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 األسلحة الناريةبعين امل  العاملفريقال
  ٢٠١٢مايو /أيار ٢٢- ٢١فيينا، 
  **ت من جدول األعمال املؤق٦َّ و٥ و٤البنود 
  مكّوناهتاو حة صنع األسلحة النارية وأجزائها بربوتوكول مكافزيادة الوعيتدابري 

  كافحةاألمم املتحدة مل ل التفاقيةوالذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكّم
     التصديق عليهوترويجعرب الوطنية، اجلرمية املنظَّمة 

    أدوات مساعدة تقنيةمبا يف ذلك استحداث  ،بروتوكول األسلحة الناريةتيسري تنفيذ تدابري 
  أحكام  ذأن تنفّ  ميكن هبا للدول األطرافإىل املؤمتر بشأن الكيفية اليتمة مقدَّتوصيات 

  أن ُيحسِّن  هبا اليت ميكن  وبشأن الكيفية،و أفضلحنبروتوكول األسلحة النارية على 
  اليت تكافح   اهليئات الدوليةمع خمتلف التنسيقباألسلحة النارية  املعينالفريق العامل 

  غري مشروعة،  بصورة والذخرية واالجتار هبا مكّوناهتاائها ووأجز األسلحة النارية صنع
         تنفيذ الربوتوكولوترويجيف جمال دعم 
  ات واجلرمية، الرامية إىل تعزيز خدِّرنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملأ    

  بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ودعم التصديق على 
  ل واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكّم  والذخريةمكّوناهتاو

       وتنفيذه،عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمة  التفاقية األمم املتحدة ملكافحة
      ***ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة    

───────────────── 
  .٢٠١٢مايو / أيار١١أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف  *  
  ** CTOC/COP/WG.6/2012/1. 

 .ي املعلومات من املكتب الفينتأخَّر تسليم التقرير بسبب التأّخر يف تلقّ ***  
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      مةمقّد  -أوالً  
 بالـصالت القائمـة بـني األسـلحة الناريـة وسـائر             اجملتمع الـدويل    من  متزايدٌ  تسليمٌ هناك  -١

متويـل  وغـسل األمـوال و     اتخـدِّر عـرب الوطنيـة، مبـا يف ذلـك االجتـار بامل           اجلرمية املنظَّمـة    أشكال  
 إزاء التهديـدات الـيت يطرحهـا االجتـار غـري       اجملتمع الدويل مراراً عن قلقه    عرب أ وقد ؛اإلرهاب

 .املشروع باألسلحة النارية وانتشاُرها وإساءة استخدامها على األمن واالستقرار

عــرب اجلرميــة املنظَّمــة مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  وقــد الحــظ   -٢
صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا  "املعنــون ٥/٤ه قــراريف  )١(،)نظمــةاتفاقيــة اجلرميــة امل(الوطنيـة  

  صـنع األسـلحة الناريـة       مـن   احلـدَّ  ، أنَّ " والذخرية واالجتـار هبـا بـصورة غـري مـشروعة           مكّوناهتاو
 مـن  واالجتار هبا بصورة غري مـشروعة ميثّـل أحـد العناصـر الرئيـسية يف اجلهـود الراميـة إىل احلـدِّ          

 مثـة حاجـة إىل   نـشطة اجلماعـات اإلجراميـة املنظّمـة عـرب الوطنيـة، وأنَّ       العنف الـذي يـصاحب أ     
 .تعزيز التعاون الدويل يف هذا الصدد

بروتوكــول مكافحــة صــنع األســلحة  واجلرميــة املنظَّمــة اتفاقيــة  كمــا الحــظ املــؤمتر أنَّ  -٣
ــا و  ــة، وأجزائه ــاالناري ــشروعة    مكّوناهت ــري م ــصورة غ ــا ب ــار هب ــذخرية، واالجت ــول بروتو (، وال ك

. مـن بـني الـصكوك العامليـة الرئيـسية ملكافحـة هـذه اجلـرائم              مهـا   هلـا،   ل   املكمّـ  )األسلحة الناريـة  
ودعا املؤمتر الدول من جديد إىل أن تنظر يف االنضمام إىل الربوتوكول وتنفيـذ أحكامـه تنفيـذاً     

سق مـع   الـدول األطـراف علـى مواءمـة تـشريعاهتا الوطنيـة علـى حنـو يتّـ                 املـؤمتر   حـثّ   كما  . تاماً
الربوتوكـول، وعلـى تزويـد األمانـة        ذلـك   أحكام الربوتوكول، وعلى وضع برامج عمل لتنفيـذ         

ثة عن هيئتها الوطنية أو نقطة االتصال الوحيدة لـديها، وعلـى االسـتفادة     مبعلومات كاملة وحمدَّ  
ــها الــدول      ــة املختــصة الــيت عّينت ــدليل اإللكتــروين للــسلطات الوطني مبقتــضى بروتوكــول  مــن ال

 .سلحة الناريةاأل

ــة يف ذلــك القــرار أن    -٤ ــدول وأن   وطلــب املــؤمتر إىل األمان ــذهلا ال ــدعم اجلهــود الــيت تب  ت
األمــم املتحــدة طلــب إىل مكتــب كمــا . تــسّهل املــساعدة التقنيــة املقدَّمــة إىل الــدول األطــراف 

لغـات  ميـع   ويعّممـه جب   أن يضع القانون النموذجي يف صيغته النهائيـة       ات واجلرمية   خدِّراملعين بامل 
وأن يــــستحدث أدوات أخــــرى للمــــساعدة التقنيــــة دعمــــاً لتنفيــــذ األمــــم املتحــــدة الرمسيــــة 

املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة والقطاع اخلاص واملنظمات غـري          الربوتوكول، وشّجع   

───────────────── 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد  )1(  
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احلكومية على تدعيم التعاون فيما بينها، وعلـى أن تعمـل مـع الـدول األطـراف يف بروتوكـول                    
 .ق التنفيذ التام لذلك الربوتوكولالنارية على حتقياألسلحة 

ــرَّ  -٥ ــؤمتر كـــذلك إنـــشاء  وقـ ــومي دويل مفتـــوح العـــضوية معـــين   ر املـ فريـــق عامـــل حكـ
ــة  ــادة  ٣، مبقتــضى الفقــرة  بربوتوكــول األســلحة الناري ــة  مــن ٣٢ مــن امل اجلرميــة املنظَّمــة  اتفاقي

يـسدي املـشورة إىل املـؤمتر ويـساعده     لكي   من النظام الداخلي للمؤمتر،  ٢ من املادة    ٢والفقرة  
قــّرر أن يــؤّدي الفريــق العامــل  كمــا علــى تنفيــذ واليتــه املتعلقــة بربوتوكــول األســلحة الناريــة، 

 :الوظائف التالية

ــربات        )أ(   ــادل اخلـ ــالل تبـ ــن خـ ــة مـ ــلحة الناريـ ــول األسـ ــذ بروتوكـ ــسهيل تنفيـ تـ
، بوســائل منــها املــساعدة علــى  واملمارســات بــني اخلــرباء واملمارســني العــاملني يف هــذا امليــدان 

استبانة املمارسات الناجحـة وَمـواطن الـضعف والثغـرات والتحـديات، وكـذلك املـسائل ذات                 
  األولوية واملواضيع ذات الصلة، يف ميدان مكافحة االجتار باألسلحة النارية؛

تقدمي توصـيات إىل املـؤمتر بـشأن الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا للـدول األطـراف أن                       )ب(  
 أحكام بروتوكول األسلحة النارية على حنو أفضل؛تنفذ 

مـــساعدة املـــؤمتر علـــى تزويـــد أمانتـــه بإرشـــادات بـــشأن أنـــشطتها، وبـــشأن    )ج(  
 استحداث أدوات مساعدة تقنية تتعلق بتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية؛

أن ُيحــسِّن الفريــق هبــا تقــدمي توصــيات إىل املــؤمتر بــشأن الكيفيــة الــيت ميكــن     )د(  
ــا          العا ــة وأجزائه ــيت تكــافح صــنع األســلحة الناري ــة ال ــات الدولي ــف اهليئ ــع خمتل ــسيق م ــل التن م
تنفيـذ بروتوكـول   عزيـز   والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، يف جمال دعـم وت  مكّوناهتاو

 األسلحة النارية؛

ملفتـوح   الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل ا    يقدِّم رئيُسر املؤمتر أن وفضالً عن ذلك، قرَّ     -٦
 مــن الفريــق العامــل العــضوية املعــين باألســلحة الناريــة إىل املــؤمتر، يف دورتــه الــسادسة، تقريــراً  

 .أنشطته عن

 العامـل    إىل األمانة أن تبلِّغ الفريـقَ      ، الذي طلب  ٥/٤أُِعّد هذا التقرير وفقاً للقرار      وقد    -٧
ن أنـشطة ملـساعدة املـؤمتر علـى     مـ ات واجلرميـة  خدِّراألمم املتحدة املعين باملعما يقوم به مكتب    

تــرويج ودعــم تنفيــذ بروتوكــول األســلحة الناريــة، وعــن التنــسيق مــع ســائر املنظمــات الدوليــة  
املمارســات يف جمــايل التــدريب وبنــاء القــدرات، أفــضل وكــذلك عــن  واإلقليميــة ذات الــصلة،

 مكّوناهتـا ئهـا و واسـتراتيجيات التوعيـة الراميـة إىل منـع ومكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة وأجزا        
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، لتمكني الفريـق العامـل مـن االضـطالع بالوظـائف      والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة 
 .املنوطة به

    
      حة واجلرمية واألمن البشريات املسلَّزاع الن األسلحة النارية يف تأثري  -ثانياً  

    حة واجلرميةات املسلَّزاع الن األسلحة النارية يف ريأثت    
 زاعــات الــنأوجــه تــأثري األســلحة الناريــة والــذخرية يف الــسلم واألمــن يف ســياق  تتعــدد   -٨

دة األبعـاد   دة واملتعـدّ  وال غـىن عـن فهـم الطبيعـة املعقّـ          .  ويف صلتها باجلرمية على السواء     ةحاملسلَّ
 .ال العدالة اجلنائية للتصدي هلالألسلحة النارية يف سبيل اختاذ تدابري مالئمة يف جم

  
    ة املسلحزاعات النالنارية باعتبارها أدوات ُتستخدم يف إطالة أمد األسلحة   - ١  

 سـواء  توافرهـا،  ذلـك أنَّ . ة املـسلح زاعـات  الـن  األسلحة النارية تؤثّر يف     ال جدال يف أنَّ     -٩
 عـــن طريـــق االجتـــار، وانتـــشاَرها بـــال ضـــابط وإســـاءةَ  أوعـــن طريـــق الـــصنع غـــري املـــشروع  
 املــسلحة وتأجيجهــا املواجهــاتل رئيــسية يف إشــعال فتيــل اســتخدامها، كــثرياً مــا ُتعتــرب عوامــ 

ــعو ــصادية وعر    رف ــة االقت ــشرية واالجتماعي ــة الب ــويض التنمي ــة وتق ــستويات اجلرمي ــةق م ــق ل  حتقي
ويغـدو التـدفق غـري املـشروع لألسـلحة الناريـة والـذخرية، ال سـيما          . األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة    

ات املـسلحة  زاعـ   الـن  يف إطالـة أمـد       حامسـاً ة، عـامالً    رق احلظر الدويل على األسلح     اقترانه خب  عند
 .حتديد نتائجها يف بعض األحيانبل ويف 

  
    األسلحة النارية باعتبارها أدوات ملمارسة العنف  - ٢  

 هلـا دوراً أساسـياً      يبدو تأثري األسلحة النارية على اجلرميـة واألمـن جليـاً، مـن حيـث إنَّ                 -١٠
اعتبارهـا يف الوقـت ذاتـه وسـائلَ تنـشر املـوت وسـلعةً يـدّر                 يف سياق العنف املسلح واجلـرائم، ب      

 بنـشاط إجرامـي واسـع       األسـلحة الناريـة   رتبط  تـ وعنـدما   . االجتار غري املشروع هبا أمواالً طائلـةً      
 هتيئـة سهم يف تـ  اخلـوف وانعـدام األمـن و   تبـثّ قوِّض مؤسـسات الدولـة و   تأن  هلا   ميكن   ،النطاق

 مـستويات اإلجـرام    أنَّاألقـل ظهـوراً للعيـان       اآلثـار   مـن   و. مناخ يسود فيه اإلفالت من العقاب     
 . عمل اجملتمع على حنو سويتيحالعالية يف اجملتمع ُتضعف الثقة واملعايري والشبكات اليت ت

بـني تـوافر األسـلحة الناريـة وجـرائم القتـل، وإن كـان مـن                 خبيثة    هناك صلةً  ويبدو أنَّ   -١١
، الـيت أجنزهـا مكتـب األمـم       راسة العاملية جلرائم القتل   الدرت  فقد قدَّ . العسري إثبات تلك الصلة   

، إمجــايل عــدد جــرائم القتــل غــري املرتبطــة  ٢٠١١ات واجلرميــة يف عــام خــدِّراملتحــدة املعــين بامل
 ثلـث هـذا   علـى وقد وقع ما يربـو      .  ألف جرمية  ٤٦٨و ٢٠١٠زاع على صعيد العامل يف سنة         بن
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ــدد  ــسبة (العــــ ــة٣٦أي نــــ ــا، )  يف املائــــ ــل يف أفريقيــــ ــريكتني  ٣١مقابــــ ــة يف األمــــ    يف املائــــ
ووفقــاً للدراســة  )٢(. يف املائــة يف أوقيانوســيا١ يف املائــة يف أوروبــا و٥ يف املائــة يف آســيا و٢٧و

أســلحة مــوع جــرائم القتــل يف العــامل ُتــستخدم فيهــا   يف املائــة مــن جم٤٢ مــا نــسبته ذاهتــا، فــإنَّ
ترتبط فيها تلـك اجلـرائم باألنـشطة        كثرياً ما   وترتفع هذه النسبة بدرجة كبرية يف مناطق        . نارية

غري املشروعة اليت تقوم هبا مجاعات إجرامية منظَّمة، كما هي احلال يف األمريكتني حيـث يبلـغ    
 يف املائــة مــن جممــوع حــاالت القتــل،  ٧٤اســتخدام األســلحة الناريــة يف جــرائم العنــف نــسبة  

 . يف املائة يف أوروبا٢١بل نسبة مقا
  

    النارية باعتبارها أدوات المتالك القوةاألسلحة   - ٣  
مــن الــشائع أيــضاً أن َتــستخدم املنظمــات والعــصابات اإلجراميــة األســلحة الناريــة           -١٢

أو احلـصول   /كأدوات لتسهيل ارتكاب جـرائم أخـرى وهتيئـة أسـباب اهليمنـة املاديـة والثـروة و                 
ظمـــة، وخباصـــة منـــها االجتـــار وتـــرتبط األســـلحة الناريـــة ارتباطـــاً وثيقـــاً باجلرميـــة املن. عليهمـــا

ات واالجتار بالبشر والقرصنة وجـرائم العـصابات، فـضالً عـن ارتباطهـا جبـرائم أخـرى                  خدِّربامل
فلـيس باإلمكـان ارتكـاب العديـد مـن هـذه اجلـرائم لـوال                . خطرية مثـل اإلرهـاب واالختطـاف      

 .وجود األسلحة النارية وغريها من األسلحة رهن تصرف اجلماعات اإلجرامية

ات يف أمريكــا الوســطى ومنطقــة البحــر    خــدِّرفعلــى ســبيل املثــال، تــشكّل جتــارة امل      -١٣
ات خـدِّر ومها منطقتان تتواجـدان يف مفتـرق الطـرق بـني أهـم أسـواق إمـدادات امل                  - ي  الكاريب

 عـامالً حامسـاً يف   - والطلب عليها وتـدفق األسـلحة الناريـة املتَّجـر فيهـا بـصورة غـري مـشروعة              
رات املفاجئـــة يف ســـوق ي التغّيـــومـــن الـــوارد أن تـــؤّد. جلرميـــة والعنـــفارتفـــاع مـــستويات ا

قها، إىل إشـعال فتيـل عنـف    ات أم بتـدفّ خـدِّر ات، سواء تعلّق األمـر بتراجـع إمـدادات امل         خدِّرامل
ــى أســواق         ــة عل ــشأن اهليمن ــصراع ب ــسة وال ــصاعد املناف ــثّ املــوت يف املنطقــتني مــن جــراء ت يب

تبط جرائم العـصابات يف بعـض املنـاطق احلـضرية بنـوع مـن               وعالوة على ذلك، تر   . اتخدِّرامل
أ مـن هويـة أعـضاء       اليت متّجـد األسـلحة الناريـة باعتبارهـا جـزءاً ال يتجـزّ             " َحْمل السالح ثقافة  "

 وارتكــاب جــرائم  ةح املــسلّاتزاعــ الــنالعــصابة، وتبــدو ســبباً رئيــسياً مــن أســباب انــدالع       

───────────────── 
  )2( UNODC, Global Study on Homicides ) الدراسة العاملية  ات واجلرمية،خدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل

 ).٢٠١١ ()جلرائم القتل
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رميـة تطـوَّر يف الـسنوات األخـرية ليـصبح شـكالً             وتشكل القرصنة منوذجاً آخـر للج      )٣(.السالح
 .لناريةيتطلب، عموماً، توافر األسلحة ااجلرمية املنظَّمة متقدماً من أشكال 

قها، بوجــه عــام، مــصدراً آخــر مــن مــصادر ل تــداول األســلحة وتــدفّوكــثرياً مــا يــشكّ  -١٤
كــت آلــة مــا حتّر كلّانعــدام األمــن وانعــدام االســتقرار مــن شــأنه أن ميتــد ليــشمل بلــدان اجلــوار 

أت األزمـة الـيت شـهدهتا ليبيـا مـؤخراً فرصـة            فعلى سبيل املثـال، هيَّـ     . عرب الوطنية اجلرمية املنظَّمة   
لعدد من اجلماعات اإلجرامية واإلرهابيـة يف تلـك املنطقـة دون اإلقليميـة حليـازة أسـلحة ناريـة                    

يف تفـاقم مـستويات   جو وذخائر عن طريق هنب خمزونات احلكومة، مما سـاهم       -وقذائف أرض 
يف مثـــل هـــذه احلـــاالت، قـــدرة بقـــدر هائـــل وتتـــضاءل أحيانـــاً، . اجلرميـــة يف البلـــدان اجملـــاورة

املؤسسات األمنية، مثل مؤسسة الشرطة واملؤسسة العسكرية، علـى إنفـاذ القـانون يف مواجهـة         
لحة  منظمة تتمتـع بتـسليح جيـد ويـسهل عليهـا الوصـول إىل األسـ       إجراميةقوة عاتية جلماعات   

 .يف السوق السوداء، مما يقّوض النسيج االجتماعي جملتمعات حملية بأكملها
  

    هبا بصورة غري مشروعةاألسلحة النارية باعتبارها سلعة ُيتَّجر   - ٤  
 أدوات هامة ملمارسـة العنـف واسـتعراض القـوة، بـل هـي        دجمّرليست األسلحة النارية      -١٥

ة كــثرياً مــا تقــع يف أيــدي اجلماعــات اإلجراميــة   أيــضاً ســلعة غــري مــشروعة تــدّر أرباحــاً طائلــ  
 من العسري احلصول علـى بيانـات موثـوق هبـا عـن قيمـة األنـشطة الـسرية                    وصحيح أنَّ . املنظمة

 قيمــة  بعــض التقــديرات تــشري إىل أنَّ أنَّمــن قبيــل االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الناريــة، إالَّ
 مليـون  ٣٢٠و مليـون دوالر  ١٧٠تتـراوح بـني   لحة االجتار غري املشروع هبـذا النـوع مـن األسـ          

 (4).دوالر سنوياً

صورة متزايــدة مــة عــابرة للحــدود الوطنيــة بــوقــد أصــبحت اجلماعــات اإلجراميــة املنظَّ  -١٦
تلـك   أنَّكمـا يبـدو   .  على تعـدد اجلـرائم، حبيـث تنـّوع مـن مـدى عملـها              وبات نشاطها منصبا  

خرية بــصورة غــري مــشروعة مــع اجلماعــات  ماعــات ضــالعة يف تيــسري جتــارة األســلحة والــذ اجل
سـيما   ات واملناطق اخلارجة من نزاعات ومـع العـصابات احلـضرية، ال      زاع  الناملسلحة يف مناطق    

 .يف أفريقيا وأمريكا الالتينية، حيث يتزايد اكتساب هذه اجلماعات للصبغة العسكرية

───────────────── 
  )3( UNODC, Crime and Development in Central America )  ات واجلرمية، خدِّراألمم املتحدة املعين باملمكتب

 .)٢٠٠٧ ()اجلرمية والتنمية يف أمريكا الوسطى

  )4( UNODC, The Globalization of Crime. A Transnational Organized Crime Threat Assessment )  مكتب
 ).٢٠١٠(  ) عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمةتقييم خلطر : عوملة اجلرميةات واجلرمية، خدِّراألمم املتحدة املعين بامل
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دة عــابرة رميــة معقّــوميكــن يف حــاالت كــثرية وصــف االجتــار باألســلحة الناريــة بأنــه ج  -١٧
الشتراك أكثر من ثالثـة أشـخاص       منظمة نظراً   للحدود يقتضي ارتكاهبا ضلوع مجاعة إجرامية       

 هـذا االجتـار عـابر        إنَّ ؛ مثَّ من اخلربة املتخصصة  خمتلفة  يف ارتكاهبا، ولكوهنا تستلزم توافر أنواع       
أشــكال بلناريــة أيــضاً ويــرتبط االجتــار غــري املــشروع باألســلحة ا. للحــدود حبكــم طبيعتــه ذاهتــا

دروب االجتـار املـشتركة واسـتخدام نفـس شـبكات           : أخرى من االجتار مـن عـدد مـن الوجـوه          
وكـثرياً  . ات أو بسلع أخرى   خدِّرالتوزيع والبىن التحتية لغسل األموال ومقايضة املسدسات بامل       

ة دوليـة ميكـن أن       حتتيـ   بنيـةً  هتّيـئ  علـى األسـلحة غـري املـشروعة و         ات طلبـاً  خـدِّر  امل جتارةولّد  ما ت 
 ويرتبط االجتار باألسـلحة الناريـة، يف حـاالت أخـرى            .الجتار باألسلحة يف ا  ُتستخدم هي أيضاً  

عديـدة، بـسلع أخـرى غـري مــشروعة، مـن ضـمنها املعـادن واألحيــاء الربيـة واملاشـية بـل وحــىت           
 .جتري مقايضتها أحياناً باألسلحةالغذاء، 

    
األسلحة النارية رية بالتصدي لصنع صلة بروتوكول األسلحة النا  -ثالثاً  

     واالجتار هبا بصورة غري مشروعة
 بـشأن  زم قانونـاً لـ ُينشئ بروتوكول األسلحة النارية، باعتباره الصك العـاملي الوحيـد امل          -١٨

 ملراقبة وتنظيم األسلحة املشروعة وتـدفقاهتا ومنـع تـسريبها       عاملياً األسلحة النارية، للدول إطاراً   
. قـضائياً ومالحقـة مرتكبيهـا      القانونية وتيـسري التحقيـق يف اجلـرائم ذات الـصلة             إىل السوق غري  

 سواء للجانبني القانوين وغري القـانوين لألسـلحة الناريـة،           يه على حدٍّ   الربوتوكول، بتصدّ  يضعو
 دون أن يعرقـل عمليـات   هتريبـها ق املـشروع لألسـلحة ومينـع ويكـافح     م التـدفّ  يـنظّ  شامالً نظاماً
 .ةروع املشهانقل
    

      مشروع عاملي بشأن األسلحة النارية  - ألف  
 الـذي اعتمـده املـؤمتر، أنـشطته الراميـة إىل التوعيـة              ٥/٤، عمالً بـالقرار     واصل املكتبُ   -١٩

اإلقبــال علــى التــصديق وتعزيــز أدوات املــساعدة التقنيــة واســتحداث املزيــد منــها بغيــة تــشجيع 
 مــشروعاً ٢٠١١ذا أطلــق املكتــب يف ســنة وهكــ.  بروتوكــول األســلحة الناريــة وتنفيــذه علــى

التـصديق علـى بروتوكـول األسـلحة الناريـة          تـسهيل   تعزيز و عاملياً بشأن األسلحة النارية، يروم      
 . ومساعدة الدول يف ذلكوتنفيذه

، يف إطــار ذلــك املــشروع، يف تنفيــذ مــشروع ممــوَّل مــن االحتــاد    وقــد شــرع املكتــبُ   -٢٠
 باألسلحة بصورة غري مشروعة مـن خـالل         عرب الوطين جتار  التصدي لال "األورويب حيمل عنوان    
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 وبروتوكـول األسـلحة الناريـة       عـرب الوطنيـة   اجلرميـة املنظَّمـة     اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة     تنفيذ  
 : التاليةةنشطاألجمموعات ز املشروع على ويركّ". املكّمل هلا

  ؛التوعية وتعزيز التصديق على بروتوكول األسلحة النارية  )أ(  
  صة؛استحداث أدوات متخّص  )ب(  
ســّن تــشريعات هبــدف تعزيــز اإلطــار القــانوين والتنظيمــي اخلــاص باألســلحة     )ج(  

  النارية وتقوية عملية مواءمة القوانني واملمارسات اإلقليمية؛
بناء القدرات والتدريب هبدف احلد من توافر األسلحة الناريـة غـري املـشروعة                )د(  

سـيما يف اجلانـب املتعلـق بوسـم األسـلحة       املتعلق باألسلحة النارية، الوتدعيم اإلطار التنظيمي  
  النارية واالحتفاظ بسجالهتا ووضع ضوابط نقلها، ومجعها وتدمريها؛

ــدابري التــصدي املتَّخــذة يف جمــال       )ه(   ــاء القــدرات ســعياً إىل تعزيــز ت التــدريب وبن
ــادل ا      ــدويل وتب ــاون ال ــة التع ــز فعالي ــة وتعزي ــة اجلنائي ــات يف مكافحــة االجتــار غــري    العدال ملعلوم

  املشروع باألسلحة النارية وما يتصل به من جرائم؛
اجملتمـع  إشراك  باألسلحة النارية وتعزيز    عرب الوطين   زيادة اإلملام بأمناط االجتار       )و(  
  . يف التصدي لهاملدين
م وأُنــشئ فريــق استــشاري للمــشروع، مؤلَّــف مــن خــرباء أفــراد وممــثلني هليئــات األمــ     -٢١

املتحدة ذات الصلة وغريها من املنظمات الدولية، لتقدمي الـدعم للمكتـب وإسـداء املـشورة لـه                  
ويغطـي  . بشأن تنفيـذ أنـشطة حمـدَّدة مـن املـشروع وتيـسري اسـتحداث أوجـه التـآزر يف امليـدان                

 وقـد   )٥(.ي  الكـاريب  بلداً من غـرب أفريقيـا وأمريكـا اجلنوبيـة ومنطقـة البحـر                ١٥الربنامج حالياً   
 أخــرى تقــدمي املــساعدة هلــا يف إطــار املــشروع، ويــسعى املكتــب حاليــاً إىل  بلــدانلبــت عــدة ط

 .البلدان إضافية لتوسيع نطاق الربنامج ليشمل تلك أموالاحلصول على 
    

      زيادة اإلملام بالربوتوكول ورفع مستوى التصديق عليه  - باء  
    حالة التصديق الراهنة  - ١  

───────────────── 
 )دة القومياتاملتعّد-دولة(بوليفيا وبوركينا فاسو وبنن ويل الربازوباراغواي وأوروغواي واألرجنتني هي  )5(  

  .تانيايمورومايل وغانا وغامبيا وشيلي والسنغال وجامايكا  وتوغوو
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 وتــرية تظلّــ، ٢٠٠١مــايو /أيــار ٣١ســلحة الناريــة يف  منــذ اعتمــاد بروتوكــول األ    -٢٢
ت حـىت اآلن    وقد بلـغ عـدد الـدول األطـراف الـيت انـضمّ            . تتزايد وإنْ يكن ببطء   االنضمام إليه   

نــصف عــدد الــدول ل هــذا العــدد أكثــر مــن وميثّــ.  دولــة٩٠قت عليــه إىل الربوتوكــول أو صــدَّ
 .اتفاقية اجلرمية املنظمةاألطراف يف 

عربت الدول األعضاء عن قلقها إزاء التهديدات واملخاطر اليت تنطـوي عليهـا             ولطاملا أ   -٢٣
ومــن الــالزم أن تبــذل الــدول ومكتــب األمــم  . مــةاألســلحة الناريــة وإزاء ِصــلتها باجلرميــة املنظَّ

 سـواء، املزيـد مـن اجلهـود         ات واجلرميـة واملنظمـات الـشريكة، علـى حـدٍّ          خـدِّر املتحدة املعين بامل  
و تام بربوتوكول األسـلحة الناريـة ونـشر مـا يتعلـق بـه مـن معلومـات وإذكـاء                     للتعريف على حن  

 .الوعي واإلملام به دعماً للتصديق عليه وتنفيذه
    

    التوعية من أجل زيادة اإلملام بالربوتوكول وتعزيز التصديق عليه  - ٢  
وتوكـول  لتصديق علـى بر   الدعوة إىل ا   ، واصل املكتبُ   املؤمتر اخلامسة  منذ انعقاد دورة    -٢٤

األســلحة الناريــة وتنفيــذه، ســواء عــرب أنــشطة تروجييــة عامــة أم عــرب تقــدمي دعــم فــردي للــدول 
 .األعضاء املعنية وإسداء املشورة هلا

، اجتماعاً جانبياً مواضيعياً علـى هـامش        ٢٠١١أبريل  /م املكتب، يف نيسان   وهكذا نظَّ   -٢٥
التـصديق علـى بروتوكـول األسـلحة         " حول موضوع  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية    اجتماع  

اجمللـس األكـادميي   وُنظّم االجتماع بالتعـاون مـع   ". النارية والدول األعضاء يف االحتاد األورويب 
ــة بالـــضحايا  واملعـــين مبنظومـــة األمـــم املتحـــدة  ــة العامليـــة للدراســـات املتعلقـ ــة  واجلمعيـ الدراسـ
 ٢٠١٢أبريــل /اع جــانيب يف نيــسانومــن املقــرَّر تنظــيم اجتمــ. االستقــصائية لألســلحة الــصغرية

صة لتيـسري تنفيـذ الربوتوكـول، وذلـك علـى هـامش اجتمـاع        يناقش اسـتحداث أدوات متخصّـ     
كما ُعقـدت اجتماعـات جانبيـة تتنـاول موضـوع األسـلحة الناريـة خـالل انعقـاد                   . جلنة اجلرمية 

 .٢٠١٠ و٢٠٠٨الدورتني الرابعة واخلامسة ملؤمتر األطراف، سنيت 

وزيـادة اإلملـام    لتوعية  األخرى ل نشطة   يف عدد من األ     ذلك، شارك املكتبُ   وإىل جانب   -٢٦
هـم الربوتوكـول وتوطيـد التعـاون والـشراكات علـى             ف بربوتوكول األسلحة الناريـة بغيـة تعزيـز       

، يف حلقــة ٢٠١١أبريــل / نيــسان٦وهكــذا شــارك املكتــب، يف . الــصعيدين الــدويل واإلقليمــي
ــ "بــشـأنالعمــل الــيت ُعقــدت   مكافحــة االجتــار غــري املــشروع باألســلحة  : زع الــسالحتعزيــز ن

مجعيـة فريـدريش     و معهـد األمـم املتحـدة لبحـوث نـزع الـسالح           واليت نظمها كل من     ،  "واملواد
قـت حلقـة العمـل      وتطّر. ، مبدينـة جنيـف السويـسرية      مركز جنيف للـسياسات األمنيـة      و يبريتإ
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كمـا  . سـيما يف أفريقيـا   سـلحة، ال تلك إىل التحـديات الـيت يطرحهـا االجتـار غـري املـشروع باأل          
شارك املكتب يف مجلة مـن حلقـات العمـل واحللقـات الدراسـية الـشبكية نظمتـها جامعـة فيينـا                      

 تـشرين   ١٩، يف   دائرة األمـم املتحـدة لإلعـالم       و اجمللس األكادميي املعين مبنظومة األمم املتحدة     و
  .، على التوايل٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٥أكتوبر و/األول
ي مزيد مـن املعلومـات عـن      املهتمة بتلقّ  دول إجراء حوار مفتوح مع ال     وواصل املكتبُ   -٢٧

بتــوفري معلومــات وذلــك  خيــارات االنــضمام إليــه،  واستكــشافبروتوكــول األســلحة الناريــة  
إضــافية وإســداء املــشورة يف جمــال وضــع التــشريعات ويف جمــال الــسياسات وشــرح مقتــضيات   

إندونيـسيا  وأسـتراليا    قد قّدم املكتب تلك املعلومات إىل كـل مـن         و. التقيد بأحكام هذا الصك   
ــران إو ــة(ي ــا و) اإلســالمية-مجهوري ــة(بوليفي ــّد-دول ــاتاملتع ــا و) دة القومي ــا وغامبي ــسا وغان فرن
  .النمساوكولومبيا و

 مــوارد هامــة ألنــشطة نــشر املعرفــة والتوعيــة وكــذا  علــى ختــصيص  املكتــُبوقــد دأب  -٢٨
 .تنفيـذها إىل  عزيـز التـصديق علـى الـصكوك القانونيـة الـيت يـسهر عليهـا و                لألنشطة الرامية إىل ت   

؛ لعـدة   بعيـد وقد جرى ذلك، فيما يتعلق بربوتوكول األسلحة النارية، على حنو حمدود إىل حدٍّ       
ة  مـن خفـض تـدرجيي يف املـوارد املاليـ           أَْعقََبـهُ  تأخر تاريخ اعتماد الربوتوكـول ومـا         أسباب منها 

ى للمكتـب أن    مـا تـسنّ   ومع ذلك، فقـد أثبتـت التجربـة أنـه كلّ          . من األنشطة املتاحة هلذا النوع    
 وكـان لـذلك     إالَّيف إحـدى املنـاطق      يضطلع على حنو مناسب بأنشطة إذكاء الوعي بـصكوكه          

فعلـى سـبيل املثـال، اسـتطاع        .  يف زيـادة مـستوى التـصديق يف تلـك املنطقـة بعينـها              كبريإسهام  
، وهــي منطقــة معروفــة بــضعف مــستوى التــصديق، ي لكــاريبااملكتــب أن يــنظم يف منطقــة البحــر 

، مع مـشاركة واسـعة      ي  الكاريبحلقة عمل سابقةً ملرحلة التصديق لفائدة مجيع دول منطقة البحر           
 إضـافية لـضمان دعـم مالئـم     أمـوال وعلى الرغم من أنه مل تـوفَّر  . ٢٠٠٩للمجتمع املدين يف عام  

ا يف املنـاطق الـيت تـشهد        أمَّ )٦(. ذلك لى الربوتوكول بعد  لعملية املتابعة، ارتفع مستوى التصديق ع     
قــدراً ممــاثالً مــن ضــعف مــستوى التــصديق، حيــث مل يتــسّن للمكتــب أن يقــّدم هــذا النــوع مــن   

 .ت مستويات التصديق ضعيفة واحمليط اهلادئ، فقد ظلّجنوب شرق آسياالدعم، مثل 
    

───────────────── 
اجلمهورية  وجزر البهاما وأنتيغوا وبربوداصّدق على الربوتوكول خالل السنتني املاضيتني كل من  )6(  

  .وهاييت سانت فنسنت وجزر غرينادين والدومينيكية
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    استحداث أدوات لتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية- جيم
 تطويرهـا  قانونيـة وتقنيـة وواصـل    أدوات، انتهى املكتب مـن وضـع      ٥/٤عمالً بالقرار     -٢٩
 ،بــشأن املــسائل املتعلقــة بربوتوكــول األســلحة الناريــة وتبادهلــا مجــع املعلومــات   لتيــسريخــرىأ

 . التصديق على الربوتوكول وتنفيذهوأدوات لتيسري
  

    األدوات القائمة  - ١  
    )براجمية أومنيبوسقائم على (ايت بشأن األسلحة النارية استبيان التقييم الذ  )أ(  

بلغــات األمــم  التقيــيم الــذايت الــشاملة وأتيحــت  بطلــب مــن املــؤمتر، روجعــت براجميــة   -٣٠
 عنـصراً مهمـاً مـن       براجمية أومنيبوس االستقـصائية   ر املؤمتر أن تكون     وقّر. تاملتحدة الرمسية الس  

 براجميـة أومنيبـوس االستقـصائية    وتـشكّل   . وض بـشأهنا  عناصر آلية االستعراض الـيت جيـري التفـا        
علـى  وبروتوكوالهتـا  اجلرميـة املنظَّمـة    تنفيـذها التفاقيـة      منطلقاً جيداً يتيح للدول تقيـيم مـستوى       

والتحـديات العمليـة املتعلقـة هبـذا التنفيـذ واسـتبانة الثغـرات               والنظر يف املمارسـات   ،  متعمِّقحنو  
 وقد أعّد املكتب اسـتبياناً مبـسَّطاً يـستند بدرجـة كـبرية إىل         .يةواالحتياجات من املساعدة التقن   

، فضالً عن مناذج لتحليـل الثغـرات وإجـراء التقييمـات القُطْريـة،              براجمية أومنيبوس االستقصائية  
ــاً يف حتليــل اإلطــار املعيــاري واملؤســسي    املــشاركة يف املــشروع املتعلــق  للبلــدان ُتــستخَدم حالي

 .باألسلحة النارية
  

دليل السلطات الوطنية :  من الربوتوكول١٣حتديد نقطة االتصال الواحدة مبوجب املادة   )ب(  
   املختصة احلاسويب

ــزم   -٣١ ــة، بروتوكــولُُيلْ ــ األطــراف الــدولَ، ١٣املــادة يف  األســلحة الناري ــة دِّأن حتــب د هيئ
قــة وطنيــة أو جهــة اتــصال واحــدة للعمــل كجهــة وصــل مــع ســائر الــدول بــشأن املــسائل املتعل 

حيتاجون للحصول على معلومات عـن      الذين  حملققني،  كّن ا ومن شأن ذلك أن مي     .بالربوتوكول
األســلحة الناريــة أو املــسائل ذات الــصلة مــن دولــة طــرف أخــرى، أن يعرفــوا الــشخص الــذي  

لـم نقطـة االتـصال الوطنيـة بالـشخص الـذي            ينبغي أن يتصلوا به داخل بلدهم ذاته، كما أنه ُيعْ         
  املكتـب،  وّسـع ،  ٤/٢ مبقـرر املـؤمتر      وبالتـايل، وعمـالً   .  يف دولة طرف أخرى     به ينبغي االتصال 

بغية تعزيز وتيسري املزيد مـن التعـاون بـني الـدول بـشأن املـسائل املتعلقـة بربوتوكـول األسـلحة                       
 دليل السلطات الوطنية املختصة احلاسويب حبيث صار يتضمن نقـاط االتـصال الواحـدة               ،النارية

 معلومـات   ، وقت إعـداد هـذا التقريـر،       يتضمن الدليل و. ل مبوجب الربوتوكول   الدو اليت عينتها 
  األطــرافة مــن الــدولعيَّنــامل واحــدةالل اتــصمــن نقــط اال ة نقطــبــثالث وثالثــنيعــن االتــصال 
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ــة  وجِهــة واحــدة موقّعــة،   مقابــل إحــدى  (معنيــة باملــسائل املتعلقــة بربوتوكــول األســلحة الناري
 .)لة بالتقرير السابقوعشرين نقطة يف الفترة املشمو

تزويــد األمانــة مبعلومــات كاملــة  "علــى  الــدول ، حــث٥/٤َّ، يف قــراراه ر املــؤمتُركــرَّو  -٣٢
ثــة عــن هيئتــها الوطنيــة أو نقطــة االتــصال الوحيــدة لــديها، وعلــى االســتفادة مــن الــدليل    وحمدَّ

ألســلحة اإللكتــروين للــسلطات الوطنيــة املختــصة الــيت عّينتــها الــدول مبقتــضى بروتوكــول ا        
رة شـفوية إىل الـدول األطـراف يف الربوتوكـول       ووفقاً هلذا الطلب، وّجه املكتب مذكّ     ". النارية

وُتشجَّع الدول األطـراف    . وإىل املوقّعني عليه، يطلب إليها أن تزّود األمانة باملعلومات املطلوبة         
ــصاهلا الوا       ــة أو نقطــة ات ــها الوطني ــة عــن هيئت ــة وحمّدث ــوفري معلومــات كامل ــى ت ــى  عل حــدة وعل

 .استخدام الدليل احلاسويب
  

    القانون النموذجي بشأن األسلحة النارية  )ج(  
ــؤمتر   خــدِّروضــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل     - ٣٣ ــرار امل ــة، عمــالً بق ، ٥/٤ات واجلرمي

 وذخريهتـا   مكّوناهتـا نموذجي ملكافحة صنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا و         ال هقانونالصيغة النهائية ل  
وقـد   )٧(.٢٠١١ سـنة    إلنكليزيـة  ونَشره باللغـة ا    ٢٠١٠ يف سنة    ار هبا بصورة غري مشروعة    واالجت

 أثنــاء ســري حلقــات العمــل، مــع مــشاركة  ٢٠١٠ و٢٠٠٩أُعــّد القــانون النمــوذجي بــني ســنيت  
علـى حنـو    بغيـة مـساعدة الـدول األطـراف          )٨(واسعة خلرباء وممارسني من شـىت البلـدان واملنـاطق،         

وبروتوكـول األسـلحة الناريـة إىل أحكـام قانونيـة           اجلرمية املنظَّمـة    ة اتفاقية   على ترمجة صيغ  أفضل  
ــ داخليــة وتعزيــز نظمهــا التــشريعية اخلاصــة باألســلحة الناريــة    .سق مــع الربوتوكــولعلــى حنــو يّت

اجلرميـة املنظَّمـة    األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة          ويكّمل القانون النموذجي    
───────────────── 

 ات واجلرميةخدِّرزيل القانون النموذجي من املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين بامل ميكن تن )7(  
(www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/model-treaties-and-laws.html#Firearms_Model_Law) . ويوجد

  .عدد حمدود من النسخ املطبوعة باللغة االجنليزية عند الطلب
إثيوبيا واألرجنتني وإسبانيا وأستراليا وأوغندا وإيطاليا والربازيل : ُدعي للحضور خرباء من البلدان التالية )8(  

 والسنغال وشيلي والصني زانيا املتحدة ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً وبلجيكا وبريو ومجهورية تن
ونيجرييا  يرلندا الشماليةإتحدة لربيطانيا العظمى وملكة املوغواتيماال وكرواتيا وكينيا واململكة املتحدة امل

آلية تنسيق األعمال املتعلقة باألسلحة : وحضرت املنظمات التالية. واهلند والواليات املتحدة األمريكية
الصغرية واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب واملفوضية األوروبية ومجاعة شرق أفريقيا واملنظمة 

ومنظمة التعاون اإلقليمي بني رؤساء الشرطة يف اجلنوب األفريقي ) اإلنتربول(طة اجلنائية الدولية للشر
فريق البحوث : ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا؛ ومشل املشاركون من اجملتمع املدين والقطاع اخلاص

 Saferworldغرية ومنظمة واملعلومات املتعلقة بالسلم واألمن وأمانة شبكة العمل الدويل املعنية باألسلحة الص
 FN Herstal والرابطة الوطنية اإليطالية لصانعي األسلحة والذخائر وشركة Small Arms Surveyومشروع 

  .واملنتدى العاملي بشأن مستقبل أنشطة الرماية الرياضية
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تـدابري  الواسـعة النطـاق      ن أحكام هذا القـانون    وتتضّم )٩(.لوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا   عرب ا 
االحتفـاظ بـسجالهتا    صنع األسلحة الناريـة و    ب مثل التدابري املتعلقة  سلحة النارية   لألوقائية  املراقبة ال 

ئيـة وإجرائيـة     جزا تـدابري  وأنشطة السمسرة ذات الـصلة، إضـافة إىل          وإبطال مفعوهلا ونقلها دولياً   
 . من بروتوكول األسلحة النارية واتفاقية اجلرمية املنظمةمستمدة

 القــانون إىل مجيــع لغــات األمــم املتحــدة الرمسيــة لنــشره علــى نطــاق   وجتــري حاليــا ترمجــةُ  -٣٤
 إضافية لتعزيز نشر القانون وتـوفري التـدريب يف اجملـال            أمواللحصول على   لويسعى املكتب   . أوسع

  .تنظيم عشر حلقات عمل إقليمية عن الصياغة القانونية لفائدة الدول األعضاءالتشريعي عرب 
  

    ت اجلديدةااألدو  - ٢  
   ي شاملـر دراسي تدريبمقرَّ    

ر دراسـي    علـى وضـع مقـرَّ      تنفيذ بروتوكول األسلحة الناريـة،    ل اًتيسرييعكف املكتب،     -٣٥
لــصنع األســلحة الناريــة التــصدي "، وذلــك يف إطــار مــشروعه منــائطي شــامل يف شــكل  تــدريب

ر وسـوف يتنـاول هـذا املقـرَّ       . ، املمـوَّل مـن االحتـاد األورويب       "واالجتار هبا بصورة غري مـشروعة     
ي بـشأن   اجلوانب ذات الصلة باملوضوع واملتعلقة مبراقبة األسلحة الناريـة والتحـرّ         كلَّالدراسي  

 قـضائياً، مبـا يف ذلـك        بيهـا ومالحقـة مرتك  اجلرائم املرَتكبة باسـتخدام هـذا النـوع مـن األسـلحة             
  .ومصادرهتا وإبطال مفعوهلا وتدمريهاوالذخرية األسلحة النارية دليل عملي عن ضبط 

ر الدراســي طائفــة واســعة مــن املــستفيدين تــشمل الــسلطات املعنيــة وسيــستهدف املقــرَّ  -٣٦
ملـدين والقطـاع    مبراقبة األسلحة النارية واملمارسني يف جمال العدالـة اجلنائيـة ومنظمـات اجملتمـع ا              

 ٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين األول ٢١ و١٩وقد ُعقد اجتماع للخـرباء يف الفتـرة مـا بـني           . اخلاص
 مــن املــداوالت بــشأن ةمجاعيــ سلــسلةضــم خمتلــف اخلــرباء يف أول  )١٠(يف مدينـة فيينــا بالنمــسا، 

  يفي التـدريب ومن املرتقب االنتـهاء مـن وضـع املقـرر الدراسـي      . هيكل هذه الوحدات وحمتواها  

───────────────── 
  .A.05.V.2 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع )9(  
السنغال وجامايكا /كندا وكولومبيا وإثيوبيا وفرنسااألرجنتني و: ل التاليةحضر االجتماَع خرباء أفراد من الدو  )10( 

كما حضرت . وأوروغوايواململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية وكينيا واملكسيك ورومانيا 
ع قليمي للسلم ونزإلمركز األمم املتحدة ا، واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهابمنظمات شريكة مثل 

املعايري /برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنسق السالح والتنمية يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
مركز تبادل املعلومات لشرق وجنوب شرق أوروبا ملكافحة األسلحة ، والدولية ملراقبة األسلحة الصغرية

مكتب الشرطة األورويب ىل جانب ممثلني عن ، إبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي/الصغرية واألسلحة اخلفيفة
  .أوروبا منظمة األمن والتعاون يفو) نتربولاإل(املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية  و)يوروبول(
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، وسُيستخدم يف األنشطة الرامية إىل بناء القدرات املربجمة ضـمن مـشروع             ٢٠١٢غضون سنة   
 . فصاعدا٢٠١٢ًاالحتاد األورويب اعتباراً من الربع األخري من سنة 

    
األنشطة الرامية إىل تيسري تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية، مبا يف ذلك   -دال  

    استحداث أدوات املساعدة التقنية
   دعم وضع التشريعات والصياغة القانونية  - ١  

جيري تنفيذ األنشطة املبيَّنـة أدنـاه يف نطـاق أول جمموعـة أنـشطة نـص عليهـا املـشروع                       -٣٧
وتروم تلـك األنـشطة تعزيـز التـصديق وتـدعيم األطـر التـشريعية               . العاملي بشأن األسلحة النارية   

 :للدول املستفيدة يف جمال مراقبة األسلحة النارية

 على بلداً عشر ةالتقييمات الذاتية الوطنية والتقييمات التشريعية وحتليل الثغرات يف مخس  )أ(  
    غرب أفريقيا وأمريكا اجلنوبيةبلداناألقل من 

 قوانينــها َيــِصف يف إجــراء تقيــيم ذايت وطــين   البلــدانيعمــل املكتــب علــى مــساعدة      -٣٨
 ةمـصاحب ينفِّـذ حبوثـاً     املساعدة التقنيـة، و   وممارساهتا وحيدد التحديات القائمة واالحتياجات من       

هبــدف إجنــاز تقيــيم تــشريعي شــامل وحتليــل للثغــرات الــيت تــشوب اإلطــار القــانوين واملؤســسي 
وقد وظـف املكتـب، يف هـذا الـصدد، خـبريين استـشاريني يقـيم أحـدمها يف                   .  املستفيدة للبلدان

 .ييماتأمريكا اجلنوبية واآلخر يف أفريقيا للمساعدة يف إجراء التق
  

   الزيارات القُطْرية  )ب(  
ــق         -٣٩ ــشريعي املتعل ــيم اإلطــار الت ــة لتقي ــارات القُطْري ــام بعــدد مــن الزي ــزم املكتــب القي يعت

باألسلحة الناريـة وإجـراء مناقـشات مـع الـسلطات الوطنيـة عـن خالصـات التقيـيم الـذايت الـيت                    
ــة إىل  ب، ٢٠١٢مــارس / آذار٢٤ إىل ١٩وهكــذا ســيقوم املكتــب، مــن    )١١(.أجرهتــا ــارة قُطْري زي
ملناقــشة إطارهــا التــشريعي والــدعم املمكــن تقدميــه يف جمــال   ) دة القوميــاتاملتعــّد-دولــة(بوليفيــا 

الصياغة التشريعية إلقرار قانون بشأن األسـلحة الناريـة، فـضالً عـن دعـم جهودهـا لالنـضمام إىل             
  مــن ( بــاراغواي وســتعقب هــذه الزيــارةَ زيــارة أخــرى إىل . الربوتوكــول، يف مجلــة أمــور أخــرى 

ــارس / آذار٢٨ إىل ٢٥ ــواي )٢٠١٢مـ ــومي ، مث إىل أوروغـ ــارس /آذار ٣٠ و٢٩يـ . )٢٠١٢مـ
يـارات  ، القيـام بـز    ٢٠١٢ هيونيـ /أبريـل وحزيـران   /ويعتزم املكتب، يف الفترة ما بني شهري نيـسان        

ايل وشيلي وغامبيـا وغانـا ومـ      وتوغو والسنغال   وبوركينا فاسو   بنن  والربازيل  : إىل الدول التالية  
───────────────── 

  . قّدمت تقييماهتا الذاتية وقت إعداد التقريردمل تكن كل الدول ق )11( 
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 إضـافية، بعثـة تقيـيم واسـعة النطـاق إىل         أمـوال وسوف يوفد املكتـب، رهنـاً بتـوافر         . وموريتانيا
 .، حسب الطلبومجهورية أفريقيا الوسطىإندونيسيا كل من 

، يف زيـارة قُطْريـة إىل مولـدوفا         ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢١ إىل   ١٩وشارك املكتب، مـن       -٤٠
سلحة النارية وإسـداء املـشورة علـى اخلـصوص بـشأن            لتقييم اإلطار التشريعي اخلاص مبراقبة األ     

منظمــة األمــن وجــرت البعثــة باالشــتراك مــع  . وضــع أحكــام التجــرمي الــواردة يف الربوتوكــول 
 واملكتــب مكتـب شــؤون نـزع الـسالح    وبرنـامج األمــم املتحـدة اإلمنـائي و   والتعـاون يف أوروبـا  

البعثــة إىل توزيــع مــسبق للوظــائف واســتندت . الفــدرايل األملــاين لالقتــصاد ومراقبــة الــصادرات
 .واملهام تبعاً لوالية وخربة كل واحد من الشركاء

  
    حتليل إقليمي شامل وتقدمي توصيات لصياغة خطط عمل  )ج(  

ســوف يعمــل املكتــب، مــن خــالل حتليــل عــرب إقليمــي، علــى تيــسري صــوغ توصــيات     -٤١
يتم إعـداد صـكوك     اريـة، وسـ   إلقرار خطط عمل وطنية وإقليمية لتنفيذ بروتوكـول األسـلحة الن          

  .إقليمية تكميلية
  

    حلقتا عمل قانونيتان إقليميتان وإقرار خطط عمل إقليمية  )د(  
مــن املرتقــب عقــد حلقــيت العمــل اإلقليميــتني اخلاصــتني بوضــع التــشريعات يف شــهر        -٤٢
بوركينا فاسو، هبـدف مجـع    يف ٢٠١٢ يونيه/ يف األرجنتني ويف شهر حزيران   ٢٠١٢مايو  /أيار

أصحاب املـصلحة الـوطنيني واملمارسـني وممثلـي اجملتمـع املـدين لتحليـل خالصـاهتما واعتمادهـا                   
 اعتمـاد خطــة  لاحتمــاإىل جانـب  ومناقـشة اجملـاالت الــيت ميكـن إجــراء عمليـات مواءمـة فيهــا،      

ترمـي  ية وسوف تتيح احلوارات الالحقة مع أصحاب املصلحة الوطنيني إسهامات إضـاف         . عمل
وســوف تــنظَّم حلقتــا العمــل اإلقليميتــان  .  االســتراتيجيات وخطــط العمــل الوطنيــة إىل تــدقيق

، )املريكوسـور  (الـسوق املـشتركة لبلـدان املخـروط اجلنـويب     بالتعاون الوثيق، علـى التـوايل، مـع        
اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب  لفائــدة الــدول األعــضاء فيهــا والــدول املنتــسبة إليهــا، ومــع   

 .، لفائدة الدول األعضاء فيها وموريتانياريقياأف
  

    املساعدة يف إجراء املتابعة الفردية والدعم يف جمال الصياغة القانونية  )ه(  
سوف يسّهل املكتب، من خالل احلوارات مـع أصـحاب املـصلحة الـوطنيني، مناقـشة                  -٤٣

ــة و    ــة األســلحة الناري ــة بــشأن مراقب تقــدمي املــساعدة وإقــرار اســتراتيجيات وخطــط عمــل وطني
اجلرميــة املنظَّمــة حكــام اتفاقيــة متتثــل ألالتــشريعية يف جمــال املتابعــة الفرديــة لــسّن قــوانني وطنيــة  

 .وبروتوكول األسلحة النارية املكّمل هلا
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بناء القدرات والتدريب للحد من توافر األسلحة النارية والذخرية غري املشروعة   - ٢  
    بشأن األسلحة الناريةوتعزيز اإلطار التنظيمي ذي الصلة 

ــوافر         -٤٤ ــة اإلطــار التنظيمــي احلــدُّ مــن ت ــشامل اخلــاص مبراقب ــرز أهــداف النظــام ال مــن أب
وهذا األمر شرط مهم من شروط التقليل مـن العنـف      . األسلحة النارية والذخرية غري املشروعة    

 عناصــر املــسلح واجلــرائم الــيت تــسخَّر األســلحة يف ارتكاهبــا، ومــن مث فهــو عنــصر أساســي مــن 
 يطرحـان   والتخلص منها  مجع األسلحة النارية      أنَّ إالَّ. استراتيجية شاملة ملراقبة األسلحة النارية    

املعـّدات  وإىل   قياسـية مالئمـة      يةإجراءات تـشغيل  البلدان اليت تفتقر إىل     مجلة من التحديات على     
ــة تتــيح متابعــة أيٍّ   . الالزمــة مــن العمليــات  وفــضالً عــن ذلــك، ســُتنجز هــذه العمليــات بكيفي

 .القضائية ذات الصلة، حيثما كان ذلك منطبقاً

 مـن   ، يف إطار املشروع العاملي بشأن األسلحة النارية، الدول يف احلـدِّ           ويساعد املكتبُ   -٤٥
ــز إطارهــا التنظيمــي اخلــاص       ــة والــذخرية غــري املــشروعة، وكــذا يف تعزي تــوافر األســلحة الناري

وسـم األسـلحة الناريـة واالحتفـاظ بـسجالهتا وضـوابط            باألسلحة النارية يف جمـاالت مـن قبيـل          
 وأيضاً عـرب الـدعم العملـي والتـشغيلي       وضع املعايري الالزمة  نقلها ومجعها وتدمريها، من خالل      

 :وميكن أن يشمل ذلك األنشطة التالية. يف تنفيذ جوانب تقنية حمدَّدة من هذا النظام
  

    تنفيذ محالت منسَّقة جلمع األسلحة  )أ(  
ويـشمل ذلـك    . يجري تنسيق هـذا النـشاط علـى الـصعيدين الـوطين ودون اإلقليمـي              س  -٤٦

، وتقنينـها أنشطة التوعية مـن أجـل إجنـاز محـالت مجـع األسـلحة وتـسجيل األسـلحة املـصاَدرة                     
وتــوفري التــدريب املالئــم ملــوظفي إنفــاذ القــانون املختــصني يف حتديــد وتــسجيل مــا ُجمــع مــن    

 .أمانأسلحة نارية وذخرية وختزينها ب
  

    تدمري األسلحة النارية والذخرية  )ب(  
تدمَّر األســلحة والــذخرية الــيت ُجمعــت أثنــاء احلملــة، وكــذا األســلحة الــيت ُضــبطت ســ  -٤٧

وسـتطبَّق إجـراءات    .  بالبيئـة  وصودرت أثناء عمليـات البحـث والـضبط، حمليـاً بطريقـة ال تـضرّ              
 لدعم مسعى مجـع األدلـة واإلجـراءات         التشغيل القياسية بغية ضمان اخلطوات القانونية الالزمة      

  .القضائية، عند االقتضاء
  

    إدارة خمزونات األسلحة والذخرية  )ج(  
، يف تعزيـز قـدرهتا علـى إدارة خمزوناهتـا           بناء على طلبـها   ،   الدولَ سوف يساعد املكتبُ    -٤٨

ي  الـشامل الـذ    ي  التـدريب عن طريق استحداث أداوت لبنـاء القـدرات يف إطـار املقـرر الدراسـي                
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ــاً علــى وضــعه   ــدريباً متخصـّـ   . يعكــف املكتــب حالي ــضاً ت ــوفر املكتــب أي ــدة وســوف ي صاً لفائ
املوظفني املسؤولني عن املوارد املادية يف مؤسـسات إنفـاذ القـانون ومؤسـسات الـدفاع، وكـذا               

. ألسـلحة والـذخرية   مـع ا   يشاركون مشاركة مباشرة يف التعامـل اليـومي       لفائدة املوظفني الذين    
ــة والــذخرية     وعــالوة علــى ذ لــك، يــنص املــشروع علــى حتــسني ُنظــم تــسجيل األســلحة الناري

وستشمل تلك النظم، حيثما تدعو الـضرورة، وضـع منـتج أو منتجـات              . واالحتفاظ بسجالهتا 
األسـلحة وبيـان العمليـات املتعلقـة بـإدارة مثـل تلـك األسـلحة                هويـة   براجمية متخصصة لتحديد    

ــذخرية و ــستودع /وال ــل مر أو الترســانات ات أو املخــازن أو املتفجــرات يف امل ــدة مث كــز ااملعتَم
  .ركزياملتخزين القع الشرطة احمللية أو موا

  
    تنفيذ نظم فعالة لالحتفاظ بالسجالت  )د(  

 علـى تعزيـز قـدرهتا علـى إجـراء عمليـات تتـصل بتعقـب                  الدولَ سوف يساعد املكتبُ    -٤٩
سات الوطنية املسؤولة عـن إنفـاذ القـانون     األسلحة اليت ميلكها األفراد واهليئات القانونية واملؤس      

وسوف يتمخض وضع وتنفيذ نظـم إلكترونيـة خاصـة بتـسجيل األسـلحة         . ومؤسسات الدفاع 
واالحتفاظ بسجالهتا عن تنفيـذ مقتـضيات التـسجيل واالحتفـاظ بالـسجالت الـيت نـص عليهـا                   

ن الـدول   ميكّـ الـذي   دويل  الـ صك  ال(صك التعقُّب الدويل    كل من بروتوكول األسلحة النارية و     
ــها يف الوقــت         ــشروعة وتعقب ــة غــري امل ــصغرية واألســلحة اخلفيف ــى األســلحة ال مــن التعــرف عل

  .)ل عليهااملناسب وبطريقة يعوَّ
  

    دعم وسم األسلحة النارية والذخرية  )ه(  
 الــدول املــستفيدة يف جمــال تنفيــذ مقتــضيات الربوتوكــول   أيــضاً جهــوَديــدعم املكتــُب  -٥٠

وميكـن أن يتـراوح مثـل هـذا الـدعم      . سـيما وسـم الـواردات، تنفيـذاً تامـاً       الاملتعلقة بالوسـم، و   
بــني الــدعم النظــري ودعــم بنــاء القــدرات والــدعم التــشغيلي إلقامــة آالت ومرافــق خاصــة   مــا

وهلذه الغاية، يسعى املكتـب إىل التنـسيق والتعـاون          . التدريب املتعلق هبا  توفري  بالوسم، وضمان   
ني واإلقليميني والدوليني ومقـدمي اخلـدمات الـذين ُيحتمـل أن يكونـوا      مع باقي الشركاء الثنائي 

  .ضعوا بعض األنشطة يف جمال الوسمقد و
    

 العدالة اجلنائية  يف إطاريتصدِّالإجراءات بناء القدرات والتدريب من أجل تعزيز   - ٣  
    وتوطيد التعاون الدويل وتبادل املعلومات

ــى خالصــ      -٥١ ــاء عل ــب، بن ــوم املكت ــدرات    ســوف يق ــاء الق ــة لبن ــيم، بوضــع خط ات التقي
وتأخـذ  . مة حسب االحتياجات، وذلك بالتشاور الوثيق مع الدولـة املـستفيدة          والتدريب مصمَّ 
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 وسيـسهم املقـرر الدراسـي       .اإلقليمية احملـددة  اخلطة بعني االعتبار أيضاً االحتياجات القُطْرية أو        
 حـسب االحتياجـات      مـصمماً  كـن يإن  و - بقـدر أكـرب      دَنْهج موحّ  الشامل يف صوغ     ي  التدريب
 . تقدمي املكتب خلدمات التدريب وبناء القدراتحيال - احملددة

 األنشطة التالية اعتباراً مـن الربـع األخـري          ، يف إطار هذا املشروع، تنفيذَ     ويعتزم املكتبُ   -٥٢
 :٢٠١٢من سنة 

  
    خاصة ببناء القدرات) أو دون إقليمية(حلقات عمل وطنية   )أ(  

.  جوانـب نظـام مراقبـة األسـلحة الناريـة           بناء القدرات الوطنيـة خمتلـفَ      اول أنشطةُ ستتن  -٥٣
وتروم تلك األنشطة، على اخلصوص، تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون والتحقيـق واملالحقـة              

 قــضايا األســلحة الناريــة   ي بــشأنوهيئــات اجلمــارك والــشرطة واالســتخبارات علــى التحــرّ     
ويعتزم املكتـب تنظـيم عـشر حلقـات         . الئياً وإتاحة تعاون دويل فعّ    قضاومالحقة املهتمني فيها    

ــة وطنيــة بــني ســنيت     يف إطــار املــشروع العــاملي بــشأن األســلحة   ٢٠١٤ و٢٠١٢عمــل تدريبي
 .وستستند حلقات العمل تلك إىل خالصات التقييمات القُطْرية السابقة. النارية

  
    حلقتا عمل إقليميتان حول التعاون الدويل  )ب(  

دة مـن االجتـار باألسـلحة الناريـة طابعـاً عـابراً للحـدود               لحـاالت املعقَّـ    ل من البديهي أنَّ    -٥٤
وال غــىن عــن التعــاون الفعــال لــضمان تقــدمي الــضالعني يف االجتــار غــري املــشروع          . الوطنيــة

 بضع حـاالت مـن قـضايا االجتـار باألسـلحة      وال تصل، على مستوى املمارسة، إالَّ     . للمحاكمة
مرحلة القضاء وإصدار حكم هنائي بسبب مجلة أمور منها الصعوبات اليت تواجههـا              إىلالنارية  

الدول يف تبادل املعلومـات وتطبيـق املـساعدة القانونيـة املتبادلـة وغريهـا مـن آليـات التعـاون يف                      
 العمـل  اوستـضم حلقتـ  . بهذا اجملال، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق بالطلبـات الدوليـة اخلاصـة بالتعقّـ             

 السلطات املختـصة املـسؤولة عـن التعـاون الـدويل والـسلطات املـسؤولة عـن مراقبـة                   تاناإلقليمي
ــسريه        ــدويل وتي ــاطق ملناقــشة ســبل إتاحــة التعــاون ال ــدول واملن ــة مــن خمتلــف ال األســلحة الناري

 .وتسهيل التحقيقات اجلنائية واملالحقة القضائية بشأن األسلحة النارية
  

    تعزيز تبادل املعلومات والتعاون  )ج(  
 واألقاليميـة  اإلقليميـة ، عن طريق تـدعيم منـابر التواصـل والتعـاون            ز املكتبُ سوف يعزِّ   -٥٥

القائمة، االتصاالت املنتظمة وتبادل املعلومات بشأن مراقبة األسلحة النارية بني نقط االتـصال             
ار جتـ الواحدة والسلطات املختصة املسؤولة عن مراقبة األسلحة الناريـة والتحقيـق يف جـرائم اال              

وسـوف يعمـل املكتـب علـى دعـم وتعزيـز منـابر              .  قـضائياً  باألسلحة النارية ومالحقة مرتكبيها   



 

V.12-52162 19 
 

CTOC/COP/WG.6/2012/2 

التعاون القائمة على الصعيدين دون اإلقليمـي أو العـاملي، مثـل الفريـق العامـل املعـين باألسـلحة          
اعــة االقتــصادية لــدول غــرب   واجلملــسوق املــشتركة لبلــدان املخــروط اجلنــويب الناريــة التــابع ل

 أو، ألغــراض التعــاون يف إنفــاذ القــانون، عــرب اســتخدام قنــوات اإلنتربــول وأدواهتــا يف   فريقيــاأ
 .التعاون والتعقب

    
باألسلحة النارية وتعزيز عرب الوطين تعزيز اإلملام بأمناط االجتار : البحث والتحليل  - ٢  

    اخنراط اجملتمع املدين يف قضايا مراقبة األسلحة النارية
ب، خالل السنوات األخرية، عدداً من الدراسات بـشأن القـضايا املرتبطـة             أجرى املكت   -٥٦

نت تلـك الدراسـات فـصوالً تتنـاول حبـث وحتليـل مـشكلة األسـلحة                 وكـثرياً مـا تـضمّ     . باجلرمية
بــصنع العــام  وقــد أســهمت هــذه الدراســات يف إذكــاء الــوعي واإلملــام )١٢(.الناريــة يف مشوليتــها

. بـصورة غـري مـشروعة، والعنـف املـسلح وِصـلته باجلرميـة املنظمـة               األسلحة النارية واالجتار هبـا      
عرب الوطنية تتعلـق    اجلرمية املنظَّمة   ويعكف املكتب حالياً على إجراء سلسلة من تقييمات خطر          

.  وشرق آسيا واحمليط اهلـادئ وغـرب وشـرق أفريقيـا        ي  الكاريببأمريكا الوسطى ومنطقة البحر     
وتكتـــسي بيانـــات اجلرميـــة . ٢٠١٢ات يف أواخـــر عـــام وُيرتقـــب االنتـــهاء مـــن هـــذه الدراســـ

ونـشر املكتـب،    .  األسـلحة الناريـة علـى اجلرميـة واألمـن          ريأثتـ وإحصاءاهتا أمهية بالغـة يف حتليـل        
ــوان ٢٠١١ ســنة ــل  ": ، دراســة بعن ــة جلــرائم القت لــل بيانــات  ، وهــي دراســة حت "الدراســة العاملي

 واملنـاطق وِصـلتها جبـرائم أخـرى،         البلـدان  ها يف خمتلف  ريأثت، ومداها و  مصنفة عن جرائم القتل   
ناريـة يف   وتتضمن الدراسة أيضاً فصالً عن تـأثري تـوافر األسـلحة ال           . اتخدِّروخاصة االجتار بامل  
 .إمجايل معدل القتل

───────────────── 
 Crime and Its : ما يلياألسلحة النارية ناول حتديداً مسائلاليت تتسابقة المن أمثلة منشورات املكتب  )12( 

Impact on the Balkans and affected countries )ّ٢٠٠٨ ()رةاجلرمية وأثرها يف بلدان البلقان والبلدان املتأث(، 
Transnational Trafficking and the Rule of Law in West Africa: A Threat Assessment ) االجتار عرب الوطين

 The Globalization of Crime: A ،)٢٠٠٩ ()تقييم للمخاطر: قانون يف غرب أفريقياوسيادة ال

Transnational Organized Crime Threat Assessment )عرب اجلرمية املنظَّمةتقييم خلطر : عوملة اجلرمية 
 وعدم الوطنية عرب اجلرمية املنظَّمةاطر راً من إجراء تقييم ملخوانتهى املكتب مؤخَّ. )٢٠١٠ ()الوطنية

ودراسة عن التدفقات املالية غري املشروعة، وهي قضية من شأهنا أن ) ٢٠١١ (االستقرار يف وسط أفريقيا
اضطلع املكتب بعدد من كما . تتداخل مع مسألة صنع األسلحة النارية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة

 ويعكف على وضع توصيات تروم منعه واحلّد، ح ومداه تعزيز فهم طبيعة العنف املسلّالرامية إىلاألنشطة 
وقد مشلت هذه األنشطة دراسات استقصائية للجرمية واإليذاء الذي تسببه يف عدد من البلدان . منه

  ".أفريقياَتُخصُّ بيانات "األفريقية يف إطار مبادرة 



 

20 V.12-52162 

 

CTOC/COP/WG.6/2012/2

هائـل مـن   سم البحث والتحليل القائمان على األدلـة بـشأن األسـلحة الناريـة بقـدر               ويتَّ  -٥٧
وقـد أثبتـت تلـك      .  دقيقة على الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي        بسبب عدم توافر بيانات   الصعوبة  

الدراســات صــعوبة احلــصول علــى بيانــات موثــوق هبــا وشــاملة عــن اجلــرائم املتــصلة باألســلحة 
، مثــة حاجــة علــى الــصعيدين الــشواهد الــسماعيةفــإىل جانــب . الناريــة واالجتــار غــري املــشروع

األسـلحة الناريـة وصـنعها      بـشأن   ى األدلـة    علـ وتطوير معـارف قائمـة      الدويل والوطين إىل تعزيز     
وال يتعلـق هـذا األمـر فقـط         . واالجتار هبا وأثر انتشارها وإساءة استخدامها على اجلرمية واألمن        

ــضاً باملعلومــات       ــل يتــصل أي ــة عــن اجلرميــة، ب ــر دق حيثمــا  -باحلاجــة إىل بيانــات أفــضل وأكث
علومــات املتعلقــة بعمليــات النقــل  الــيت ميكــن احلــصول عليهــا عــرب تعزيــز شــفافية امل - تــوافرت

 .القانوين على سبيل املثال، وكذا املعلومات اخلاصة مبا ُجمع وُدّمر من األسلحة النارية

، متيــاز يف إحـصاءات احلوكمــة والـسالمة العامــة واإليـذاء والعدالــة   االمركـز  ويعكـف    -٥٨
 املكـسيكي لإلحـصاء     لـوطين واملعهـد ا   ات واجلرميـة  خـدِّر التابع ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل         

الذي افُتتح السنة املاضية باملكسيك، على إجراء تقيـيم للتحـديات املتعلقـة باالجتـار         واجلغرافيا،  
باألسلحة الصغرية يف أمريكا الالتينية، فضالً عن دراسة عـن كيفيـة قيـاس واسـتخدام البيانـات                  

 .تينيةاإلحصائية يف حتليل االجتار باألسلحة الصغرية يف أمريكا الال

ــالقرار     -٥٩ ــضاً، عمــالً ب ــزم املكتــب أي ، إجــراء دراســة عــن األســلحة املــضبوطة   ٥/٤ويعت
رب عــاجلرميــة املنظَّمــة واملــصاَدرة بغيــة حتليــل الــصالت القائمــة بــني االجتــار باألســلحة الناريــة و   

، مذكرة شـفوية علـى الـدول األعـضاء يطلـب            ٢٠١٢مارس  /وعمم املكتب، يف آذار   . الوطنية
ويده مبعلومات عن عمليـات ضـبط األسـلحة ومـصادرهتا لتـضمينها، دون ذكـر الـدول                  منها تز 

ويقتــرح املكتــب إجــراء . باالســم، يف تقريــر ســُيرفع إىل املــؤمتر يف دورتــه الــسادسة للنظــر فيــه  
 وذلـك، يف    ي  الكـاريب  على أفريقيا وأمريكـا الالتينيـة و        التركيز فيها مبدئياً   نصّبجتريبية ي دراسة  

 .األسلحة النارية والذخرية املضبوطة واملصادرةوَتَعقُّب باستخدام نتائج حتليل مجلة أمور، 
    

    التنسيق والتعاون مع الشركاء الدوليني واإلقليميني  -رابعاً  
ــسية        -٦٠ ــة صــكوك رئي ــة ثالث ــشأن األســلحة الناري ــدويل ب ــار ال ــشمل اإلط بروتوكــول : ي

 االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية           برنـامج عمـل األمـم املتحـدة ملنـع         األسلحة النارية، و  
والـصك الـدويل    ،  )برنامج العمل (واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه         

الــذي ُيمكِّــن الــدول مــن التعــّرف علــى األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة غــري املــشروعة    
بروتوكـول   ؛ علماً بأنَّ  ) التعقُّب الدويل  صّك (ها يف الوقت املناسب وبطريقة ُيعوَّل عليها      قُّبَِعوَت

وقد اعتمد العديـد مـن      .  من بني تلك الصكوك     الوحيد امللزم قانوناً    هو الصك  األسلحة النارية 
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 ملزمـة، يف اجملـاالت     املناطق اتفاقيات أو بروتوكـوالت إقليميـة ملزمـة قانونـاً، أو صـكوكاً غـري               
 .ذات الصلة

ة قانونـاً بـشأن   د مـن الـصكوك امللزمـة وغـري امللزمـ     يعكس وجود العديمن جهة أوىل  و  -٦١
 إقراراً باألمهية احملورية اليت مـا فتئـت تكتـسيها مـسألة انتـشار األسـلحة الناريـة                   األسلحة النارية 

 على تكامل هـذه الـصكوك   ر واضٌح مؤشِّإنهكما . وإساءِة استخدامها بالنسبة للدول األعضاء    
.  وحتــسينه باســتمرار دويل خــاص باألســلحة الناريــةسهم مجيعهــا يف وضــع إطــار قــانوينالــيت ُتــ

 أوجـه  إعـداد مـا ميكـن مـن    يف احلـسبان لـدى    واملتعاضـدة   ملية  اوبالتايل ينبغي أخذ طبيعتها التك    
 .التآزر والشراكات

ومن جهـة أخـرى، يقتـضي وجـود العديـد مـن الـصكوك والعمليـات ذات الـصلة مـن                  -٦٢
بيعة مثل هذه العمليات ومـداها ووالياهتـا املتمـايزة،           أن تدرك متام اإلدراك ط     واملنظماتالدول  

هبــدف تيــسري فهــم الــصكوك القانونيــة أو الــسياسية املدّعمــة هلــا واســتثمار طبيعتــها التكامليــة    
تتماشـى مـع التعهـدات       قـرارات مدروسـة      اختاذوهذا األمر كفيل، بدوره، بتيسري      . واملتعاضدة

 . الدول على نفسها يف هذا اجملالاليت قطعتهااللتزامات الوطنية واإلقليمية والدولية وا
    

    التعاون داخل منظومة األمم املتحدة  - ألف  
 يف عّدة مبادرات مشتركة بني الوكاالت بشأن األسـلحة الناريـة، كمـا              شارك املكتبُ   -٦٣
املعنية هبـدف تعزيـز الـشراكات وتـرويج بروتوكـول            واهليئات   تعاون مع املنظمات  واصل ال أنه ي 

 مـسائل مراقبـة     حيـال سم بقـدر أكـرب مـن التكامـل           هنـوج تتّـ    باعوالدعوة إىل إتّّ  النارية  األسلحة  
 .األسلحة النارية

  
    املبادرات املشتركة بني الوكاالت  - ١  

، )اآلليـة ( يف عـضوية آليـة تنـسيق األعمـال املتعلقـة باألسـلحة الـصغرية                 يشارك املكتبُ   -٦٤
 منظومة األمم املتحدة بأسرها من أجـل        صعيدعلى  ي أنشأه األمني العام     ذالتنسيق ال رب  وهي من 

هيئـة  ني وعـشرين    توتضم اآلليـة اثنـ    .  بشأن املبادرات اجلارية   التنسيقتشجيع تبادل املعلومات و   
والتخفيـف مـن    املـسلح   منع العنف   على   ،زوايا خمتلفة اليت تعمل، من    من هيئات األمم املتحدة     

 اجملتمعــات واجلماعــات احملليــة واألفــراد، كــل اخلفيفــة علــىاألســلحة  األســلحة الــصغرية وريأثتــ
، كــل  املــذكورة وقــد زود املكتــب، مــن خــالل اآلليــة .منــها مــن خــالل جمــال عملــها اخلــاص 

وفـضالً عـن ذلـك،      . أعمـال مـؤمتر األطـراف     أنشطته وعن   عن  شركاء اآللية مبعلومات منتظمة     
 .حوظةأعدت اآللية بيانات وتقارير مشتركة ساهم فيها املكتب مسامهة مل
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    إعداد املعايري الدولية ملراقبة األسلحة الصغرية  )أ(  

إعداد املعايري الدولية ملراقبـة األسـلحة      فريق العامل املرجعي املعين ب    اليف   املكتُبرك  اشي  -٦٥
وتستند تلك املعايري إىل بروتوكول األسـلحة الناريـة         . ، وهو فريق تابع لآللية املذكورة     الصغرية

، وهتـدف إىل املـسامهة يف وضـع معـايري      الـدويل التعقب  وصك  ألمم املتحدة   اعمل  وإىل برنامج   
، ٢٠١٠نـوفمرب  /وشـارك املكتـب، يف شـهر تـشرين الثـاين     . األسلحة الناريةبشأن مراقبة عاملية  

املعـايري الدوليـة ملراقبـة       منـائط  مـن    منيطـة  ٢٦ت  وحـىت اآلن، أُعـدّ    . يف اجتماع للفريق املرجعـي    
حــت علــى اإلنترنــت باعتبارهــا مــشاريع لكــي يرجــع إليهــا اجلمهــور يف األســلحة الــصغرية وأُتي

 إضافية خاصة بالتعـاون الـدويل       منائطإعداد  وسوف جيري   . (www.un-casa-isacs.org) :املوقع
  .يف املسائل اجلنائية

  
     معاهدة جتارة األسلحةمسارإسهام األمم املتحدة يف   )ب(  

جتـارة  بـشأن   ألمم املتحـدة معـين بـإبرام معاهـدة          ل مؤمتر قرار اجلمعية العامة عقد      عقب  -٦٦
 مـن االجتماعـات اإلقليميـة       سلـسلة  ت يف نيويـورك، ُعقـد     ٢٠١٢ يوليه/ يف شهر متوز   األسلحة

 للمكتـب املـشاركة   ومل يتـسنَّ . ٢٠١١ و٢٠١٠التحضريية يف عدد من املنـاطق مـا بـني سـنيت      
بيانـات  وضـع   سـهم يف    أملكتـب   ا  أنَّ إالَّ.  املـوارد  نقـص واإلسهام يف تلك االجتماعـات بـسبب        

ــّدم  ــة  مــدخالتمــشتركة، وق ــة تنــسيق األعمــال املتعلقــة   أجرهتــا موضــوعية لدراســة جتريبي آلي
 ريأثتـ ط الدراسـة الـضوء علـى        وتـسلّ . األسـلحة ب  غري املـنظَّم   جتار اال ريأثت عن   باألسلحة الصغرية 

 املنظَّم هبا علـى األمـن البـشري      األسلحة النارية يف اجلرمية والتهديدات اليت يطرحها االجتار غري        
باألسـلحة  جتـار  االىل اعتمـاد صـك أكثـر صـرامة يـنظم        إالدراسـة   ؛ كما تـدعو     وعلى االستقرار 

ــة      وإىل  ــة القائمــة، مبــا فيهــا بروتوكــول األســلحة الناري تنفيــذ الــدول لــصكوك األســلحة الناري
 .وبرنامج عمل األمم املتحدة، تنفيذاً تاماً

 ملنـع   املـشترك بـني الوكـاالت     األمـم املتحـدة     برنـامج   ضاً يف عضوية    رك املكتب أي  اويش  -٦٧
 برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي    ومكتب شؤون نزع السالح، إىل جانب عضوية العنف املسلح 

منظمـة الـصحة   وبرنامج األمم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية     ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     و
ح ي للعنــف املــسلّالــة للتـصدّ  املــسلح إىل وضــع تـدابري فعّ ويهــدف برنـامج منــع العنـف  . العامليـة 

ه، كما ترتكز على أفضل املمارسـات املـستفادة         ريأثتترتكز على فهم واضح ألسبابه وطبيعته و      
وشـارك املكتـب، يف   . ح ومنعـه مما ُنفّذ حىت اآلن من مبادرات ترمي إىل احلد مـن العنـف املـسلّ        

 من بعثات التقييم القُطْـري املـشتركة بـني الوكـاالت     سياق برنامج منع العنف املسلح، يف عدد    
  .٢٠١١ و٢٠٠٩بني عامي  ما
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    التعاون مع كيانات األمم املتحدة األخرى  - ٢  

ــاً، فيمــا يتــصل ب  تعــاون املكتــبُ   -٦٨ ــا وثيق ــة للَ ،اإلرهــاب تعاون ــة التنفيذي ــة  مــع املديري جن
أو  مباشـرة    سـواء سلحة الناريـة،    مكافحة اإلرهاب، كما أنه يزيد من تعاونه يف جمال مراقبة األ          

عـضو يف     هـي  واملديريـة التنفيذيـة   . من خالل آليـة تنـسيق األعمـال املتعلقـة باألسـلحة الـصغرية             
الفريق االستشاري للمشروع الذي أُنـشئ يف إطـار املـشروع العـاملي للمكتـب، وشـاركت يف                  

سـيما    تعاوهنمـا ال   وسـوف تواصـل اهليئتـان     . عدد من اجتماعات اخلرباء يف السنوات املنـصرمة       
ــة        ــة جــرائم األســلحة الناري ــع ومراقب ــدان من ــاء القــدرات يف مي ــشريعات وبن يف جمــال وضــع الت

 .واجلرائم املتصلة هبا

مكتـب   علـى املـستوى امليـداين مـع     أووواصل املكتب تعاونه سواء على مستوى املقـر        -٦٩
، ســعى املكتــب فعلــى صــعيد صــوغ الــسياسات.  ومــع مكاتبــه اإلقليميــةشــؤون نــزع الــسالح

وأمانة برنامج العمل إىل حتقيق اهلدف املشترك املتمثل يف تعزيز التنسيق وتبادل املعلومـات بـني                
كـل سـنتني للنظـر يف تنفيـذ برنـامج العمـل       الـذي تعقـده مـرة     اجتماع الـدول    مؤمتر األطراف و  

  ومكافحتـه  ملنع االجتار غري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع جوانبـه                  
، وذلــك لتهيئــة أســباب مزيــد مــن أوجــه التــآزر بــني العمليــتني احلكــوميتني          والقــضاء عليــه 

، يف اجتمـاع اخلـرباء   ٢٠١١مـايو   /أيـار  ١٣ و ٩وشارك املكتـب، يف الفتـرة مـا بـني           . الدوليتني
، التعاون الـدويل   و السجالتبظ  افتحواالالوسم  احلكوميني بشأن تنفيذ برنامج العمل يف جمال        

عـــن أعمـــال املكتـــب الراميـــة إىل تـــرويج  إيـــضاحياً م عرضـــاً ي ُعقـــد يف نيويـــورك، وقـــدَّالـــذ
ا علـى   أمَّـ . بروتوكول األسلحة النارية، وأيضاً عـن القـانون النمـوذجي بـشأن األسـلحة الناريـة               

تنفيذ مشاريع كل منهما عـن األسـلحة الناريـة          خطوات  املستوى امليداين، فتنّسق اهليئتان حالياً      
 .فريقيايف غرب أ

    
  إقليمية أخرىدولية والتعاون مع منظمات   -باء  

    
    االحتاد األورويب  - ١  

ــصال   ٢٠١١مــارس /آذار ٢١، يف شــارك املكتــبُ   -٧٠ ــق االت ، يف االجتمــاع الثالــث لفري
، الذي انعقـد    EC/2008/51املعين باألسلحة النارية الذي أنشئ مبوجب توجيه االحتاد األورويب          

  .يف بروكسل ببلجيكا
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وُيعتـرب  . االتاجملـ  يف تعاونـه الوثيـق مـع االحتـاد األورويب يف عـدد مـن                 واستمر املكتبُ   -٧١
 فبفـضل   . يف جمال األسلحة الناريـة     ملكتبنشطة ا  املاحنة الرئيسية أل   ةاجلهحالياً  االحتاد األورويب   

 شرة عـ  دعمه املايل أطلق املكتب مشروعه العاملي بـشأن األسـلحة الناريـة لتقـدمي الـدعم خلمـس                 
ــداً ــدان مــن بل ــزم املكتــبُ .  املنخرطــة يف املــشروع البل ــة، استكــشاف  ويعت ــشهور القادم ، يف ال

 .طالبةوبلداناً خيارات مع االحتاد األورويب لتوسيع تعاونه ليشمل مناطق أخرى 
  

    )اإلنتربول(املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية   - ٢  
ــشرو      -٧٢ ــذ مـ ــى تنفيـ ــاً علـ ــب حاليـ ــول واملكتـ ــا  تعكـــف اإلنتربـ ــصلني، وإن كانـ عني منفـ

متكاملني، عن األسلحة النارية يف الدول واملناطق نفسها تقريباً، وذلك بدعم مايل مـن االحتـاد           
ويـشترك اإلنتربـول يف عـضوية الفريـق         . وقد هيأ ذلك أسباب تعزيز التعـاون بينـهما        . األورويب

ي   ر دراسـي تـدريب    االستشاري ملشروع املكتب، وحـضر ممثلوهـا اجتماعـاً للخـرباء لوضـع مقـر              
رك املكتـب يف  اويـش .  يف فيينـا  ٢٠١١أكتـوبر   /شامل بـشأن األسـلحة الناريـة يف تـشرين األول          

ــة       ــول املعــين بوضــع نظــام إدارة ســجالت األســلحة الناري ــشاري لإلنترب ــق االست عــضوية الفري
 ،"نظـام األسـلحة الناريـة املـسروقة واملفقـودة         "الـذي كـان يعـرف مـن قبـل باسـم              )١٣(،وتعقبها

 ١٥و ١٤ يــومي و٢٠١١مــايو /أيــار ٢٧و ٢٦يــومي حــضر اجتمــاعي الفريــق اللــذين ُعقــدا و
 ضرح جـداً أن حيـ    ومن املـرجّ  .  مبدينة ليون الفرنسية، على التوايل     ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 

 .٢٠١٢مايو /أيار ٣١ و٣٠ الثالث املقرَّر عقده يومي  أيضاً االجتماَعاملكتُب
  

    املنظمات اإلقليمية  - ٣  
أقام املكتب تعاوناً مع الفريق العامل املعين باألسـلحة الناريـة واملتفجـرات التـابع للـسوق                   -٧٣

املشتركة لبلدان املخروط اجلنـويب هبـدف تقـدمي دعـم مـشترك لتنفيـذ الربوتوكـول وتعزيـز ودعـم                  
، ٢٠١١نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٤و ٣ يوميوحضر املكتب، . عمليات املواءمة اجلارية يف املنطقة 

الجتماع الثـاين والعـشرين للفريـق العامـل، الـذي انعقـد مبدينـة مونتيفيـديو بـأوروغواي، لعـرض               ا
املشروع العاملي بـشأن األسـلحة الناريـة ومناقـشة أوجـه التعـاون بـني اهليئـتني واإلسـهام يف تقويـة            

باألســلحة للتعــاون وتبــادل املعلومــات بــشأن املــسائل املتــصلة ثابتــاً الفريــق العامــل باعتبــاره منــرباً 

───────────────── 
النارية املفقودة واملسروقة لَ والوحيَد على صعيد العامل لإلبالغ عن األسلحة  األوَّ هوهذا النظامسيكون  )13( 

وسوف يتيح النظام، يف صيغته النهائية، معلومات استخباراتية آنية . وغري املشروعة واالستفسار عنها
. ملوظفي الشرطة واجلمارك ممن يضبطون أسلحة نارية ويتحرون بشأن انتهاكات يف جمال األسلحة النارية

  .٢٠١٣يناير /ي يف شهر كانون الثاينومن املرتقب إطالق النظام على املستوى العامل
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 فيمـا   اعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا     ر أيضاً إقامة تعاون مماثل مع أمانة اجلم       ومن املقرّ . النارية
 .يتعلق بتنفيذ اجلزء اخلاص بغرب أفريقيا من املشروع

 أكتـوبر / تـشرين األول   ١٣ واملكتـب، يف     منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا      واعتمدت    -٧٤
وتنص اخلطـة علـى إقامـة تعـاون         . ٢٠١٢-٢٠١١لعامي  ما  بينه، خطة عمل مشتركة     ٢٠١١

وثيق ومطّرد ووضع سياسـات وبـرامج مـشتركة، يف مجلـة جمـاالت مـن بينـها مكافحـة االجتـار             
غري املشروع باألسلحة النارية واألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، وتعزيز تنفيذ قـرار جملـس        

اجلديـد  ة األمـن والتعـاون يف أوروبـا         وشارك املكتب يف إطالق مـشروع منظمـ       . ١٥٤٠األمن  
، "م النـهائي لألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة          املـستخدِ منوذج شـهادات    "الذي حيمل اسم    

وشــاركت منظمــة األمــن والتعــاون يف . النمــساب، يف فيينــا ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٢٨ وذلــك يف
ي شـامل بـشأن        تـدريب   وضـع مقـرر دراسـي      حـول أوروبا يف اجتماع فريق اخلرباء التابع للمكتب        

  إىل مجهوريــة مولــدوفا مــن أوفــدت وشــاركت اهليئتــان معــاً يف بعثــة مــشتركة  . األســلحة الناريــة
 .٢٠١٢مارس / آذار٢١ إىل ١٩
    

تعزيز ودعم التصديق على بروتوكول التوصيات واألنشطة املقتَرحة ل  -خامساً  
      األسلحة النارية وتنفيذه

ر يف طرائــق تكفــل توجيــه مــساعدات ماليــة وتقنيــة مــستدامة  ينظــ أن يــودُّ املــؤمتر لعــلَّ  -٧٥
تقـدمي املـساعدة إىل البلـدان       لتنفيذ التوصيات واألنـشطة املقترحـة الـواردة أدنـاه، ال سـيما عـرب                

 .أقل البلدان منواًوإىل  اخلارجة من نزاعات

ملقترحــة واألنــشطة االتوصــيات إمكانيــة إدراج ينظــر يف  أن يــودُّ الفريــق العامــل ولعــلَّ  -٧٦
ر للنظـر فيـه، وفقـاً       ، يف التقرير عـن أنـشطة الفريـق العامـل الـذي سـُيرفع إىل املـؤمت                 الواردة أدناه 

 .٥/٤للقرار 
  

    التوصيات  - ١  
 الدول األعضاء اليت مل تصّدق بعُد علـى بروتوكـول األسـلحة             أن حيثَّ  يودُّاملؤمتر   لعلَّ  -٧٧

 .النارية أو تنضم إليه بعد على القيام بذلك

 الــدول األطــراف علــى تعزيــز تــشريعاهتا الوطنيــة واعتمــاد  حيــثَّأن  يــودُّ املــؤمتر ولعــلَّ  -٧٨
 .تيسري تنفيذ بروتوكول األسلحة الناريةاستراتيجيات وخطط عمل وطنية متكاملة ل
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 الـدول األطـراف علـى تعزيـز القـدرات الوطنيـة علـى إجـراء                 أن حيثَّ  يودُّ املؤمتر   لعلَّو  -٧٩
 .سلحة النارية وِصلتها باجلرمية املنظمةحتقيقات بشأن األ

  
    ات واجلرميةخدِّر مكتب األمم املتحدة املعين باملاليت يقترحهااألنشطة   - ٢  

 بالتـصديق وكتّيبـاً يوّضـح خـصائص بروتوكـول            خاصـةً  ةًينبغي للمكتب أن يضع ُعـدَّ       -٨٠
 . املتحدةمهما جبميع لغات األمماألسلحة النارية لتيسري التصديق عليه، وأن يعّم

 حلقــات مخــسوينبغــي للمكتــب أن يــنظم علــى األقــل مخــس حلقــات عمــل إقليميــة و  -٨١
مـن أجـل    عمل وطنية قبل مرحلة التصديق يف املناطق الـيت تـشهد مـستويات تـصديق ضـعيفة و                 

 .املهتمة ببحث إمكانية االنضمام إىل الربوتوكولالبلدان 

ص وبنـاء القــدرات بــشأن  ب املتخــصِّأنــشطة التـدري للــدول ر وينبغـي للمكتــب أن يـوفِّ    -٨٢
وضـع اتفاقيـة    وبـشأن    قـضائياً    قـة مرتكبيهـا   التحقيق يف اجلرائم املتصلة باألسلحة الناريـة ومالح       

 .هلذه الغايةحتقيقاً موضع التنفيذ اجلرمية املنظَّمة 

ز تبــادل املعلومــات مــن خــالل تنظــيم حلقــات عمــل تدريبيــة   وينبغــي للمكتــب أن يعــزِّ   -٨٣
  . التعاون الدويل يف املسائل اجلنائيةبشأن الصعيد الوطين واإلقليمي وعرب اإلقليمي منتظمة على

  


