األعمـال والخـدمـات

األةــاةــام فا م ال م افحم االت ا رير المشــروو لاألةــنحم النا يم ،اليك أم ن يم جا ب منوا لأ بيلم قاكمم عنأ

العمم عن لعد وجمنت أذم اإل ازات المحييم خبل القترة المشمولم لالتيرير ما ينا:
(أ)

تيدام الخدمات القنام لأ القريى العامم المعنا لاألةـ ـ ــنحم النا يم فا اجتماع السـ ـ ــالأل ال

عيد فا ج م "ذ ين" يوما  16و 17تموز/يولا 2020؛
(ب)

توة ـ ـ ــاأل

اع المس ـ ـ ــاعدة التينام لتش ـ ـ ــمم منااى جغرا،ام وم االت فنام جديدة ،لما فا ذلك

مشـ ـ ــروو فا أوك ار اا ومشـ ـ ــروو قناما لالتعاون مأل م تب األمم المتحدة لم افحم اإل ذاب لش ـ ـ ـ ن الصـ ـ ــبت بين
االت ا لاألةنحم وال ريمم المنظمم واإل ذاب فا آةاا الوة أ؛

2/18

V.20-03807

CTOC/COP/2020/4

(ج)

ابع الد اةــم العالمام لشـ ن االت ا لاألةــنحم النا يم لعا  ،2020التا أعدت فا ةــااع مباد ة

(د)

تنقيـ أول عمناـم إل قـاذ اليـا ون عبر الحـدود ينس ـ ـ ـ ـ ـ ــيوـا الم تـب المعنا لـالمخـد ات وال ريمـم وتنقـ

الم تب المعنام برصد تدفيات األةنحم رير المشروعم ،واةتندت لأ باا ات مستمدة من أكثر من  100بند وإقنام؛

لالتعاون مأل المنظمم الدولام لنشـرام ال ناكام (اإل تربول) لغرض اةـتوداف من ايف و اع االت ا لاألةـنحم النا يم من

أجـ ـ ــخاا وجـ ـ ــب ات فا بو كينا فاةـ ـ ــو وكوت داقوا ومالا (عمنام "كافو") ،وذو ما اعد معنما لا از فا ةـ ـ ـ م الدعم

ال

ايدم الم تب فا م ال االت ا رير المشروو لاألةنحم النا يم؛
(ذـ)

لأ 2019

التييام المتعمى لنبر امر العالما لش ـ ـ ـ ن األة ـ ـ ــنحم النا يم ،وال

اش ـ ـ ــمم القترة من 2011

ثانيا -دعم تدابير العدالة الجنائية الفعالة الرامية إلى التصدي لصنع األسلحة النارية
وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها بصورة غير مشروعة
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ايود البر امر العالما لش ـ ن األةــنحم النا يم العمم ال

ايو ل الم تب من أجم منأل وم افحم صــنأل

األةنحم النا يم وأجزاكوا وم و اتوا وال خيرة واالت ا بوا لصو ة رير مشروعم ويتبأل ذ ا البر امر العالما و ا

متعامب ايو عنأ خمس كاكز كاسـام ،تتناول كم منوا م اال من م االت العمم الخمسـم المترال م الرامام لأ

معال م مختنف جوا ب المش ـ ـ ـ نم( :أ) تعزيز وضـ ـ ــأل السـ ـ ــااةـ ـ ــات والمعايير من خبل التو ام وتيدام المسـ ـ ــاعدة
التش ـ ـ ـ ـري ام ل ام دعم التصـ ـ ـ ــديى عنأ بروتوكول األةـ ـ ـ ــنحم النا يم وتنقي م؛ (ب) تيدام الدعم التينا البز لتنقي

التدابير الوقاكام واألمنام الرامام لأ منأل صـنأل األةـنحم النا يم وأجزاكوا وم و اتوا وال خيرة لصـو ة رير مشـروعم
وةـ ـ ـرقتوا واالت ا بوا؛ (ج) تعزيز تدابير العدالم ال ناكام الرامام لأ اكتش ـ ــاف عمناات ص ـ ــنأل األة ـ ــنحم النا يم

وأجزاكوا وم و اتوا وال خيرة واالت ا بوا لص ــو ة رير مش ــروعم والتحييى فيوا ومباليم الو ــالعين فيوا قو ــاكاا؛
(د) تعزيز وتشـ ـ ـ ـ ـ األ التعاون الدولا وتبادل المعنومات من أجم التص ـ ـ ـ ــد لنبعد العابر لنحدود الوانام لبت ا
لاألةـ ـ ـ ــنحم النا يم رير المشـ ـ ـ ــروعم والمسـ ـ ـ ــاكم ذات الصـ ـ ـ ــنم؛ (ر) وضـ ـ ـ ــأل خراك لتدفيات األةـ ـ ـ ــنحم النا يم رير
المشروعم و صدذا عن اريى جمأل الباا ات العالمام وتحنينوا من أجم تعزيز القوم ال ماعا الت اذات االت ا

وأ ماا وةــااق ال ناكا ومن خبل ذلك ،اســوم البر امر بنشــا فا تحييى أذداف التنمام المســتدامم ،وال ةــاما

الغاام  ( 4-16الحد ليد كبير من التدفيات رير المش ـ ـ ـ ــروعم لسموال واألة ـ ـ ـ ــنحم ،وتعزيز اة ـ ـ ـ ــترداد األص ـ ـ ـ ــول
المس ــروقم وإعادتوا وم افحم جماأل أجـ ـ ال ال ريمم المنظمم ،لحنول عا  )2030ويس ــتعمم ذ ا النور لعدد من

العناص ـ ـ ــر ال امعم المدم م فا أ شـ ـ ـ ـ م البر امر ،مثم مراعاة المنظو ال نس ـ ـ ــا ا واليوع اإل س ـ ـ ــان ومش ـ ـ ــا كم

الم تمأل المد ا وإجراف

النهج المتكامل الخماسي الركائز الخاص بالبرنامج العالمي بشأن األسلحة النارية

المنع:
تدابير ضمان أمن
األسلحة النارية
ومراقبتها؛
التوعية
والتثقيف

تدابير العدالة
الجنائية

V.20-03807

األطر التشريعية
والسياسات

رصد االتجار
غير المشروع:
البيانات والبحوث
والتحليل

التعاون وتبادل
المعلومات على
الصعيد الدولي
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اســتند ذ ا النور لأ فرضــام مقادذا أن التقاعم المتبادل بين جماأل الركاكز الخمس ذو الســبيم الواليد

إل ةـ ـ ــاع اا م د لنعمم الناجح ،ومن م دعم اتخاذ تدابير فعالم فا م ال العدالم ال ناكام من أجم التصـ ـ ــد
لصنأل األةنحم النا يم وأجزاكوا وم و اتوا وال خيرة واالت ا بوا لصو ة رير مشروعم
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وخبل القترة المش ـ ـ ــمولم لالتيرير ،أولا اذتما خاا لنص ـ ـ ــنم البالغم األذمام بين االت ا لاألة ـ ـ ــنحم النا يم

وال ريمم المنظمم واإل ذاب ،وألذمام قامم جسـ ـ ـ ــو وأوج تمز دينامام بين مختنف األار واللاات وال وات المعنام،

لومان زيادة العقاعة واالتساع ،اما بين مستويات العمم التا ا مم لعووا لعوا رم تعددذا وقد ا بثى ذ ا النموذج

ال ديد من تاكر المؤتمر المعيود لش ن موضوو "التصد لبت ا رير المشروو لاألةنحم النا يم والحصول عنيوا فا

ةـااع ال ريمم المنظمم واإل ذاب :حو موذج جديد" ،ال

اجـتركت فا تنظام مؤةـسـم وينتون لا

والم تب المعنا

لالمخد ات وال ريمم فا كا ون الثا ا/يناير  ،2019لمشــا كم مما ةــين من أفريواا وآةــاا وأو وبا وررب البنيان وأمري ا

البتينام ومن يم البحر العا يبا ،لاإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــافم لأ خبراع لا زين فا ذ ا الم ال من وكاالت األمم المتحدة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري م

والمنظمات الدولام واألوةا األكادامام والم تمأل المد ا

ثالثا -األنشطة الرامية إلى مساعدة الدول على تنفيذ البروتوكول
-11

خبل القترة المشمولم لالتيرير ،ق الم تب ،عن اريى برام

العالما لش ن األةنحم النا يم ،ما يزيد عنأ

 70شــااا من أ ش ـ م المســاعدة التينام وجمأل بين أكثر من  1 300من أصــحاب المصــنحم الوانيين مما يربو عنأ
 70بندا فا أفريواا وأو وبا ومن يم الشـ ـ ــرع األوةـ ـ ـ وجـ ـ ــمال أفريواا وررب البنيان واليا ة األمري ام وآةـ ـ ــاا الوةـ ـ ـ أ،
بودف تعزيز التعاون الدولا وتبادل المعنومات ،وذلك من خبل دعم ميد من جوات ما حم

()1

ألف -توفير الخدمات الالزمة للهيئات الحكومية الدولية وعملياتها المتعلقة باألسلحة النارية
-1

مؤتمر األطراف والفريق العامل المعني باألسلحة النارية
-12

قد الم تب خدمات الدعم المتعنيم ل عمال األما م لنقريى العامم المعنا لاألةـنحم النا يم فا اجتماع

الس ــالأل ،ال

عيد فا ج ـ م "ذ ين" يوما  16و 17تموز/يولا  ،2020وأعد و قتا معنومات أة ــاة ــام :األولأ

عن مدى قد ة بروتوكول األةـ ـ ـ ــنحم النا يم والتش ـ ـ ـ ـريعات الوانام عنأ التصـ ـ ـ ــد لنتوديدات ال ديدة والمسـ ـ ـ ــت دة
المتعنيم لصـ ـ ـ ـ ـ ــنأل األةـ ـ ـ ـ ـ ــنحم النا يم وأجزاكوا وم و اتوا وال خيرة واالت ا بوا لصـ ـ ـ ـ ـ ــو ة رير مشـ ـ ـ ـ ـ ــروعم (الو ايم

 )CTOC/COP/WG.6/2020/2والثا ام عن ور التحييى والمباليم اليوـاكام المتبعم فا م افحم االت ا رير
المش ـ ـ ــروو لاألة ـ ـ ــنحم النا يم وما يتص ـ ـ ــم ل من أجـ ـ ـ ـ ال ال ريمم داخم الوالاات اليو ـ ـ ــاكام المختنقم و،اما بينوا

(الو ايم  )CTOC/COP/WG.6/2020/3وة ـ ـ ـ ـ ــوف احال لأ المؤتمر فا دو ت العاجـ ـ ـ ـ ـ ـرة التيرير المنبثى عن
اجتماو القريى العامم (الو ايم  ،)CTOC/COP/WG.6/2020/4وال

-2

يتومن منخصا لمداوالت القريى

دعم الهيئات الحكومية الدولية األخرى والتعاون معها
-13

خبل القترة المشـمولم لالتيرير ،تناولت عدة ذيلات ال ومام دولام مسـ لم األةـنحم النا يم وقد الم تب

ةـ ــوامات موضـ ــو ام فا عمم ل نم منأل ال ريمم والعدالم ال ناكام فا دو توا الثامنم والعش ـ ـرين ،وك لك لغرض

__________

( )1خبل القترة المشمولم لالتيرير ،مولت أ ش م البر امر العالما لش ن األةنحم النا يم عن اريى ربات ميدمم من ألما اا
وإا الاا والسويد وفر سا والم ساك واالتحاد األو وبا وم تب م افحم اإل ذاب والصندوع االةتلما ا المتعدد الشركاع
لخري م ال ريى لش ن األةنحم الصغيرة واألةنحم الخفاقم فا ررب البنيان ،وك لك من الدا مر والاالان من خبل بر امر
الساالم التالأل لنم تب
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عداد تيا ير متعددة تيد لأ ال م ام العامم وم نس األمن ،مثم تيرير األمين العا لأ م نس األمن لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن

األةـنحم الصـغيرة واألةـنحم الخفاقم لعا  .)S/2019/1011( 2019وباإلضـافم لأ ذلك ،قد الم تب ةـوامات
لغرض ع ــداد التي ــا ير المي ــدم ــم من األمين الع ــا لأ ال م ا ــم الع ــام ــم ،لم ــا فا ذل ــك تيرير عن االت ــا رير
المش ـ ـ ــروو لاألة ـ ـ ــنحم الص ـ ـ ــغيرة واألة ـ ـ ــنحم الخفاقم من جماأل جوا ب وتيدام المس ـ ـ ــاعدة لأ الدول من أجم كبح

االت ا رير المش ـ ـ ــروو لاألة ـ ـ ــنحم الص ـ ـ ــغيرة واألة ـ ـ ــنحم الخفاقم وجمعوا ( ،)A/75/78وتيا ير عن المرأة و زو
السـ ــبد وعد اال تشـ ــا وم ار بم األةـ ــنحم كما جـ ــا كت المديرة التنقي ام لنم تب ،رادة والا ،فا اجتماو عيدت

الن نم التنقي ام فا اسان/أبريم  2020لش ن مس لم األةنحم الصغيرة واألةنحم الخفاقم
-14

وفا اا دعم التعاون والتنسـ ـ ــيى بين الويلات اإلدا يم المعنام لمختنف الصـ ـ ـ و المتعنيم لاألةـ ـ ــنحم

عيد فا جناف فا

النا يم ،جـا الم تب فا المؤتمر الخامس لندول األاراف فا معاذدة ت ا ة األةـنحم ،ال
آب/أرس ـ س  ،2019و ظم فعالام جا بام لالتعاون مأل ال ومتا كوت داقوا والم ســاك لش ـ ن مدى قد ة معاذدة
ت ا ة األةـنحم وبروتوكول األةـنحم النا يم عنأ التصـد لنتوديدات الياكمم والمسـت دة وجـا

الم تب أاوـا فا

االجتماو الثا ا لرؤةـاع الصـ و واللاات الدولام المتعنيم لاألةـنحم الصـغيرة واألةـنحم الخفاقم وذيلاتوا اإلدا يم

وأما اتوا لشـ ـ ن موض ــوو ا اد أوج تمز لمنأل االت ا رير المش ــروو وم افحت فا ة ــبيم تحييى الغاام 4-16

من أذداف التنمام المسـ ـ ـ ــتدامم ،ال

عيد مباجـ ـ ـ ـرة عيب اجتماو الن نم االةـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ــا يم الخاصـ ـ ـ ــم لاتقا ام البندان

األمري ام لم افحم تصــناأل األةــنحم النا يم وال خيرة والمتق رات والمواد األخرى ذات الصــنم واالت ا بوا ل رييم

رير مشروعم ،وذلك فا واجن ن العاصمم فا اسان/أبريم 2019
-15
ال

وباإلض ــافم لأ ذلك ،الو ــر الم تب المنتدى الس ــااة ــا الر،األ المس ــتوى المعنا لالتنمام المس ــتدامم

عيد فا يويو

فا تموز/يولا  ، 2019وة ـ ـ ـ ــاذم فا المناقش ـ ـ ـ ــم لشـ ـ ـ ـ ـ ن الودف  16من أذداف التنمام

المستدامم والغاام  4-16فا اا م

باء -إعداد األدوات
-16

أعد الم تب عدة أدوات ومنشو ات لتوفير اإل جادات العمنام لندول األعواع ودعم تيدام المساعدة التينام

وال تزال األدوات التش ـري ام التا أعدذا الم تب فا الســنوات الســاليم توفر جــادات مقيدة لنمما ةــين وتدعم
-17
تيدام المسـاعدة التشـري ام والتينام وعنأ ةـبيم المثال ،فعن عدد مرات تنزيم الصـاغم اإللعترو ام من اليا ون النموذجا
لش ـ ـ ـ ـ ـ ن األةـ ـ ـ ـ ــنحم النا يم ،ال

أعد فا عا  2010والدث فا عا  ،2013بنغ  3 866مرة خبل القترة المشـ ـ ـ ـ ــمولم

لالتيرير وخبل قس القترة ،بنغ عدد مرات تنزيم خبصـ ــم قوـ ــااا ال ريمم المنظمم ،التا أعدت فا عا  ،2012من

موقأل الم تب الش ـ ـ ـ ــب ا أكثر من  60 000مرة وجماأل اليو ـ ـ ـ ــااا الوا دة فا الخبص ـ ـ ـ ــم متاالم أاو ـ ـ ـ ــا فا بوالم دا ة
المعا ف ،المعروفم لاةـ ـ ــم "بوالم الموا د اإللعترو ام واليوا ين المتعنيم لال ريمم" ("بوالم جـ ـ ــيرلو ") ،وي ر العمم عنأ
جمأل اليو ـ ـ ــااا ال ديدة وتحنينوا و فعوا لأ البوالم لص ـ ـ ــو ة مس ـ ـ ــتمرة وأخي ار ،فعن عدد مرات تنزيم المنش ـ ـ ــو المعنون
Comparative Analysis of Global Instruments on Firearms and Other Conventional Arms:

 ،Synergies for Implementationالـ

أعـدم الم تـب فا عـا  ،2015بنغ  2 124مرة خبل القترة المش ـ ـ ـ ـ ـ ــمولـم

لالتيرير وتعر اةتشواد المما ةين ب لك المنشو فا كثير من اإلالاالت المرج ام
-18

وأ تر الم تب ،فا ةـ ــااع مباد ت الرامام لأ صـ ــد تدفيات األةـ ــنحم رير المشـ ــروعم ،عدة أدوات ألرراض

ض وو ،بودف تشـ األ ودعم اتخاذ جراعات مســتندة لأ
تيدام المســاعدة التينام والتواصــم وتســنا الوــوع عنأ ذ ا المو ـ

األدلم لم افحم االت ا رير المشروو لاألةنحم النا يم وما يتصم ل من أج ال ال ريمم وباالةتناد لأ ااكقم مختنقم
من األدوات التا تس ـ ـ ـ ـ ــتخدموا الس ـ ـ ـ ـ ــن ات الوانام والمنظمات اإلقنامام ل مأل الباا ات ،ومأل مراعاة يا الباا ات التا
ا نبوا الم تب من خبل اةـ ـ ـ ــتباا لشـ ـ ـ ـ ن تدفيات األةـ ـ ـ ــنحم رير المشـ ـ ـ ــروعم ،وضـ ـ ـ ــأل الم تب م موعم من النماذج

التوجيواـم لتس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـد فا التحوايـات المتعنيـم لـاألة ـ ـ ـ ـ ـ ــنحـم النـا يـم وذـ م النمـاذج متـاالـم لـالنغـات اإلةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـا اـم واإل عنيزيـم
والقرسـ ـ ــام ،وذا توفر جـ ـ ــادات لموققا قاذ اليا ون والموققين اليوـ ـ ــاكيين لشـ ـ ـ ن وو و اع المعنومات الم نوب
V.20-03807
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تس ـ ينوا أ ناع التحوايات المن ويم عنأ ضــب األةــنحم النا يم وأجزاكوا وم و اتوا وال خيرة وأ تر الم تب مي أل فيديو

ـير لالنغات اإلةـ ــبا ام واإل عنيزيم والقرسـ ــام اسـ ــن الوـ ــوع عنأ خ وات التحييى التا ينبغا خبلوا جمأل الباا ات
قصـ ـ ا

المتعنيم لاألةـ ـ ــنحم النا يم ،ويبين كاف أن جمأل الباا ات المنو ام المتعنيم لاألةـ ـ ــنحم النا يم عنأ الصـ ـ ــعيدين الوانا

والعالما ام ن أن يدعم التصــد لقعالام لبت ا رير المشــروو لاألةــنحم النا يم وأخيرا ،صــد ت و قم مناقشــم جديدة

تتناول موضــوو دعم اتخاذ جراعات مســتندة لأ األدلم لم افحم االت ا رير المشــروو لاألةــنحم النا يم وما يتصــم ل

من أج ـ ال ال ريمم ،وتوضــح كاف ام ن عن اريى جمأل الباا ات ذات الصــنم لاألةــنحم النا يم وتحنينوا ا اد قاعدة
من األدلم تدعم اتخاذ الي ار ات عنأ مســتويا الســااةــات والعمناات وذ م األدوات المتعددة منشــو ة فا الموقأل الشــب ا

الخاا لالبرامر العالما لش ن األةنحم النا يم

()2

-19

واةــتمر اةــتخدا المنور التد يبا الشــامم لشـ ن األةــنحم النا يم فا بناع اليد ات ،وي ر اةــتعراض المنور

-20

وفا ةـااع مباد ة التعنام من أجم العدالم التا أانيوا الم تب ،واصـم البر امر العالما لشـ ن األةـنحم

وتحديث لا تظا وقد بدأت عمنام يم المنور لأ ماك لنتعنم اإللعترو ا خبل القترة المشمولم لالتيرير

النا يم عمن عنأ عداد ماك تعنامام لدعم أةــات ة ال امعات فا تناول موضــوو صــنأل األةــنحم النا يم وأجزاكوا

وم و اتوا وال خيرة واالت ا بوا لص ــو ة رير مش ــروعم ،وما يرتب ل من مواض ــاأل ،فا بيلم أكادامام وفا عا

 ،2019ترجمت ذ م النماك

لأ اإلةـ ـ ــبا ام والروةـ ـ ــام ،وجرى تعماموا خبل أ ش ـ ـ ـ م تد يبام قنامام عيدت فا

كرواتاا وكازاخستان و ا يريا والوالاات المتحدة األمري ام

-21

وعمب بتوص ــام قدموا القريى العامم المعنا لاألة ــنحم النا يم فا اجتماع الخامس ،المعيود فا القترة

من  8لأ  10أاا /مايو  ،2017واص ـ ـ ــم الم تب جمأل وتحنيم اليو ـ ـ ــااا ذات الص ـ ـ ــنم والمما ة ـ ـ ــات ال يدة فا
التحييى فا قو ـ ـ ـ ــااا االت ا لاألة ـ ـ ـ ــنحم النا يم المرتب م لاإل ذاب وال ريمم المنظمم ومباليم الو ـ ـ ـ ــالعين فيوا

قوـاكاا وةـوف ينشـر ما ا مأل من اليوـااا وتعنايات الخبراع والمما ةـات ال يدة المسـت دة فا خبصـم ليوـااا

االت ا لاألةـ ـ ــنحم النا يم المرتب م لال ريمم المنظمم واإل ذاب ،وةـ ـ ــوف ت مأل ذ م الخبصـ ـ ــم الت ا ب العمنام
وتحننوا ،لما فا ذلك األةـاليب اليا و ام المحددة والبروتوكوالت المشـتركم والمعايير التشـغينام المتبعم فا م افحم

ذ م ال راكم ،وك لك أج ال ال راكم ال ديدة والمست دة
-22

وباإلض ــافم لأ ذلك ،وض ــأل البر امر العالما لش ـ ن األة ــنحم النا يم ما م تد يبام متخص ـص ــم لش ـ ن

العشـ ـ ــف عن األةـ ـ ــنحم النا يم رير المشـ ـ ــروعم أ ناع توريبوا عن اريى الخدمات البريدام ،واةـ ـ ــتوم التعاون مأل

وكالم الرس الحدود وخقر الس ـواالم األو وبام (القرو تعس) من أجم دعم وض ــأل دليم عن العش ــف عن األة ــنحم

النـا يـم لحرس الحـدود وموققا ال مـا  ،عن اريى المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذمـم لمواد تـد يباـم ذات صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـم والمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كـم فا

االجتماعات المعيودة لوضأل ذ م األداة

جيم -المساعدة التقنية
 -1وضع السياسات والمعايير من أجل دعم التصديق على بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه
(أ)

زيادة المعرفة وإذكاء الوعي
-23

فا اـا مبـاد ة التعنام من أجـم العـدالـم ،ظم الم تـب عـدة النيـات عمـم لنخبراع لقـاكـدة محـاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين

جامعيين فا ا الاا وكرواتاا وكازاخسـ ـ ـ ـ ـ ــتان و ا يريا ،وعيد اجتماعا ماكدة مسـ ـ ـ ـ ـ ــتديرة أكاداميين أ ناع االجتماو

السـنو لن م ام األمري ام لعنم ال ريمم المعيود فا ةـان ف ار سـاسـ و ،الوالاات المتحدة ،فا تشـرين الثا ا /وفمبر

__________

( )2ا ظرwww.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/ :
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 ،2019وال

الوـ ـرم أكثر من  2 000من األكاداميين من مختنف أ حاع العالم ،وأتاد فرصـ ــم لنتروير لننماك

التعنامام ال ام ام التا أعدت فا ةااع المباد ة

-24

وبالتعاون مأل عدة جـ ــركاع من الدول األعوـ ــاع والمنظمات رير الح ومام ومعاذد البحوث ،جـ ــا

الم تب

فا تنظام ة ـ ـ ـ ـ ـ ــنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـم من القعـالاـات ال ـا باـم خبل المؤتمرات واالجتمـاعـات ،لمـا فا ذلـك القعـالاـم المعنو ـم "أفو ـ ـ ـ ـ ـ ــم

المما ة ــات فا جمأل الباا ات عن األة ــنحم النا يم وتحنينوا واة ــتخداموا فا العمناات من أجم ص ــد تدفيات األة ــنحم

رير المش ــروعم وتحييى الغاام  4-16من أذداف التنمام المس ــتدامم :مباد ة البندان الراكدة فا م ال األة ــنحم النا يم"،
التا عيدت خبل الدو ة التاةـ ـ ـ ـ ـ ــعم لمؤتمر األاراف فا اتقا ام ال ريمم المنظمم ،فا فيينا فا تشـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر

2018؛ والقعالام التا تناولت موضـوو تد يس المسـاكم المتعنيم لاألةـنحم النا يم واإل ذاب فا التعنام العالا من خبل
ة ــنس ــنم النماك ال ام ام الخاص ــم لمباد ة التعنام من أجم العدالم التالعم لنم تب المعنا لالمخد ات وال ريمم وتس ــنا

الو ــوع عنأ االت ا رير المش ــروو لاألة ــنحم النا يم :دعم النور المس ــتندة لأ األدلم ،التا عيدت أ ناع الدو ة الثامنم

والعشـرين لن نم منأل ال ريمم والعدالم ال ناكام ،فا فيينا فا أاا /مايو 2019؛ والقعالام التا تناولت موضـوو مدى قد ة

معاذدة ت ا ة األةـنحم وبروتوكول األةـنحم النا يم عنأ التصـد لنتوديدات الياكمم والمسـت دة ،المعيودة خبل المؤتمر
الخامس لندول األاراف فا معاذدة ت ا ة األةـ ــنحم ،فا جناف فا آب/أرسـ ـ س  2019وجـ ــا

الم تب أاوـ ــا فا

النيم النياش الر،اعم المس ـ ـ ـ ـ ــتوى المعيودة فا افتتاد منتدى مركز الد اة ـ ـ ـ ـ ــات االة ـ ـ ـ ـ ــتيص ـ ـ ـ ـ ــاكام لسة ـ ـ ـ ـ ــنحم الص ـ ـ ـ ـ ــغيرة

( ،)Small Arms Surveyوالتا تناولت موضوو تييام ما اتخ من جراعات لنتصد لبت ا رير المشروو لاألةنحم
الصغيرة ،و ظمت فا ج م فعالام عبر اإل ترت فا الزيران/يو ا 2020
-25

وفا القترة المشــمولم لالتيرير ،الظا الموقأل الشــب ا لنبر امر العالما لش ـ ن األةــنحم النا يم ل كثر من

 43 000زيا ة

(ب)

المساعدة التشريعية
-26

ن تعزيز األار اليا و ام الوانام المتعنيم لاألة ـ ـ ـ ــنحم النا يم يند ج فا ص ـ ـ ـ ــمام موا الم تب المتعنيم

لاألة ــنحم النا يم ،وال يزال أالد الم االت الركاس ــام التا يتركز فيوا العمم من أجم تحييى تغييرات مس ــتدامم فا
البندان المس ـ ـ ـ ــتقيدة و،اما يتعنى بدعم جوود اإلص ـ ـ ـ ــبالات التشـ ـ ـ ـ ـري ام ،تعقم منو ام البر امر العالما لشـ ـ ـ ـ ـ ن

األةـ ــنحم النا يم اتباو عمنام تق اعنام وتشـ ــا كام تتسـ ــم لالمرو م والتد ج ،وتشـ ــا

فيوا ااكقم متنوعم من ال وات

المعنام الوانام واإلقنامام وتبدأ العمنام لعجراع تييام تش ـ ـريعا اش ـ ــمم ،ن أم ن ،عداد تيرير تييام ذاتا وانا،
م تسـ ـ ــتند لأ تاكر الزيا ات الي ريم والمياببت الشـ ـ ــخصـ ـ ــام واالةـ ـ ــتع ارضـ ـ ــات والتحنيبت الم تبام التا ا ريوا

خبراع الم تب ،لما يؤد
-27

لأ الدعم السب االالتااجات الم نوبم

وواص ــم الم تب تيدام المش ــو ة والمس ــاعدة التشـ ـري ام لشـ ـ ن اال و ــما لأ بروتوكول األة ــنحم النا يم

وتنقي م وقد البر امر العالما لشـ ن األةـنحم النا يم المسـاعدة لأ السـن ات الوانام فا بولافاا (دولم-المتعددة

اليوماات) وتش ـ ــاد والنا ر فا عمناات ا و ـ ــما ذ م الدول لأ البروتوكول ،و ظم أ شـ ـ ـ م لنتو ام مأل واض ـ ــعا
الســااةــات وأعوــاع البرلما ات فا ذ م البندان وباإلضــافم لأ ذلك ،عيد الم تب النيم عمم تش ـري ام فا دولم

بولافاا المتعددة اليوماات فا تموز/يولا  ،2019أقر لعدذا ذلك البند قا و ا جديدا لش ـ ن األةــنحم النا يم ،وأ ش ـ

ل نم وانام لم افحم االت ا رير المشـ ـ ـ ـ ـ ــروو لاألةـ ـ ـ ـ ـ ــنحم النا يم ،وأقر قا و ا ا يز التصـ ـ ـ ـ ـ ــديى عنأ بروتوكول
األةنحم النا يم وعيد الم تب أاوا النيم عمم تشري ام فا أ غوال فا تشرين الثا ا /وفمبر 2019

-28

وواص ـ ــم الم تب أاو ـ ــا تيدام المس ـ ــاعدة والمش ـ ــو ة لأ كم من بو كينا فاة ـ ــو وتش ـ ــاد وجموو يم أفريواا

الوةـ ـ ـ أ وكوت داقوا ومالا والنا ر ،اما يتعنى بتنواح وتعديم تشـ ـ ـريعاتوا الوانام المتعنيم لاألة ـ ــنحم النا يم،

من خبل عداد تيا ير تحنيم الثغرات م عيد النيات عمم لش ن الصاارم اليا و ام ،وك لك تاسير عداد مشا يأل
V.20-03807
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اليوا ين المتعنيم لاألةـنحم النا يم وبالتعاون مأل الن نم الوانام المعنام لاألةـنحم الصـغيرة واألةـنحم الخفاقم فا

جموو يم أفريواا الوة ـ أ ،عيد الم تب النيتا عمم تش ـريعيتين فا الزيران/يو ا وتش ـرين الثا ا /وفمبر ،2019

إلعداد تحنيم قا و ا لنثغرات فا التشـريعات الوانام المتعنيم لاألةــنحم ووضــأل الصــاغم النواكام لمشــروو قا ون
وأكدت الســن ات الوانام التزاموا لالعمنام التش ـري ام وأعربت عن ربتوا فا الموــا قدما فا العمنام عنأ وج

السـ ـ ـ ــرعم وفا كوت داقوا  ،قد الم تب تعنايات لأ السـ ـ ـ ــن ات الوانام لشـ ـ ـ ـ ن مشـ ـ ـ ــروو قا ون ،ودعم تحديك
تشـ ـ ـ ـريعات ذلك البند المتعنيم لاألة ـ ـ ــنحم النا يم ل ام االمتثال لمختنف الصـ ـ ـ ـ و التا ص ـ ـ ــدع عنيوا البند (مثم

بروتوكول األةـ ـ ــنحم النا يم ،ومعاذدة ت ا ة األةـ ـ ــنحم ،واتقا ام ال ماعم االقتصـ ـ ــادام لدول ررب أفريواا المتعنيم

لاألة ــنحم الص ــغيرة واألة ــنحم الخفاقم وذخاكرذا وريرذا من المواد ذات الص ــنم) وج ــا

الم تب فا النيم العمم

دون اإلقنامام لشـ ـ ـ ن المس ـ ــاعدة اليا و ام لندول األاراف فا اتقا ام أفريواا الوةـ ـ ـ أ لم ار بم األة ـ ــنحم الص ـ ــغيرة
واألةنحم الخفاقم وذخاكرذا وأجزاكوا وم و اتوا التا ام ن أن تستخد فا صنأل ذ م األةنحم وإصبالوا وتركيبوا

(اتقا ام كينشـاةـا) ،والتا ظموا مركز األمم المتحدة اإلقناما لنسـب و زو السـبد فا أفريواا ،وعيدت فا ريناا

االةــتواكام فا أينول/ةــبتمبر  2019وبالتعاون مأل ال ماعم االقتصــادام لدول وة ـ أفريواا ،ظم الم تب أاوــا
مؤتم ار قناماا لبندان وةـ ـ ـ ـ ـ ـ أفريواا بودف تحنيم أوج التمز والتعامم بين بروتوكول األةـ ـ ـ ـ ـ ــنحم النا يم واتقا ام

كين ش ـ ـ ــاة ـ ـ ــا وتحديد االالتااجات من المس ـ ـ ــاعدة التينام وتنيأ االجتماو الخبرات القنام والمش ـ ـ ــو ة من ممثنين من
المركز اإلقناما المعنا لاألةـنحم الصـغيرة واألةـنحم الخفاقم ،والمركز اإلقناما لنسـب و زو السـبد فا أفريواا،

وم تب األمم المتحدة اإلقناما لوةـ أفريواا ،ال

المعنام لمساكم األمن فا وة أفريواا
-29

اوـ نأل بدو األما م لن نم األمم المتحدة االةـتشـا يم الداكمم

وفا  8تشـ ـ ـرين الثا ا /وفمبر  ،2019وقأل الم تب ةـ ـ ــالم تقاذم مأل م نس الوقاام واألمن والدفاو فا

ذندو اس وأضــقت ذ م الرةــالم ال الأل الرةــما عنأ الت از كم من ال ومم ذندو اس والم تب المعنا لالمخد ات

وال ريمم بتعزيز تعاو وما عنأ منأل وم افحم االت ا رير المش ـ ــروو لاألة ـ ــنحم النا يم وال راكم ذات الص ـ ــنم فا
ذلك البند وفا اا األ ش ـ ـ ـ ـ ـ م المبينم فا خري م ال ريى المشـ ـ ـ ـ ــتركم المرفيم لالرةـ ـ ـ ـ ــالم ،يدعم الم تب التييام

التش ـريعا ليا ون األةــنحم النا يم فا ذندو اس وييد المســاعدة لش ـ ن صــو الكحم مرافيم لنيا ون وعنأ المنوال
ذات  ،اعمم البر امر عنأ تش ـ ـ ـ ـ األ التعاون ومواعمم تدابير التص ـ ـ ـ ــد مأل البندان الم او ة فا المثنك الش ـ ـ ـ ــمالا
وعنأ الصعيدين اإلقناما والدولا

-30

وقد الم تب أاوــا مشــو ة تش ـري ام مخص ـصــم لنســن ات الوانام فا البوةــنم والورةــك وص ـرباا الول

الوفاع لمت نبات وة ـ ــم األة ـ ــنحم المس ـ ــتو دة لموجب بروتوكول األة ـ ــنحم النا يم و تا م ل لك ،أد ج البندان ذ م

المت نبات فا تش ـريعاتوما المتعنيم لاألةــنحم النا يم وفا  10كا ون األول/داســمبر  ،2019اجــتر الم تب مأل

و از ة العدل فا ال بم األة ـ ــود فا تنظام اجتماو لقريى خبراع الة ـ ــتعراض التحنيم التش ـ ـريعا ال

أجرام الم تب

من أج ــم مواعم ــم الي ــا ون ال ن ــاكا وق ــا ون اإلجراعات ال ن ــاكا ــم فا ذل ــك البن ــد مأل اتق ــا ا ــم ال ريم ــم المنظم ــم
وبروتوكول األةنحم النا يم

-2

الدعم التقني لتنفيذ التدابير الوقائية واألمنية
-31

واص ـ ـ ـ ــم الم تب تيدام الدعم التينا لندول األعو ـ ـ ـ ــاع لتنقي التدابير الوقاكام واألمنام التا ين

عنيوا

بروتوكول األةـنحم النا يم ،وال ةـاما لشـ ن الوةـم والقس السـ بت ،وتخزين األةـنحم النا يم وال خيرة الموـبوام

والمص ـ ـ ــاد ة ،وجمأل األة ـ ـ ــنحم النا يم رير المش ـ ـ ــروعم وإدا توا والتخن

منوا وفا ض ـ ـ ــوع جاكحم "كوفيد،"19-

صـ ـ ـ ــا من الواضـ ـ ـ ــح أن النظم الرقمام لحقس السـ ـ ـ ـ بت تتسـ ـ ـ ــم ليد ة أكبر عنأ الصـ ـ ـ ــمود فا مواجوم الت يرات

الخا جام ،وتظم متاالم عند تيييد السقر والريم التنيم
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(أ)

وسم األسلحة النارية وحفظ سجالتها
-32

عمم الم تب عن كثب مأل الس ــن ات الوانام ومنظمات الم تمأل المد ا فا بو كينا فاة ــو والس ــنغال ومالا

والنا ر ،وخص ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــا ،اما يتعنى بتيدام الدعم من أجم وة ـ ـ ـ ــم األة ـ ـ ـ ــنحم النا يم وجمعوا وتخزينوا عنأ حو م مون

وتدميرذا وبحنول واام عا  ،2019كان عدد األة ـ ــنحم النا يم التا خو ـ ــعت لنوة ـ ــم والتسـ ـ ـ يم قد بنغ ما يزيد عنأ

 80 000ة ـ ـ ــبد ا

ويخ

البرامر الالاا لتوة ـ ـ ــاأل

اع عمن فا وة ـ ـ ـ أفريواا ،وتحديدا فا تش ـ ـ ــاد وجموو يم

أفريواا الوة أ ،بناع عنأ المشاو ات ال ا يم فا ذ ا الصدد ،كما اخ

-33

لشراع آالت وةم لبعض البندان

واة ــتوم الم تب مش ــاو ات مأل البندان الشـ ـري م لشـ ـ ن االالتااجات والمواص ــقات التينام المتعنيم لالنظم

الوانام لحقس الس ـ ـ ـ ـ بت (لما فا ذلك تس ـ ـ ـ ـ يم المي وفات) وما يتصـ ـ ـ ــم ب لك من دعم تينا وتشـ ـ ـ ــمم البندان

المستودفم لا اروا وبولافاا (دولم  -المتعددة اليوماات) وجموو يم أفريواا الوة أ والنا ر وذندو اس
(ب)

األمن المادي وإدارة المخزونات
-34

اشـ ـ م تخزين األة ــنحم النا يم وإدا توا عنأ حو ة ــنام تحداا أما العديد من البندان ،وخص ــوص ــا تنك

التا تواج مخاار الس ـ ـ ـرقم والتس ـ ـ ـريب من مرافى تخزين األة ـ ـ ــنحم النا يم لديوا ،والتا تعا ا من مش ـ ـ ــاكم ،اما

يتعنى بت مين تسـ ـ ـ نسـ ـ ــم العودة البز لتيدام أدلم بات صـ ـ ــحاحم فا المحاكم وفا ذ ا الصـ ـ ــدد ،تعاون الم تب
تعاو ا و ايا مأل السن ات الوانام ومنظمات الم تمأل المد ا فا بو كينا فاةو والسنغال ومالا والنا ر

(ج)

جمع األسلحة النارية وإدارتها والتخلص منها
-35

تش ـ ـ م المبت جمأل األةـ ــنحم جا با من ال وود الوانام الرامام لأ الحد من ا تشـ ــا األةـ ــنحم النا يم

-36

وواص ـ ـ ـ ـ ــم الم تب عمن الو يى مأل الس ـ ـ ـ ـ ــن ات الوانام ومنظمات الم تمأل المد ا فا بو كينا فاة ـ ـ ـ ـ ــو

عنأ حو رير خاضأل لنم ار بم والحد من خ ر ةرقتوا وتسريبوا لأ األةواع رير المشروعم

والسـ ـ ـ ــنغال والنا ر من أجم عداد المبت لنتو ام تسـ ـ ـ ــتودف جمأل األةـ ـ ـ ــنحم النا يم رير المشـ ـ ـ ــروعم وتدميرذا،

لاةتخدا ةاكم موجوم لقلات ة ا ام معينم ،لما فا ذلك الشبان والنساع والشباب عموما
-3

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

واالتجار بها بصورة غير مشروعة والتحقيق فيها ومالحقة الضالعين فيها قضائيا
-37

ن اكتشـ ــاف تحركات االت ا رير المشـ ــروو ،وتقعاك الشـ ــب ات أو ال ماعات اإلجرامام الوـ ــالعم فا

االت ا لاألةـ ــنحم النا يم أو ريرذا من ال راكم الخ يرة ،وتيدام ال ناة لنعدالم ،ذا جـ ــرو أةـ ــاةـ ــام الزمم لنحد

من تدفيات األة ــنحم رير المش ــروعم وم افحم جماأل أجـ ـ ال ال ريمم المنظمم عنأ النحو المعبر عن فا الغاام

 4-16من أذداف التنمام المسـ ـ ــتدامم بيد أن الواقأل العمنا اشـ ـ ــير لأ أن التحوايات ال ناكام فا جراكم االت ا
لاألةـ ــنحم النا يم اد ة ومن الصـ ــعب جراؤذا وكثي ار ما ا ون

اع التحوايات ال ناكام ضـ ــايا وينصـ ــب التركيز

فيوـا عنأ جريمـم الحاـازة رير المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروعـم بـدال من التحييى فا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ـات االت ـا التا تيف و اع عمناـات يـم

األةنحم رير المشروعم وت ا األةنحم ال ين اعمنون فا الظم
-38

وفا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــا /فبراير  ،2020أانى مركز األمم المتحــدة لم ــافحــم اإل ذــاب وم تــب م ــافحــم اإل ذــاب

والم تب المعنا لالمخد ات وال ريم م مشـ ـ ــروعا مشـ ـ ــتركا يتناول الصـ ـ ــنم بين اإل ذاب وال ريمم المنظمم واالت ا

رير المشـروو لاألةـنحم الصـغيرة واألةـنحم الخفاقم فا آةـاا الوةـ أ ويودف المشـروو لأ تعزيز تدابير العدالم
ال ناكام الرامام لأ منأل وم افحم االت ا رير المش ـ ـ ــروو لاألة ـ ـ ــنحم الص ـ ـ ــغيرة واألة ـ ـ ــنحم الخفاقم وعرقنم مداد

ال ماعات اإل ذابام بو م األةنحم عنأ حو رير مشروو
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وفا عا  ،2019واصــم الم تب تيدام دو ات متخص ـصــم لنتد يب وبناع اليد ات فا م االت التحييى

فا قوـااا االت ا لاألةـنحم النا يم ومباليم الوـالعين فيوا قوـاكاا وفا الصـبت بين االت ا لاألةـنحم النا يم
وال ريمم المنظمم والمسـ ــاكم المرتب م بوا ،بناع عنأ عمناات تييام أجريت لمراعاة االالتااجات الوانام المحددة

وأة ــقرت الدو ات التد يبام التا عيدت فا بولافاا (دولم  -المتعددة اليوماات) والبوة ــنم والورة ــك وبو كينا فاةــو
وتشــاد وال بم األةــود وجموو يم أفريواا الوةـ أ وصـرباا وكوت داقوا ومالا والنا ر عن تعزيز قد ات ما يزيد

عنأ  350من المما ة ـ ــين فا م ال قاذ اليا ون من أجوزة الش ـ ــرام والد

وال ما  ،ومن اليو ـ ــاة وأعو ـ ــاع

الناالم العامم ،لش ـ ـ ن التعرف عنأ األة ـ ــنحم النا يم وتص ـ ــناقوا ،وإدا ة مس ـ ــرد ال ريمم ،واالة ـ ــتخبا ات ،وتيناات

التحييى ،واقتقاع أ ر األةنحم النا يم ،والتعاون الدولا ،وتبادل المعنومات
-40

وفا ررب البني ــان ،ظم الم ت ــب دو ة ت ــد يبا ــم فا ال ب ــم األة ـ ـ ـ ـ ـ ــود فا القترة من  12لأ  14تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين

الثـا ا /وفمبر  2019لقـاكـدة  18من أواكـم المتـدخنين من دا ة ال مـا

فا ذلـك البنـد لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن العش ـ ـ ـ ـ ـ ــف عن االت ـا

لاألةـنحم النا يم فا الشـحنات البريدام وعند يا عبو الحدود البريم وباإلضـافم لأ ذلك ،وبالتعاون مأل و از ة الت ا ة

الخا جام والعبقات االقتصـ ــادام وم تب المدعا العا فا البوةـ ــنم والورةـ ــك ،قد الم تب بث دو ات تد يبام لش ـ ـ ن

العشف عن األةنحم النا يم عند المعابر الحدودام البريم لقاكدة موققا ال ما
-41

فا البوةنم والورةك

وأجريت فا ررب أفريواا عمنام عابرة الحدود أانى عنيوا اةـ ـ ـ ــم عمنام "كافو" ،تولأ تنسـ ـ ـ ــايوا الم تب

المعنا لالمخد ات وال ريمم و ق ت لالتعاون مأل اإل تربول ،لغرض اة ـ ــتوداف من ايقون و اع االت ا لاألة ـ ــنحم

النا يم من أجــخاا وجــب ات فا بو كينا فاةــو وكوت داقوا ومالا وجــا
الشرام وال ما

فا ذ م العمنام  110من موققا

وجرام الحدود والناالم العامم من جماأل البندان الثب م ،واةتغرقت ةبعم أاا من  11لأ 17

تش ـرين الثا ا /وفمبر  ،2019وأتاالت لســن ات قاذ اليا ون اعتراض أةــنحم ا يم رير مشــروعم والوقوف عنأ

ص ـ ـ ـ ـ ـ ــبت محتمنم مأل أ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م جرامام أخرى ،لما فا ذلك أ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ذابام ،فا أ حاع مختنقم داخم المن يم

وخــا جوــا وأجريــت أ نــاع العمناــم آالف من عمناــات التقتاع عن األةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنحــم النــا يــم المقيودة أو المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروقــم،

واألجخاا الم نوبين ،وو اكى السقر المسروقم والمقيودة ،والساا ات المسروقم
-42

واةــتنادا لأ النتاكر اإلا ابام التا تحييت لقوــم جـ ار أعوــاع الناالم العامم فا عمناات قاذ اليا ون من

أجم تاس ــير بدع التحوايات ال ناكام عيب ض ــب األة ــنحم النا يم رير المش ــروعم ،واص ــم الم تب العمم مأل اإل تربول

فا تنظام عمنام "تريغر" الرالعم ( ،)Trigger IVالتا تس ــتودف من يم الش ــرع األوةـ ـ وج ــمال أفريواا و كز الم تب
بوج خاا عنأ تد يب المما ة ـ ـ ــين فا م ال العدالم ال ناكام ومش ـ ـ ــا كتوم خبل العمنام فا أينول/ة ـ ـ ــبتمبر 2018

وخبل اجتماو اةـتخبا المعنومات المعيود فا تشـرين الثا ا /وفمبر  2018وخبل العمنام ،ضـب واةـترد ما يزيد

عنأ  50ةــبالا ا يا ،وأليا الوبض عنأ  17جــخصــا ال تعابوم جراكم متصــنم لاألةــنحم النا يم وأدت العمنام أاوــا
لأ اقرة فا اة ـ ـ ـ ـ ــتخدا منظومم اإل تربول إلدا ة ة ـ ـ ـ ـ ـ بت األة ـ ـ ـ ـ ــنحم المحظو ة واقتقاع أ رذا (منظومم )iARMS

ودعم الم تب أاو ـ ـ ــا عمنام ج ـ ـ ــراام مش ـ ـ ــابوم فا أمري ا البتينام ،من خبل التخ ا المش ـ ـ ــتر وتيدام الدعم المالا

لتاســير مشــا كم أعوــاع الناالم العامم من البندان المســتودفم فا العمنام وتيدام الدعم فا م ال بناع اليد ات وفا 24

و 25أينول/ةـ ـ ـ ــبتمبر  ،2019اجـ ـ ـ ــتر الم تب واإل تربول فا تنظام أول اجتماو تخ ا ا لعمنام "تريغر" السـ ـ ـ ــادةـ ـ ـ ــم

( )Trigger VIفا أمري ا ال نوبام ،وعيد االجتماو فا ب ارزيناا لحوـ ـ ـ ـ ــو  26مشـ ـ ـ ـ ــا كا من  14بندا وجـ ـ ـ ـ ــا كت فا
االجتماو أاوـا منظمات ووكاالت مثم القرو تعس ومنظمم الدول األمري ام والمنصـم األو وبام المتعددة التخصـصـات

لمواجوم التوديدات اإلجرامام (منصـ ـ ـ ـ ــم  )EMPACTوباإلضـ ـ ـ ـ ــافم لأ ذلك ،مثم الم تب فا اجتماو اةـ ـ ـ ـ ــتخبا

المعنومات ال

ظمت اإل تربول لش ـ ـ ـ ـ ـ ن عمنام "تريغر" الخامسـ ـ ـ ـ ــم فا أمري ا البتينام ،وال

و 19الزيران/يو ا 2019

-43

عيد فا بنما يوما 18

وفا عـا  ،2019ظم الم تـب عـدة فعـالاـات تـد يباـم لقـاكـدة ةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ـات قـاذ اليـا ون وال مـا

والناـالـم

العامم واليو ــاع لشـ ـ ن التحييى فا االت ا لاألة ــنحم النا يم وما يتص ــم ل من أجـ ـ ال ال ريمم ومباليم ال ناة
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قوـ ـ ـ ــاكاا ،لما فا ذلك فا النا ر فا القترة من  25لأ  29آذا /ما س ،وفا جموو يم أفريواا الوةـ ـ ـ ـ أ من 8
لأ  12اسـ ـ ـ ــان/أبريم ،وفا بو كينا فاةـ ـ ـ ــو فا القترة من  10لأ  14الزيران/يو ا  ،وفا تشـ ـ ـ ــاد من  8لأ 12

تموز/يولا  ،وفا مالا فا كا ون األول/داسـ ـ ـ ــمبر وفا  23و 27أينول/ةـ ـ ـ ــبتمبر ،جمأل الم تب بين ممثنين من

بو كينا فاة ـ ـ ـ ـ ــو وكوت داقوا ومالا لمناقش ـ ـ ـ ـ ــم التعاون وتبادل المعنومات عبر الحدود وأ ة ـ ـ ـ ـ ــت تنك القعالاات
التد يبام أة ـ ـ ــاة ـ ـ ــا لنموا ات الركاس ـ ـ ــام البزمم لنتحييى فا قو ـ ـ ــااا االت ا لاألة ـ ـ ــنحم النا يم وريرذا من ال راكم

المن ويم عنأ األةـ ــنحم النا يم وزودت تنك القعالاات موققا قاذ اليا ون لالمعرفم والقوم ،اما يتعنى ل ةـ ــاليب

التحر الخاص ــم ،وجمأل المعنومات االة ــتخبا يم وتحنينوا ،واقتقاع أ ر األة ــنحم ،والتعاون وتبادل المعنومات بين

أجوزة الشرام ،فوب عن التعاون اليواكا الدولا ،واةتودفت تحسين ما لدى المحييين من المعا ف والموا ات
لتم ينوم من عداد مواد اةـ ـ ـ ــتخبا يم مبكمم تسـ ـ ـ ــوم فا

النا يم وال راكم المتصنم بوا وكشقوا والتحييى فيوا
-44

اد ال وود الرامام لأ منأل جراكم االت ا لاألةـ ـ ـ ــنحم

وباإلضــافم لأ ذلك ،أوفدت لعثات تييام لأ لا اروا والســنقادو ورواتاماال و ا يريا وذندو اس لتييام

االالتااجات الم نوبم من المساعدة

-4

تعزيز وتشجيع التعاون الدولي وتبادل المعلومات من أجل التصدي للبعد العابر للحدود الوطنية لالتجار
في األسلحة النارية غير المشروعة والمسائل ذات الصلة
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اش م التعاون الدولا فا المساكم ال ناكام جزعا أةاةاا من م افحم االت ا رير المشروو لاألةنحم النا يم،

ويشمم ذلك تبادل المعنومات والمما ةات ال يدة لا تظا ،اما بين المما ةين ،عمب لالمادة  12من البروتوكول

-46

وخبل القترة المشــمولم لالتيرير ،واصــم الم تب التشـ األ عنأ شــاع فريى رير ةــما من المما ةــين

فا م ال العدالم ال ناكام اعنأ لالمساكم المتعنيم لاألةنحم النا يم ،ويشا

لا لاةم " ال م المما ةين" وتودف

ذ م المباد ة لأ التش ـ ـ ـ األ عنأ تحس ـ ـ ــين التقاعم بين مختنف األوة ـ ـ ــا وتعزيز التعاون اإلقناما واألقالاما من

أجم م افحم االت ا لاألةـ ـ ـ ــنحم النا يم وصـ ـ ـ ــبت لسـ ـ ـ ــاكر أج ـ ـ ـ ـ ال ال ريمم المنظمم وال راكم الخ يرة ،لما فيوا

اإل ذـاب ،من خبل التبـادل المنتظم لنمعنومـات وا لخبرات المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمـدة من اليوـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااـا والممـا ةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال يـدة بين

المما ةـ ــين العامنين فا م االت العدالم ال ناكام وإ قاذ اليا ون وم ار بم األةـ ــنحم النا يم وةـ ــا نى الم تب قريبا
ال م المما ةين لصقم ةمام وةينشئ بوالم مخصصم لوا عنأ موقع الشب ا
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وفا القترة من  5لأ  7الزيران/يو ا  ،2019ظم البر امر العالما لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن األةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنحم النا يم التالأل

لنم تب اجتماعا باعا األاراف لممثنين من األ جنتين والب ارزيم وكولومباا والم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ،لعنوان "تعزيز التعاون
اإلقناما فا أمري ا البتينام عنأ منأل وم افحم االت ا رير المش ـ ــروو لاألة ـ ــنحم النا يم وال راكم المتص ـ ــنم ل "

واة ـ ـ ــتو ـ ـ ــافت االجتماو ال ومم الم س ـ ـ ــاك فا م اتب و از ة الخا جام فا م س ـ ـ ــا و ،بتمويم من الس ـ ـ ــويد وكان
الغرض من االجتماو م و ا من جـ ـ ــيين :أوال التم ين من تبادل الخبرات بين األقران وزيادة المعا ف المشـ ـ ــتركم،

و ا اا اةـ ــتعشـ ــاف ةـ ــبم تعزيز أوج التمز وتحقيز التعاون فا أمري ا البتينام واةـ ــتنادا لأ الت ا ب المسـ ــتمدة

من ذ ا االجتماو ،وبالتعاون الو يى مأل ال ومم الم سـ ــاك ،ظم الم تب اجتماعين قناميين متعاقبين فا تش ـ ـرين
الثــا ا /وفمبر  2019بوــدف تعزيز التعــاون فا أمري ــا البتيناــم عنأ منأل وم ــافحــم االت ــا رير المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروو
لاألةنحم النا يم وال راكم ذات الصنم وجا

فا االجتماعين أكثر من  70من الخبراع فا م ال كشف االت ا

رير المشـروو لاألةـنحم النا يم والتحييى ،ا ومباليت قوـاكاا ،لمن فيوم  23من الخبيرات النسـاع ،من  20بندا

فا أمري ــا البتينا ــم ،الي ــك ال ــددوا التح ــدا ــات والقرا المت ــاال ــم لنتع ــاون فا م ــال الع ــدال ــم ال ن ــاكا ــم وتب ــادلوا
المما ةات ال يدة والخبرات بودف التصد لنمش نم فا المن يم عنأ حو فعال
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وفا  7و 8تش ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2019ظم البرامر العالما لش ـ ـ ن األة ـ ــنحم النا يم اجتماعا أقالاماا فا

فيينا لش ـ ـ ن االت ا رير المش ـ ــروو لاألة ـ ــنحم النا يم من االتحاد األو وبا وإلا وعبرم وض ـ ــم االجتماو قرالم  70من

المما ةين من ةن ات قاذ اليا ون والناالم العامم من الدول األعواع فا االتحاد األو وبا وبندان مختا ة من منااى

ررب البنيان ،وررب أفريواا ووة ـ وا ،والش ــرع األوة ـ وج ــمال أفريواا ،وأمري ا البتينام وج ــا

فا االجتماو أاو ــا

خبراع من م موعـم من المنظمـات الـدولاـم واإلقناماـم ومعـاذـد البحوث ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـم ،لمـا فا ذلـك اإل تربول ،ومنظمـم

ال مـ ــا

العـ ــالماـ ــم ،واالتحـ ــاد األو وبا ،ووك ــال ــم االتحـ ــاد األو وبا لنتعـ ــاون فا م ـ ــال قـ ــاذ اليـ ــا ون (اليو وبول)،

-49

ظمت اإل تربول لرؤة ــاع أجوزة م افحم اإل ذاب فا من يم الش ــرع األوةـ ـ وج ــمال

والقرو تعس ،ومركز الد اةات االةتيصاكام لسةنحم الصغيرة ،والمعود القنمند لنسب
وخبل االجتماو ال

عيد فا ليون ،فرسـا ،يوما  14و 15جـبا /فبراير  ،2019ةـاذم الم تب فا المناقشـات لشـ ن األةـنحم

أفريواا ،ال

النا يم رير المش ــروعم وص ــبتوا لاإل ذاب فا اا االعتبا ات االة ــتراتا ام المتعنيم بتنقي العمناات فا المن يم فا

المستيبم والور االجتماو مسؤولون ،اعو المستوى من  14بندا فا من يم الشرع األوة وجمال أفريواا
-50

وأخيرا ،جــا

الم تب فا االجتماو اإلقناما لش ـ ن منأل االت ا لاألةــنحم النا يم ،ال

عيدت الوكالم

المعنام بتنقي تدابير م افحم ال ريمم واإلجراعات األمنام التالعم لن ماعم العا يبام ،فا بو ت أوف ة ـ ــبين يوما

 29و 30كــا ون الثــا ا/ينــاير  2019وكــا ــت أذــداف االجتمــاو ذا تعزيز التعــاون بين دول من يــم العــا يبا
والشــركاع الدوليين من أجم التصــد لبت ا لاألةــنحم النا يم ،وبناع اليد ات فا م ال عنم المي وفات ال ناكا،

والتوصــم لأ توافى فا ال اع لش ـ ن وضــأل صــاغم محد م من خري م ال ريى لش ـ ن األةــنحم النا يم فا من يم

العا يبا ،وقد اعتمدت ذ م الصاغم فا أاا /مايو  2020لعد اض بو الم تب لععداد مدخبت موالدة
-5

رصد تدفقات األسلحة غير المشروعة من خالل جمع البيانات وتحليلها على الصعيد العالمي
-51

واص ــم الم تب ،فا ة ــااع مباد ت الرامام لأ ص ــد تدفيات األة ــنحم رير المش ــروعم ،تشـ ـ األ تاج

الباا ات المتعنيم لاألة ـ ــنحم النا يم وجمأل تنك الباا ات وتحنينوا ،ل ام الوقوف عنأ االت اذات واأل ما الس ـ ــاكدة

فا االت ا لاألةــنحم النا يم ،وتعوين قاعدة من األدلم تدعم اتخاذ الي ار ات عنأ مســتويا الســااةــات والعمناات

واتبأل الم تب فا جوودم فا ذ ا الصـدد و ا ب اا جـمم عداد االةـتباان لشـ ن تدفيات األةـنحم رير المشـروعم

وتعمام  ،واالةـتباان ذو منو ام موالدة ل مأل الباا ات تعقم أاوـا جمأل الباا ات لغرض صـد الغاام  4-16من
أذداف التنمام المســتدامم؛ وتعزيز قد ة الدول األعوــاع عنأ جمأل الباا ات عن األةــنحم النا يم وتحنينوا؛ وإ تاج
واتر تحنينام لشـ ن االت ا لاألةـنحم النا يم عنأ الصـعيد العالما واإلقناما والوانا ،ل ام عادة الباا ات التا

ا معوا الم تب ويحننوا لأ الدول األعو ـ ـ ـ ــاع وبقو ـ ـ ـ ــم ذ ا النور المبتعر الياكم عنأ الرب بين جوود البحك
وبنـاع اليـد ات ،أم ن لنم تـب أن اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم لأ اـاكقـم واةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـم من البنـدان وأن ايـد الـدعم العمنا فا الرب بين

التحوايات ذات الصـ ـ ـ ــنم لاألةـ ـ ـ ــنحم النا يم من االام ،وتعوين قاعدة من األدلم لم افحم االت ا رير المشـ ـ ـ ــروو

لاألةنحم النا يم وما يتصم ل من أج ال ال ريمم من االام أخرى
-52

وعيـب ابع عمناـم جمأل الباـا ات العـالماـم عن األةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنحـم النـا يم الموـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبوام والمت ر بوـا فا 14

الزيران/يو ا  ،2018لاالةــتناد لأ االةــتباان لش ـ ن تدفيات األةــنحم رير المشــروعم ،اض ـ نأل الم تب بت ويز

الباا ات ذات الصـنم التا جمعوا من أكثر من  100بند وإقنام ،وأعد م موعم باا ات جـامنم ام ن الوصـول ليوا
من خبل بوالم الباا ات الخاص ــم لالم تب

()3

وتش ــمم م موعم الباا ات الردود الوا دة من الدول األعو ــاع عنأ

االةتباان لش ن تدفيات األةنحم رير المشروعم ،والباا ات التا جمعوا وأتاالوا كم من منظمم ال ما

العالمام

وم تب ج ــؤون زو الس ــبد ،والباا ات الرة ــمام التا جمعت من مص ــاد عامم وفا األج ــور الس ــتم األولأ لعد

__________

( )3متاحة عبر الرابط https://dataunodc.un.org/
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شـ ـ ـ ــر م موعم الباا ات فا تش ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2019بنغ عدد مرات االابو عنأ م موعم الباا ات أكثر

من  10 000مرة ،مما امثم ةواما كبي ار فا تبادل الباا ات والمعنومات عنأ الصعيد العالما
-53

واةـ ـ ــتنادا لأ م موعم الباا ات الشـ ـ ــامنم الم كو ة ،أصـ ـ ــد الم تب فا  15تموز/يولا  2020د اةـ ـ ــم

تتناول االت ا لاألةــنحم النا يم لعا  2020عنوا وا ،Global Study on Firearms Trafficking 2020
تيد

ؤى متعميم مومم عن ال م االت ا رير المشـ ـ ــروو لاألةـ ـ ــنحم النا يم و اق وصـ ـ ــبت لغيرم من أج ـ ـ ـ ال

ال ريمم وتؤكد الد اةـم أن االت ا رير المشـروو لاألةـنحم النا يم قاذرة عالمام ولعن رير مركام فا كثير من
األالاان ،مأل وجود تباينات جـ ـ ـ ـ ــديدة بين البندان وتشـ ـ ـ ـ ــير تاكر الد اةـ ـ ـ ـ ــم لأ أن البندان التا تتوفر باا ات عن

م موو األةنحم الموبوام لديوا ،والبالغ عددذا  81بندا ،ة نت ضب ما م موع  550 000ةبد ا

فا

كم ة ـ ـ ــنم من الس ـ ـ ــنتين  2016و 2017بيد أن الد اة ـ ـ ــم تير مأل ذلك ل ن ذ ا الرقم قد ا ون أقم كثي ار من عدد
األةـ ـ ـ ــنحم النا يم الموـ ـ ـ ــبوام فا ذاتين السـ ـ ـ ــنتين لالنظر لأ أن العديد من البندان ،لما فا ذلك لعض البندان

األكبر من اليك عدد السـ ـ ان فا العالم ،لم ت ب عنأ االة ــتيص ــاع ،وأن عدة بندان أفادت لعدد ض ــب اات أقم
من العدد القعنا ألة ــباب دا يم وعرض ــت الد اة ــم أاو ــا أمثنم لنتدابير التا اتخ توا الدول األعو ــاع من أجم

التصـ ـ ــد ل راكم األةـ ـ ــنحم النا يم ،وتحديدا عن اريى تحنيم تاكر اقتقاع األ ر والتعاون فا م ال اقتقاع األ ر
وكش ــقت الد اة ــم عن وجود ص ــنم و ايم بين خص ــاك

االت ا لاألة ــنحم النا يم عنأ الص ــعيدين المحنا وعبر

الوانا ،عنأ ة ــبيم المثال بين تس ـريب األة ــنحم عنأ المس ــتوى الوانا واالت ا عبر الحدود وب ام اة ــتاعاب

مســتوى التعييد ال

ين و عنا االت ا لاألةــنحم النا يم وتصــمام تدابير التصــد المناةــبم ،تيول الد اةــم ن

الدول األعوـ ــاع لحاجم لأ شـ ــاع ظم تم نوا من فوم
وعبر الوانا وتخن

اع المش ـ ـ نم والتصـ ــد لوا عنأ الصـ ــعيدين المحنا

الد اةـ ـ ــم لأ أن ذنا الاجم لأ مزيد من التحسـ ـ ــين ،اما اخ

واليد ات عنأ جمأل الباا ات ذات الصنم لاألةنحم النا يم وتحنينوا
-54

البروتوكوالت التنقي ام

وفا اا مباد ة البندان الراكدة فا م ال األة ـ ــنحم النا يم ،عمم الم تب أاو ـ ــا مأل مرص ـ ــد د اة ـ ــات

التعااع وأمن المواانين فا ميااعم قرابم ،األ جنتين ،إلعداد د اةـ ــم عن مسـ ــتوى ا تشـ ــا األةـ ــنحم النا يم فا
ة ـ ــااع الديناماات اإلجرامام فا ميااعم قرابم ،ومأل ج ـ ــرام األمن العا فا البرتغال إلعداد د اة ـ ــم وانام عن
منشـ ـ ـ األةـ ـ ــنحم النا يم رير المشـ ـ ــروعم فا البرتغال ويتوقأل اال تواع من التيريرين التحنينيين فا الربعين الثا ا

والثالك من عا  ،2020عنأ التوالا
-55

وب اــم تعزيز ال وود الواناــم والــدولاــم الراماــم لأ جمأل الباــا ــات وتحنينوــا وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ األ التعــاون وتبــادل

المعنومات بين المما ة ـ ـ ــين عنأ الص ـ ـ ــعيد الدولا لص ـ ـ ــو ة أكثر فعالام ،ظم الم تب ة ـ ـ ــنس ـ ـ ــنم من االجتماعات

اإلقنامام واألقالامام فا فيينا ،اةــتودفت بندان جنوب جــرع أو وبا وأو وبا الشــر ام والدول األعوــاع الم او ة فا
تموز/يولا  ،2018والدول األعواع والم ار بم فا من يم الشرع األوة وجمال أفريواا فا جبا /فبراير ،2018
والبنـدان الواقعـم عنأ اول د وب االت ـا لـاألةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنحـم النـا يـم لأ االتحـاد األو وبا ومنـ وعبرم فا تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين

الثا ا/أكتوبر  2019وإجماال ،الوـ ـ ــر ذ م االجتماعات وةـ ـ ــاذم فيوا ما يزيد عنأ  100مشـ ـ ــا
فوب عن المنظمات اإلقنامام ورير الح ومام المعنام

-56

من  40بندا،

وباإلضـ ــافم لأ ذلك ،قد الم تب الدعم ،لالتعاون جزكاا مأل مركز الد اةـ ــات االةـ ــتيصـ ــاكام لسةـ ــنحم

الص ـ ــغيرة ،لعدة بندان من أجم تعزيز المما ة ـ ــات والبروتوكوالت الوانام المعمول بوا فا جمأل الباا ات المتعنيم

لاألةــنحم النا يم ،وتش ـ األ جوود جمأل الباا ات عنأ الصــعيد العالما بين صــقوف ال وات المعنام الوانام عن
اريى اةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدا أداة جمأل الباـا ـات العـالماـم خبل الـدعم الميـدا ا فا م ـال األةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنحـم النـا يـم فا األ جنتين

(ميـااعـم قرابـم ،الزيران/يو اـ  ،)2019وبو كينـا فـاةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو (أاـا /مـايو  ،)2019وبو و ـد (عن اريى االكتمـا

بواةـ م القيديو فا تشـرين الثا ا /وفمبر  ،)2019والبوةــنم والورةــك (جموو يم صـربسـ ا ،تشـرين األول/أكتوبر

V.20-03807

13/18

CTOC/COP/2020/4

 ،)2019والس ـ ـ ـ ــنغال (آذا /ما س  ،)2019والعاميرون (آذا /ما س  ،)2019وكوت داقوا (أاا /مايو ،)2019

والنا ر (آذا /ما س وآب/أرسـ ـ ـ ـ س  ،)2019لاص ـ ـ ــم لأ ما ايرب من  200من ال وات الوانام المعنام وقد
كا ت المسـ ـ ــاعدة التينام مصـ ـ ــممم لتبكم االتااجات كم بند لعين  ،وأتاالت ت ريب لعض األدوات التا أعدت فا

ةااع مباد ة صد تدفيات األةنحم رير المشروعم
-57

وذنا الاجم لأ توفير التمويم ليد أكبر وبصـ ـ ـ ـ ــو ة مسـ ـ ـ ـ ــتدامم لتم ين الم تب من مواصـ ـ ـ ـ ــنم عمنام جمأل

الباا ات عن األة ـ ــنحم النا يم وتحنينوا عنأ الص ـ ــعيد العالما ،وتيدام المس ـ ــاعدة التينام البزمم لدعم البندان فا تعزيز

قواعد األدلم الموجودة لديوا لش ن االت ا رير المشروو لاألةنحم النا يم وما يتصم ل من أج ال ال ريمم

دال -التنسيق مع سائر المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة ومع المجتمع المدني
والقطاع الخاص
-1

التعاون في إطار األمم المتحدة
-58

واص ـ ــم الم تب مس ـ ــاذمت فا عمم آلام األمم المتحدة لتنس ـ ــيى األعمال المتعنيم لاألة ـ ــنحم الص ـ ــغيرة،

وذا منصـ ـ ـ ـ ــم التنسـ ـ ـ ـ ــيى التا أ شـ ـ ـ ـ ـ ذا األمين العا عنأ مسـ ـ ـ ـ ــتوى منظومم األمم المتحدة من أجم تعزيز تبادل
المعنومات والتنسيى لش ن المباد ات ال ا يم ودعم المنظمم فا "تواليد األداع" لش ن مس لم األةنحم الصغيرة

-59

وعنأ الصـ ــعيد الميدا ا ،واصـ ــم الم تب تنسـ ــيى أ شـ ـ ت والتعاون مأل وكاالت األمم المتحدة وم اتبوا

ذات الصـنم ،مثم مركز تبادل المعنومات لشـرع وجنوب جـرع أو وبا لم ار بم األةـنحم الصـغيرة واألةـنحم الخفاقم
التالأل لبر امر األمم المتحدة اإل ماكا ،وم تب ج ــؤون زو الس ــبد ومراكزم اإلقنامام وإدا ة عمناات القس الس ــب

فقا ررب البنيان ،عنأ ة ـ ــبيم المثال ،اس ـ ــاذم الم تب ،لاالج ـ ــت ار مأل بر امر األمم المتحدة اإل ماكا ومنظمات

أخرى ،فا تنقي خري م ال ريى إلا اد الم مســتدا لمش ـ نم الحاازة رير المشــروعم لسةــنحم الصــغيرة واألةــنحم
الخفاقم وإة ـ ــاعة اة ـ ــتعمالوا واالت ا بوا لحنول عا  ،2024وج ـ ــا

فا عدة اجتماعات تنس ـ ــيى محنام وإقنامام

ظمـت فا عـاما  2019و 2020لش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن تنقيـ خري ـم ال ريى ،وجمأل بين ممثنا الن ـان المعناـم لـاألةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنحـم

الصـ ـ ــغيرة واألةـ ـ ــنحم الخفاقم فا ررب البنيان ،وممثنا المنظمات الدولام العامنم فا م ال م ار بم األةـ ـ ــنحم فا

المن يم ،فوـ ــب عن ال وات الما حم الركاسـ ــام فا المن يم وأ ش ـ ـ البر امر اإل ماكا والم تب أاوـ ــا الصـ ــندوع
االةــتلما ا المتعدد الشــركاع لتنقي خري م ال ريى ،وعيدت الن نم التوجيوام لنصــندوع ب م اجتماعات و تا م

ل لك ،الصــنت عدة مشــا يأل فا المن يم ،لما فا ذلك مشــروعان تالعان لنم تب ،عنأ دعم من ال وات الما حم

عن اريى الصندوع االةتلما ا
-60

وج ـ ــا

الم تب فا االجتماو ال

ظمت مؤة ـ ـس ـ ــم "وينتون لا " فا اا التحو ـ ــير إل ش ـ ــاع فريى

خبراع ال وميين ةـ ــما معنا لالمشـ ــاكم الناجـ ــلم عن تعداس فاكض مخزو ات ال خاكر التينيدام ،وال

عيد فا

الممنعم المتحدة لبري ا اا العظمأ وأيرلندا الشـ ــمالام فا القترة من  9لأ  11كا ون األول/داسـ ــمبر  2019وفا

 12كا ون األول/داس ـ ــمبر ،ج ـ ــا

الم تب أاو ـ ــا فا اجتماو خبراع رير ة ـ ــما عيد فا لندن لتبادل ومناقش ـ ــم

اراكى البحك وخاا ات تصـناف ال خيرة التينيدام و ظم االجتماو معود األمم المتحدة لبحوث زو السـبد ،بدعم

من ألما اا ،لغرض معاو م الدول فا اةتعداداتوا لعيد فريى الخبراع الح وميين
-61

وةـاذم الم تب فا المنتدى السـااةـا الر،األ المسـتوى المعنا لالتنمام المسـتدامم فا يويو  ،وخصـوصـا فا

منـاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الوـدف  16من أذـداف التنماـم المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـم والغـااـم  4-16فا اـا م (الحـد ليـد كبير من التـدفيـات رير

المشروعم لسموال واألةنحم ،وتعزيز اةترداد األصول المسروقم وإعادتوا وم افحم جماأل أج ال ال ريمم المنظمم)
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-2

التعاون مع سائر المنظمات الدولية واإلقليمية
-62

خبل القترة المشـمولم لالتيرير ،واصـم الم تب تعزيز تعاو مأل المنظمات الوانام واإلقنامام والدولام،

لما اشـمم ال ماعم االقتصـادام لدول وةـ أفريواا ،وال ماعم االقتصـادام لدول ررب أفريواا ،واالتحاد األو وبا،

واإل تربول ،والقرو تعس ،ومنصـ ـ ـ ــم  ،EMPACTوبر امر أو وبا وأمري ا البتينام لنمسـ ـ ـ ــاعدة التينام فا م افحم

ال ريمـم المنظمـم عبر الواناـم ،ومنظمـم األمن والتعـاون فا أو وبا ،ومركز تبـادل المعنومات فا جنوب جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع
وجرع أو وبا لم ار بم األةنحم الصغيرة واألةنحم الخفاقم

-63

وفا تشـ ـ ـ ـرين الثا ا /وفمبر  ،2019دعم البرامر النيم العمم التا عيدتوا منص ـ ـ ــم EMPACT Firearms

فا وفا ةـ ـ ــاد ،ص ـ ـ ـرباا ،لش ـ ـ ـ ن تنقي مؤجـ ـ ــر األداع الركاسـ ـ ــا  5فا خري م اريى ررب البنيان المشـ ـ ــا ليوا أعبم

والعوبــات التا تواجووــا بنــدان االتحــاد األو وبا فا االمتثــال لـ لــك المؤج ـ ـ ـ ـ ـ ــر وبــالتعــاون مأل منصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم EMPACT

 ،Firearmsظم الم تب اجتماعا ضـ ــا،اا مخصـ ـصـ ــا فا فيينا فا كا ون األول/داسـ ــمبر  2019مأل الدول األعوـ ــاع
األو وبام لش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن تنقي مؤجـ ـ ـ ـ ـ ــر األداع الم كو وكان الودف من االجتماو ذو الوقوف عنأ التحداات التا تواجووا

البندان عند جمأل الباا ات عن المو ــبواات واإلفادة بوا وفا أينول/ة ــبتمبر  ،2019ج ــا

الم تب فا ال نس ــم التا

عيدتوا منص ـ ــم  EMPACT Firearmsفا الذا  ،ذولندا ،لص ـ ــو خ م العمم التنقي ام لشـ ـ ـ ن األة ـ ــنحم النا يم لعا

 ،2020وفا جنس ـ ـ ـ ـ ــات التخ ا المعيودة لتحديد اإلجراعات التنقي ام المتوخاة فا اا كم ذدف اة ـ ـ ـ ـ ــتراتا ا وبعد
ذلك ،فا كا ون الثا ا/يناير  ،2020ج ــا

 ،2020وال
-64

عيد أاوا فا الذا

الم تب فا اجتماو اة ــتوبل دو ة ة ــااة ــات  EMPACT Firearmsلعا

واةـ ــتنادا لأ الروال المواضـ ــا ام الوايدة بين اإل تربول والم تب المعنا لالمخد ات وال ريمم ،عيدت

المنظمتان اجتماعا فا ليون ،فر س ــا ،فا  4آذا /ما س  ،2019الة ــتعش ــاف م االت البرم م المش ــتركم وة ــبم
زيادة توة ــاأل تعاو وما فا المس ــتيبم وة ــا ون الت ير المتوخأ لس ش ـ م المش ــتركم بين المنظمتين عنأ الص ــعيد

العالما ،مأل التركيز عنأ أفريواا وأمري ا البتينام والشــرع األوة ـ وآةــاا وأو وبا الشــر ام وباإلضــافم لأ ذلك،
الوـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الم تـب االجتمـاو الرالأل لن نـم التوجيواـم لمنظومـم  ،iARMSالـ

ظمتـ اإل تربول يوما  12و13

آذا /ما س فا ليون و كز االجتماو عنأ ااكقم واة ــعم من المس ــاكم ذات األذمام الحاة ــمم ،اما يتعنى بت و
قاعدة باا ات منظومم  iARMSوتعودذا لالخدمم عموما

-3

التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص
-65

تقاعم الم تب بنشــا مأل منظمات الم تمأل المد ا عنأ مســتويات متعددة ،من وضــأل التش ـريعات لأ

األ شـ م التد يبام ،وإعداد دو ة تد يبام لشـ ن مشـا كم الم تمأل المد ا وإجـراف  ،والتعاون فا اةـتخدا مواد الدعوة
لأ المناص ـ ـ ـرة وخبل القترة المشـ ـ ــمولم لالتيرير ،جـ ـ ــا كت منظمات من الم تمأل المد ا فا النيات العمم التا

ظموا الم تب لشـ ـ ن الص ــاارم التشـ ـري ام فا تش ــاد وجموو يم أفريواا الوةـ ـ أ والنا ر ،بودف تو ــمين خبرات

تنك المنظمات وآ اكوا فا المناقش ـ ــات المتعنيم لالنظا اليا و ا ود اة ـ ــم أال ا مش ـ ــا يأل اليوا ين ،وة ـ ــاعدت تنك

المنظمات عنأ تحديد النيا التا تحتاج لأ مزيد من التعديم أو المواعمم مأل اليوا ين أو المما ة ـ ـ ـ ـ ــات المحنام
الياكمم وبالمثم ،جا

أعواع من الم تمأل المد ا أاوا فا االجتماعات التا ظموا الم تب فا اا جوودم

لنمساعدة التشري ام مأل أعواع البرلمان فا بولافاا (دولم  -المتعددة اليوماات) وتشاد
-66

وجــا

ممثنون من منظمات الم تمأل المد ا وةــاذموا فا عدة أ ش ـ م تد يبام ظمت فا بندان ررب

أفريواا وعنأ ةــبيم المثال ،فا ةــااع جوود الم تب الرامام لأ تعزيز تبادل المعنومات والمعا ف عن األةــنحم
النا يم ،اجـ ــتر الم تب مأل مركز الد اةـ ــات االةـ ــتيصـ ــاكام لسةـ ــنحم الصـ ــغيرة فا تنقي مشـ ــروو لدعم السـ ــن ات

الوانام فا وضــأل ظم لنمؤجـرات الوانام لشـ ن األةــنحم النا يم تشـ أل اةــتخدا الموا د ل قاعة وإعداد ةــااةــات
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واةـتراتا اات تنقي ام تتسـم ليد أكبر من القعالام وفا اا ذ م المباد ة ،ةـاذم الم تب فا النيات العمم ذات
فا تنظاموا عنأ مدى عا  ،2019وتناولت تنك الحنيات تعزيز المؤة ـس ــات الوانام عن اريى

الص ــنم وج ــا

شاع ظا لنمؤجرات فا بو كينا فاةو وبو و د والنا ر

-67

وما زال الم تب يتقاعم مأل المنظمات الركاسـ ـ ـ ــام العامنم فا م ال االت ا رير المشـ ـ ـ ــروو لاألةـ ـ ـ ــنحم

النا يم ،مثم منظمم لحوث التسـ ــنح أ ناع النزاعات ومركز بون الدولا لنتحويم ومركز جناف لنسـ ــااةـ ــات األمنام
ومعوـد الـد اةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات األمناـم ومركز البحوث المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتر المعنا لـال ريمـم عبر الواناـم ( )Transcrimeوالقريى

االةـتشـا

المعنا لاأللغا ومؤةـسـم  RAND Europeومركز الد اةـات االةـتيصـاكام لسةـنحم الصـغيرة وجـب م

عمم ررب أفريواا المعنام لاألةنحم الصغيرة واألةنحم الخفاقم
-68

وباإلض ــافم لأ ذلك ،دعا الم تب لب و ــما لأ الن نم التوجيوام لمش ــروو لحثا جديد ا ري المعود

القنمند بودف تحسـين األمن الداخنا لبتحاد األو وبا عن اريى زيادة المعا ف والخبرات القنام لشـ ن العبقم

بين ا الت ا رير المشـ ـ ـ ــروو لاألةـ ـ ـ ــنحم النا يم والعنف المسـ ـ ـ ــنح فا أو وبا والم تب عوـ ـ ـ ــو أاوـ ـ ـ ــا فا الن نم
التوجيوام لنمش ـ ـ ـ ـ ـ ــروو البحثا ال ديد ال

النا يم وال

يتناول خاا ات تعزيز األدوات التنقي ام فا م ال االت ا لاألة ـ ـ ـ ـ ـ ــنحم

ا ري مركز البحوث المش ـ ـ ـ ــتر المعنا لال ريمم عبر الوانام ،بتمويم من المقوض ـ ـ ـ ــام األو وبام،

وقد أانيت جامعم الينب الميدس العا ولا ام وجامعم تينبو ومركز قاذ اليا ون فا جنوب جرع أو وبا

-69

وأخيرا ،يدعم البر امر بنشا أاوا مشا كم الم تمأل المد ا فا اللام المرتوبم الةتعراض تنقي اتقا ام

األمم المتحــدة لم ــافحــم ال ريمــم المنظمــم عبر الواناــم والبروتوكوالت المنحيــم بوــا ،من خبل دعم العمــم الـ

اوـ نأل ل فريى الم تمأل المد ا التالأل لنم تب وفا ذ ا السـااع ،ةـاذم البر امر العالما لشـ ن األةـنحم النا يم

فا عداد منش ــو عن م موعم أدوات لشـ ـ ن جـ ـ ار أص ــحاب المص ــنحم فا تنقي اتقا ام األمم المتحدة لم افحم
ال ريمـ ــم المنظمـ ــم عبر الواناـ ــم ،عنوا ـ ـ

Toolkit on Stakeholder Engagement: Implementing the

 ،United Nations Convention against Transnational Organized Crimeصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فا الزيران/يو اـ

 ،2020وجا

البر امر فا أول فعالام تد يبام تنظم عنأ اإل تر ت لقاكدة المنظمات رير الح ومام واألكاداميين

والي او الخاا لش ن كافام المشا كم فا آلام االةتعراض

رابعا -المجاالت ذات األولوية لمواصلة العمل
-70

ال يزال اتباو النور المتعامنم لمنأل وم افحم صـ ــنأل األةـ ــنحم النا يم وأجزاكوا وم و اتوا وال خيرة واالت ا بوا

عنأ حو رير مشـ ـ ــروو أم ار الاةـ ـ ــم األذمام من أجم معال م المشـ ـ ـ نم لمختنف جوا بوا المترال م وفا ذ ا الصـ ـ ــدد،
اظم النور المتعامم الخماةا الركاكز الخاا لالبرامر العالما لش ن األةنحم النا يم احظأ ل ذمام لالغم

-71

وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير الروال المت ازيـدة بين االت ـا لـاألةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنحـم النـا يـم وريرم من ال راكم الخ يرة لأ الحـاجـم لأ

مواصنم معال م الصنم بين االت ا لاألةنحم النا يم وال ريمم واإل ذاب والتعمى فا فوم ذ م الصنم

-72

ويعتز البر امر عداد أ ش ـ ـ ـ ـ م تركز عنأ ض ـ ـ ـ ــمان زيادة تعمام المنظو ال نس ـ ـ ـ ــا ا فا البر امر وفا

-73

وةـ ـ ــيواصـ ـ ــم الم تب أاوـ ـ ــا التروير التباو النور االةـ ـ ــتبا ام و ور التحييى والمباليم اليوـ ـ ــاكام زاع

منواج بناع اليد ات الخاا ل  ،وعنأ تش األ األخ لاةتراتا اات محددة فا بندان ت ريبام

االت ا لاألة ـ ــنحم النا يم، ،اما يتعنى لاألة ـ ــنحم النا يم التا تو ـ ــب عنأ الحدود وفا أماكن وقوو ال راكم ،لما
اعزز العشــف عن تنك ال اركم والتحييى فيوا ومباليم مرتعبيوا ،ويحقز عموما ال وود الرامام لأ تاج الباا ات

عن األة ـ ــنحم النا يم وجمأل تنك الباا ات وتحنينوا عنأ حو ام ن من اة ـ ــتخداموا كياعدة من األدلم تدعم اتخاذ

الي ار ات عنأ مستويا السااةات والعمناات
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خامسا -دعم التأهب والقدرة على التصدي لجائحة "كوفيد "19-وغيرها من الجوائح
-74

ارالت جاكحم "كوفيد "19-تحداات رير متوقعم أما كم من عمم الم تب وقد ة البندان عنأ مواصنم

م افحم االت ا رير المش ـ ـ ــروو لاألة ـ ـ ــنحم النا يم ،فقا البداام أ رت التدابير المتخ ة فا م ال الص ـ ـ ــحم العامم

عنأ لعض األ شـ ـ م المخ

لوا ،م شـ ـ ت أاو ــا ات اذات وديناماات جديدة وأعيد تخص ــا

وقد ات أجوزة قاذ اليا ون من أجم التعاف مأل ذ م ال اكحم
-75

الموا د الوانام

وقد كاف الم تب عمن من أجم مواصــنم تيدام الدعم لندول األعوــاع المت رة فا م االت المســاعدة التينام

الركاس ـ ــام ،والتص ـ ــد لقعالام لت ير جاكحم "كوفيد "19-فا ظم م ار بم األة ـ ــنحم وفا ظم العدالم ال ناكام ،وك لك فا
االت ا لاألةـ ـ ــنحم النا يم وا تشـ ـ ــا ذا وإةـ ـ ــاعة اةـ ـ ــتعمالوا والرصـ ـ ــا من الم تب عنأ اتباو ور مسـ ـ ــتند لأ األدلم فا

تص ـ ـ ـ ــمام تدابير التص ـ ـ ـ ــد والت ذب لن واكح ،أجرى الم تب أوال تحنيب لنحالم الراذنم ،لاالة ـ ـ ـ ــتناد لأ المعنومات التا

قدمتوا جوات الوص ــم الوانام فا البندان المس ــتقيدة والشـ ـري م من خبل اة ــتباان وزو عنأ أص ــحاب المص ــنحم ومن

خبل االتصاالت المنتظمم الوا دة من الم اتب الميدا ام ومأل التسنام ل ن دقم النتاكر المتوقعم قد تت ر لمتغيرات رير
متوقعـم ،فيـد ة ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـد التحنيـم عنأ أاـم الـال فا تحـديـد اإلجراعات والتـدابير ذات األولوـيم ،وكـ لـك االقت ارالـات المتعنيـم

بتيدام الم تب مساعدة تينام ضا،ام لتنبام االتااجات الدول أ ناع األزمم وبعدذا
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ويت نب التصــد ل اكحم "كوفيد "19-وريرذا من األزمات المحتمنم ةــاع ديناماات عمم جديدة ،لما

فا ذلك اةـتخدا الواقأل االفت ارضـا فا التد يب وفا عيد االجتماعات ،والتداول عن لعد ،وإجراع التييامات وعيد

القعـالاـات عن لعـد ،وترتيبـات العمـم عن لعـد لنموققين وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـم اإلجراعات ذات األولويـم فا م ـاالت العمـم

الموضــو ام لتعزيز اليد ات الوانام عنأ التعاف مأل ال واكح ما ينا( :أ) معال م الثغرات اليا و ام لوــمان قد ة

األار المؤةـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام واليا و ام عنأ التص ـ ـ ــد لنتوديدات ال ديدة والمس ـ ـ ــت دة؛ (ب) ا اد وتعزيز اليد ات التينام
والتش ــغينام لدى مراكز األة ــنحم النا يم المتخصـ ـص ــم عنأ اقتقاع أ ر األة ــنحم النا يم والتحييى فا االت ا بوا،

لما فا ذلك من خبل آلاات العمم عن لعد؛ (ج) وضـ ـ ـ ــأل مبادض توجيوام لنمحييين وأعوـ ـ ـ ــاع الناالم العامم من

أجم تعياف وتعزيز اإلجراعات والمما ة ــات المتبعم الالاا لنتحييى فا قو ــااا االت ا لاألة ــنحم النا يم ومباليم

الوالعين فيوا قواكاا فا ضوع التحداات ال ديدة والمست دة المتصنم لال واكح؛ (د) مساعدة البندان عنأ قمنم
ظموا الوانام لم ار بم األة ـ ـ ـ ــنحم النا يم؛ (ر) عداد وتنقي النيات عمم لنتد يب وبناع اليد ات لاة ـ ـ ـ ــتخدا الواقأل

االفت ارض ـ ـ ــا ،لما فا ذلك من خبل ماك التعنم اإللعترو ا المتخص ـ ـ ـص ـ ـ ــم ،ومعال م اة ـ ـ ــتخدا تيناات التحر

المتخص ـ ـصـ ــم ،مثم الدو يات الشـ ــراام السـ ــيب ار ام الم اقم لحسـ ــب االت اذات المسـ ــت دة؛ (و) تعزيز اليد ة عنأ
م ار بم الو اكى ،اما يتعنى لعمناات يم األةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنحم ،وك لك النظم اإللعترو ام المؤمنم لتاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير الرب بين بندان

االةــتيراد والتصــدير والعبو ؛ (ز) تعزيز التعاون الدولا واللاات الرامام لأ تاســير تبادل الخبرات القنام واألدلم

عن لعد؛ (د) دعم شـ ــاع ةـ ـ بت قمام ومركزيم لسةـ ــنحم النا يم وال خاكر كتدبير لنحد من المخاار وتاسـ ــير
عمناات م ار بم األةنحم عن لعد
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وة ــيواص ــم الم تب ص ــد ت و جاكحم "كوفيد "19-من أجم تعياف تدابير التص ــد التا يتخ ذا مأل

االتااجات الدول والظروف المست دة

سادسا -التقييم المتعمق للبرنامج العالمي بشأن األسلحة النارية
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فا عا  ،2019أصـد الم تب تعناقا لعجراع أول تييام متعمى مسـتيم لنبر امر العالما لشـ ن األةـنحم

النـا يـم لتييام مقوومـ المنو ا وتنقيـ م بوجـ عـا وأ رم منـ

شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكـ فا عـا  ،2011بوـدف توايـد اإل ـازات،

والمس ــاعدة عنأ تحس ــين اة ــتخبا الد وس المس ــتقادة ،وإ ج ــاد عمنام وض ــأل المش ــا يأل وتنقي ذا فا المس ــتيبم

وأجرى الموامون اةــتع ارضــا م تباا لو اكى المشــا يأل ،ومياببت جــب منظمم مأل أصــحاب المصــنحم فا البر امر
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من جماأل أ حـاع العـالم ،وأوفـدوا لعثـات ميـدا اـم لأ بنـدان مختـا ة ،منوـا األ جنتين وبو كينـا فـاةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو والبوةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـم

والورةك والنا ر ،لتييام البر امر عنأ أةاس ةنسنم من المعايير المعترف بوا ،لما فا ذلك التصمام؛ وال دوى؛

والعقاعة؛ والقعالام؛ واأل ر المحتمم؛ واالةتدامم؛ والشراكات واالتصاالت؛ واليوع اإل سان والمساواة بين ال نسين
ومبدأ عد تخنف أالد عن الركب وةتتاد تاكر التييام لعمو ال موو خبل عا 2020

سابعا -االستنتاجات
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ما زال صـ ـ ـ ــنأل األةـ ـ ـ ــنحم النا يم واالت ا بوا لصـ ـ ـ ــو ة رير مشـ ـ ـ ــروعم وصـ ـ ـ ــبتوما لال ريمم المنظمم

واإل ذاب وةاكر ال راكم الخ يرة من المشاكم المنحم التا اعا ا منوا العديد من البندان واألقالام
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ويواصــم الم تب التروير لنتصــديى عنأ بروتوكول األةــنحم النا يم وتنقي م ،ومســاعدة الدول األعوــاع عنأ

تنقي م ،اةـ ــتنادا لأ كاكزم الخمس ،وذا :التش ـ ـريعات؛ والدعم التينا؛ وتدابير العدالم ال ناكام؛ والتعاون الدولا؛ وجمأل

الباا ات وتحنينوا؛ وينتز لمواص ـ ـ ــنم جوودم من أجم العمم لالتعاون مأل الدول األعو ـ ـ ــاع والمنظمات الدولام واإلقنامام

والم تمأل المد ا واألوةا األكادامام والي او الصناعا الخاا فا ذ ا السعا المشتر
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ومأل ذل ــك ،فون ــا ال ــاج ــم لأ توفير تموي ــم مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ــدا ويم ن التنبؤ ل ـ لوـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ــان وجود الموققين

المتخصصين لدى الم تب واةتم ار يم أ ش ت  ،ولتم ين من االةت الم ل نبات المساعدة التينام التا ترد لصو ة

متزايدة من مختنف البندان والمنااى
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