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لجميع من شارك يف الندوات املواضيعية.
فمضمون ورقة اإلحاطة هذه مستم ّد من
االقرتاحات التي أدلوا بها بشأن العمل الذي
جه نحو اتخاذ اإلجراءات
يالمس الواقع واملو ّ
العملية يف مجال األسلحة الصغرية خالل الفرتة
التي تلت انعقاد مؤمتر االستعراض الثالث .كام
يدين الربنامج بالشكر لالتحاد األورويب ،الذي
مل يكن للندوات املواضيعية أن تبرص النور لوال
الدعم املايل الذي قدّمه ،وملكتب األمم املتحدة
دعم لوجست ًيا
لشؤون نزع السالح الذي أ ّمن ً
وموضوع ًيا بالغ األهمية لهذه الندوات.
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صورة الغالف

أحد أفراد القوات املسلحة الثورية الكولومبية
مييش يف منطقة خاميي باردو ليال االنتقالية،
كوليناس ،كولومبيا ،حزيران/يونيو .2017
وكانت هذه القوات قد رشعت من قبل يف تسليم
أسلحتها للحكومة يف سياق اتفاق للسالم .املصدر:
راؤول أربوليدا/صور وكالة فرانس برس.
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نظرة عامة

مراقبة األسلحة الصغرية يف
حاالت الرصاع وحاالت ما بعد
انتهاء الرصاع

تبي ورقة اإلحاطة هذه الخطوات املقبلة املمكنة يف عملية األمم املتحدة املتعلقة
ّ
باألسلحة الصغرية عىل الوجه الذي اقرتحه املشاركون يف الندوات املواضيعية
التي ُعقدت يف شهر ْي ترشين األول/أكتوبر وترشين الثاين/نوفمرب  2017يف
سياق املرشوع الذي نفّذه االتحاد األورويب ملساندة التحضريات التي جرت لعقد
مؤمتر االستعراض الثالث لربنامج عمل األمم املتحدة املتعلق باألسلحة الصغرية.

وتستعرض الورقة املالحظات والتوصيات الرئيسية التي خرج بها املشاركون
يف املجاالت التالية:
•مراقبة األسلحة الصغرية يف حاالت الرصاع وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع.
•األسلحة الصغرية وأهداف التنمية املستدامة ،والجوانب املتعلقة بالنوع
االجتامعي يف مراقبة األسلحة الصغرية.
•التطورات األخرية يف مجال صنع األسلحة الصغرية والتكنولوجيا
املستخدمة فيها وتصميمها.
•أوجه التآزر بني برنامج العمل والصكوك واإلجراءات األخرى املتعلقة
مبراقبة األسلحة.
وقد سعت كل ندوة من الندوات إىل تحديد خطوات عملية وقابلة للتنفيذ،
بحيث تستطيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة أن تتخذها لتعزيز العمل
املتعلق باألسلحة الصغرية عقب انعقاد مؤمتر االستعراض.

املقدمة

عقد االتحاد األورويب أربع ندوات مواضيعية يف
شهر ْي ترشين األول/أكتوبر وترشين الثاين/
نوفمرب  2017يف سياق الدعم الذي يقدمه لربنامج
عمل األمم املتحدة املتعلق باألسلحة الصغرية ،وال
سيام مؤمتر االستعراض الثالث املقرر انعقاده
يف شهر حزيران/يونيو  1.2018وض ّمت هذه
الندوات ،التي ُعقدت يف نيويورك وبروكسل
وجنيف ،خرباء من املجتمع املدين ،واملنظامت
املتعددة األطراف والدول بغية الخروج بتوصيات
بشأن الخطوات العملية والقابلة للتنفيذ التي
تستطيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة أن
تتخذها لتعزيز العمل املتعلق باألسلحة الصغرية
عقب انعقاد مؤمتر االستعراض .واستندت
النقاشات والتوصيات إىل اإلطار املعياري الذي
يضعه برنامج العمل والصك الدويل للتعقب
ونتائج االجتامعات التي ُعقدت مؤخ ًرا للنظر
يف تنفيذ برنامج العمل ،كاالجتامع السادس من
االجتامعات التي تعقدها الدول مرة كل سنتني.
وتقدّم هذه الورقة توصيات أيّدها معظم
املشاركني يف الندوات – وإن مل يكونوا جميعهم
بالرضورة – يف املجاالت التالية:
•مراقبة األسلحة الصغرية يف حاالت الرصاع
وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع (نيويورك،
 23-24ترشين األول/أكتوبر).

•األسلحة الصغرية وأهداف التنمية املستدامة
والجوانب املتعلقة بالنوع االجتامعي يف
مراقبة األسلحة الصغرية (نيويورك25-26 ،
ترشين األول/أكتوبر).
•التطورات األخرية يف مجال صنع األسلحة
الصغرية والتكنولوجيا املستخدمة فيها
وتصميمها (بروكسل 20-21 ،ترشين
الثاين/نوفمرب).
•أوجه التآزر مع الصكوك واإلجراءات األخرى
املتعلقة مبراقبة األسلحة (جنيف23-24 ،
ترشين الثاين/نوفمرب).
كام تناولت هذه الندوات املسائل الشاملة
واملتعددة القطاعات التالية:
•تعزيز التنفيذ.
•تعزيز قياس التنفيذ.
•االرتقاء مبستوى التعاون واملساعدة عىل
الصعيد الدويل.
•تحديد الثغرات املعيارية ومعالجتها.
•الجوانب املتعلقة بالنوع االجتامعي.

وتعرض الفصول التالية املالحظات
والتوصيات الرئيسية التي رشحت عن الندوات
وفقًا لتسلسلها الزمني ،بد ًءا من الندوة التي
يومي  23و 24ترشين
انعقدت يف نيويورك يف
ْ
األول/أكتوبر .2017

ُعقدت الندوة املواضيعية األوىل يف مقر األمم
يومي  23و 24ترشين األول/
املتحدة بنيويورك يف ْ
أكتوبر  .2017وتط ّرقت هذه الندوة ،التي كان
عنوانها الرسمي «تعقب األسلحة الصغرية واألسلحة
الخفيفة وإدارة مخزوناتها يف حاالت الرصاع
وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع» ،إىل جوانب أخرى
من جوانب مراقبة األسلحة يف هذه السياقات أيضً ا.
ويف الواقع ،يفرض تعقب األسلحة وإدارة
املخزونات وغريهام من أنواع مراقبة األسلحة
الصغرية تحديات هائلة يف بيئات الرصاع
وتلك التي خرجت من رحاه ،بالنظر إىل ضعف
وشح مواردها وانتشار األسلحة
هياكل الدولة،
ّ
غري املرشوعة فيها.
ويندرج انطباق برنامج العمل والصك
الدويل للتعقب عىل حاالت الرصاع وحاالت
ما بعد انتهاء الرصاع يف الصكوك نفسها.
فعىل سبيل املثال ،يشري برنامج العمل إىل
جمع األسلحة ومراقبتها يف مثل هذه الحاالت
(الجمعية العامة لألمم املتحدة2001 ،ب،
الفقرات ثانيًا( ،)20-21ثانيًا( ،))34-35كام
يالحظ الصك الدويل للتعقب يف ديباجته
إمكانية إنفاذ الصك يف سياق «كل أشكال ...
حاالت الرصاع» (الجمعية العامة لألمم املتحدة،
 ،2005الديباجة ،الفقرة الثانية) .ومع ذلك ،فلم
يتس َّن لعملية األمم املتحدة املتعلقة باألسلحة
تستهل تأكيد إمكانية تطبيق
ّ
الصغرية أن
برنامج العمل والصك الدويل للتعقب بصفة
أع ّم عىل حاالت الرصاع وحاالت ما بعد انتهاء
الرصاع إال بعد انعقاد مؤمتر االستعراض الثاين
للنظر يف تنفيذ برنامج العمل يف العام .2012
ويف هذا الخصوص ،تنحو نتائج االجتامعات
بشأن برنامج العمل (والصك الدويل للتعقب)
إىل تأكيد املسائل املتعلقة بالتعرف عىل األسلحة
وتعقبها (الجمعية العامة لألمم املتحدة،2016 ،
الفقرات  )105 ،82-84 ،74-75وإدارة
املخزونات وأمنها (الفقرة  .)37كام تشري هاتان
الوثيقتان إىل نزع سالح املحاربني القدامى
وترسيحهم وإعادة إدماجهم (الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،2016 ،الفقرتان )56 ،35
وتؤكدان األهمية العامة التي تكتسيها مراقبة
األسلحة يف حاالت الرصاع وحاالت ما بعد
انتهاء الرصاع (الفقرة .)105
ودرست الندوة املواضيعية األوىل هذه
كل عىل حدة ،حيث استهلتها بتناول
املسائلً ،
مسألة التعقب (الجلسة األوىل) ،وأتبعتها بدراسة
إدارة املخزونات وأمنها (الجلسة الثانية) ،وتدابري
املراقبة األخرى ذات العالقة (الجلسة الثالثة)،
والربامج األوسع نطاقًا يف مجال تعزيز األمن
(الجلسة الرابعة) ،والدور الذي يؤديه القطاع
الخاص يف توفري األمن (الجلسة الخامسة).
وركزت النقاشات ،يف كل محور من هذه املحاور،
عىل البيئات التي تشوبها الرصاعات وتلك التي
خرجت من أتون الرصاعات.

التعرف عىل األسلحة الصغرية
وتعقبها

استنادًا إىل نتائج مؤمتر االستعراض الثاين
واالجتامع الخامس من االجتامعات التي تعقدها
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أسلحة غري قانونية ضُ بطت من مجرمني ومدنيني تقطَّع إربًا يف مسبك للمعادن قبل تدمريها ،يانييفو ،كوسوفا ،متوز/يوليو .2016
املصدر :سرتينغر/صور وكالة فرانس برس

الدول مرة كل سنتني ،تشري نتائج االجتامع
السادس من االجتامعات التي تعقدها الدول مرة
كل سنتني باستفاضة إىل التعرف عىل األسلحة
الصغرية واألسلحة الخفيفة وتعقبها يف حاالت
الرصاع وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع (الجمعية
العامة لألمم املتحدة ،2016 ،الفقرات 74-
جه سؤال إىل الخرباء
 .)105 ،82-84 ،75و ُو ِّ
الذين شاركوا يف الندوة املواضيعية األوىل
عن الخطوات املحددة التي يعتقدون أنه ينبغي
ملؤمتر االستعراض الثالث أن يتب ّناها يف هذا
املقام .وتضمنت نقاط النقاش:
•بيان التحديات والفرص املرتبطة بحاالت
الرصاع وحاالت ما بعد الرصاع.
•املعايري واملبادئ التوجيهية واألدوات
املتعلقة بالتنفيذ.
•الجهات الفاعلة واملنظامت األقدر من غريها
عىل تعقب األسلحة يف حاالت الرصاع
وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع.
•غايات وإجراءات جمع املعلومات املتصلة
بالتعقب وتبادلها للحصول عىل املعلومات
املتعلقة باألسلحة والتي ميكن العمل
استنادا إليها.
•بناء القدرات يف مجال التعرف عىل األسلحة
الصغرية وتعقبها.
•بناء القدرات عىل صعيد جمع املعلومات
وتبادلها ،مبا فيها معلومات التعقب.
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املالحظات

أشار املشاركون يف الندوة إىل أن املعلومات
املتعلقة بتعقب األسلحة قد ت ُوظف يف طائفة
واسعة من االستخدامات املحتملة:
•مساندة التحقيقات واملالحقات الجنائية –
مبا فيها تلك املتصلة باإلرهاب – (مع التأكيد
يف الوقت نفسه أن التعقب يشكّل محو ًرا
واحدًا من محاور التحقيق الذي يتناول
األسلحة عىل نطاق أوسع).
•إسناد متابعة الحظر املفروض عىل توريد
األسلحة.
•تحديد مصادر تحويل الوجهة.

•تحديد أشكال أخرى من التوريد غري املرشوع
من داخل دولة بعينها أو من دول أخرى.

•التعامل مع مصادر تحويل الوجهة وغريها
من أشكال التوريد غري املرشوع( ،كتعزيز أمن
املخزونات يف دولة أو يف دول مجاورة ،مثلً ).

•تعزيز إجراءات اتخاذ القرارات بشأن نقل
األسلحة (من خالل تحسني تقييامت املخاطر
املرتبطة باملستخدمني النهائيني).
•مساندة العمل عىل جمع البيانات الطويلة
األجل وتحليلها (رصد تدفقات األسلحة،
والتعرف عىل العتاد الجديد ،وتحديد أنواع
األسلحة غري املرشوعة ،كاألسلحة التي
ينتجها املنتجون ِ
الحرفيون واألسلحة التي
يجري تحويل وجهتها دون وجه مرشوع).

والحظ املشاركون يف الندوة أن التعقب املرتبط
بحاالت الرصاع يواجه عدة تحديات محددة:
•غياب التعاون يف مجال التعقب (ويتأىت
ذلك أحيانًا بسبب املخاوف إزاء الرسية أو
نتيج ًة لقيود قانونية أخرى ،ولكونه مامرسة
روتينية يف أحيان أخرى).
•إزالة عالمات الوسم املوضوعة عىل األسلحة
بصورة متعمدة.
•إعادة تداول األسلحة التي كان يُفرتض
تدمريها يف السوق غري املرشوعة.
•الواقع الذي يشهد عىل أن العديد من األسلحة
التي تُستخدم يف حاالت الرصاع لها خطوط
إمداد معقدة.
•ضعف القدرة عىل تعقب األسلحة القدمية
(ويعود جانب كبري من األسباب وراء ذلك
إىل غياب السجالت التي ترصد األسلحة التي
يزيد عمرها عن  10-20عا ًما).
ورأى املشاركون يف الندوة أن األحكام التالية
من أحكام الصك الدويل للتعقب تتب ّوأ أهمية
خاصة يف مناقشة عمليات التعقب املتصلة
بحاالت الرصاع:
تنص الفقرة  9من الصك عىل ما ييل:
«تكفل الدول وضع عالمات وسم فريدة
عىل األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة
غري املرشوعة املوجودة يف إقليمها
وتسجيلها أو تدمريها يف أقرب وقت
ممكن .وتخزن هذه األسلحة الصغرية

واألسلحة الخفيفة يف مكان آمن إىل أن
يجري وسمها وتسجيلها وفقًا للجزء
الرابع من هذا الصك».
ويرد نص الفقرة  12عىل الوجه التايل:
«اعتبارا من وقت اعتامد هذا الصك،
يُحتفظ بالسجالت املتصلة باألسلحة
الصغرية واألسلحة الخفيفة املوسومة
ألجل غري مسمى ،قدر اإلمكان ،عىل أن
تكفل الدولة يف أي حال من األحوال
حفظ:
(أ) سجالت التصنيع ملدة ال تقل عن 30
سنة؛
(ب) كل السجالت األخرى ،مبا فيها
سجالت االسترياد والتصدير ،ملدة ال تقل
عن  20سنة».

التوصيات

1.يفتقر عدد كبري من األسلحة التي ت ُضبط
أو ت ُجمع يف حاالت الرصاع وحاالت ما بعد
انتهاء الرصاع إىل عالمات وسم فريدة أو
التسجيل عىل الوجه السليم .ولذلك ،أوىص
توسم األسلحة
املشاركون يف الندوة بأن
َ
التي يجري ضبطها أو جمعها يف حاالت
الرصاع وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع ،مبا
فيها تلك التي تُضبط أو تُجمع يف سياق
برامج نزع السالح والترسيح وإعادة
اإلدماج ،بعالمات فريدة (يف الحاالت التي
تفتقر فيها إىل تلك العالمات) وبأن تس َّجل
يف جميع الحاالت .وينبغي حفظ السجالت
ألجل غري مسمى ،ولفرتة ال تقل عن 20
عا ًما يف أي حال من األحوال ،مبا يتوافق
مع الفقرة  12من الصك الدويل للتعقب.
كام يجب حفظ هذه السجالت يف صورة
إلكرتونية لتيسري إجراءات التعقب.
2.يجب تسجيل األسلحة التي يتقرر تدمريها
يف حاالت الرصاع وحاالت ما بعد انتهاء
الرصاع إىل أن يحني وقت تدمريها .وأشار
املشاركون إىل أن ذلك قد يحول دون
تحويل وجهة تلك األسلحة إىل السوق
غري املرشوعة ويس ّهل التعرف عليها يف
حال تحويلها.
3.يجب أن تتسم سجالت األسلحة التي ت ُضبط
أو ت ُجمع يف حاالت الرصاع وحاالت ما
بعد انتهاء الرصاع بطابع مركزي ،حيثام
أمكن ،من أجل تيسري تعقب هذه األسلحة.
وينبغي ،كحد أدىن ،أن يضمن القامئون
عىل حفظ السجالت إمكانية االطالع عليها
يف الوقت املناسب.
4.كام ميكن دمج هذه السجالت يف نظام إدارة
سجالت األسلحة غري املرشوعة وتعقبها
يف املنظمة الدولية للرشطة الجنائية
(اإلنرتبول) ،مبا يشمل األسلحة املوجود
يف مرافق التخزين قصرية األجل وطويلة
فضل عن تلك التي يتقرر تدمريها.
ً
األجل،
5.الحظ املشاركون أنه يف وسع التكنولوجيات
الجديدة ،كالتصوير الرقمي ،أن تسهل
التعرف عىل األسلحة وتعقبها يف حاالت

الرصاع وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع.
كام أوىص هؤالء املشاركون بإعداد مبادئ
توجيهية تستند إىل املامرسات الفضىل
وباالستفادة من مصادر املعلومات القامئة،
مثل جدول اإلنرتبول املرجعي لألسلحة
النارية ،يف تعزيز العمل عىل التعرف عىل
األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة عىل
وجه الدقة يف حاالت الرصاع وحاالت ما
بعد انتهاء الرصاع ،ومبا يشمل التعرف
عىل طراز السالح وعالمات الوسم الفريدة
املوسوم بها.
6.ينبغي أن تُتاح اإلمكانية للسلطات املسؤولة
عن تعقب األسلحة يف حاالت الرصاع
وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع لالطالع عىل
املعلومات املتصلة بالتعقب.
7.يجب تحديد أو تعزيز إجراءات تعقب
األسلحة يف حاالت الرصاع وحاالت ما بعد
انتهاء الرصاع ،وذلك يف إطار عمليات
السالم التي تنفَّذ بتفويض من األمم املتحدة
واآلليات التي تعتمدها يف رصد حظر
توريد األسلحة.
8.كام أوىص املشاركون بالرشوع يف تعقب
السالح املستخدم يف حاالت الرصاع
من خالل االطالع عىل السجالت املحلية
لتحديد ما إذا جرى تحويل وجهته داخل
البلد الذي ُوجِد فيه.
9.مبا أن التعقب املرتبط بحاالت الرصاع مل
ٍ
واف عىل الدوام ،ينبغي أن
يح َظ بفهم
تعمل كل الجهات الفاعلة املعنية – أو املعنية
املحتملة – يف هذه العملية عىل تعزيز
الحوار وتبادل املعلومات عن االستخدام
مثل ،من أجل بناء
املز َمع ملعلومات التعقبً ،
الثقة املتبادلة.
	10.أوىص املشاركون ،كذلك ،بتعزيز العمل
عىل جمع معلومات التعقب املرتبطة
بحاالت الرصاع وتبويبها وتحليلها عىل
املستويات دون اإلقليمية واإلقليمية
مثل ،ميكن النهوض به
والدولية .فالتحليلً ،
من خالل ضامن إمكانية إجراء البحث يف
قواعد البيانات ذات الصلة.

التوصيات :املساعدة الدولية

1.أشار املشاركون يف الندوة إىل رضورة
العمل عىل بناء القدرات املستدامة يف مجال
وسم األسلحة وحفظ سجالتها يف حاالت
الرصاع وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع.
2.أوىص هؤالء املشاركون ،عىل وجه
الخصوص ،بتعزيز القدرات يف مجال
التعرف عىل األسلحة وتعقبها ،بحيث
تغطي مواضيع من قبيل تفسري عالمات
مثل،
الوسم وتحديد إمكانية تعقب السالحً ،
دليل عىل سنة صنعه.
بوصفها ً

إدارة املخزونات وأمنها

ما فتأت مسألة إدارة املخزونات وأمنها
تتصدّر اجتامعات األمم املتحدة بشأن األسلحة

الصغرية منذ االجتامع الثالث من االجتامعات
التي تعقدها الدول مرة كل سنتني ،حيث
أشارت طائفة من نتائج تلك االجتامعات إىل
أهمية هذه املسألة يف حاالت الرصاع وحاالت
مثل ،الجمعية
ما بعد انتهاء الرصاع (انظرً ،
العامة لألمم املتحدة ،2016 ،الفقرة .)37
وقد ُوجه سؤال إىل الخرباء الذين شاركوا
يف الندوة املواضيعية األوىل عن الخطوات
املحددة التي يعتقدون أنه ينبغي ملؤمتر
االستعراض الثالث أن يتب ّناها يف هذا الصدد.
وتضمنت نقاط النقاش:
•بيان التحديات والفرص املرتبطة بحاالت
الرصاع وحاالت ما بعد الرصاع.
•املعايري واملبادئ التوجيهية واألدوات املتعلقة
بالتنفيذ.
•األمن املادي (األسيجة ،والحرس ،واألقفال،
وغريها) :ما املطلوب؟
•إدارة املوجودات ،مبا يشمل الوسم وحفظ
السجالت :ما املطلوب؟
•إدارة األسلحة الصغرية التي يجري نقلها أو
تحريكها أو تحويلها داخل بيئة تدور رحى
الرصاع فيها أو خرجت من مرحلة الرصاع
وضامن أمنها.
•تعزيز أوجه التآزر بني إدارة املخزونات
ووسم األسلحة وحفظ سجالتها وتعقبها.
•التخلص من األسلحة الفائضة عن الحاجة أو
تدمريها.

املالحظات

أشار املشاركون يف الندوة إىل ما ييل:
•قد تحوز طائفة واسعة من الجهات الفاعلة
كميات معتربة من األسلحة الصغرية
واألسلحة الخفيفة وتخزنها يف حاالت
الرصاع وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع ،مبا
فيها القوات األمنية الوطنية ،وبعثات حفظ
السالم (بعنارصها العسكرية واملدنية)،
والرشكات األمنية والعسكرية الخاصة،
والجامعات املسلحة غري التابعة للدول
واملص ِّنعني املحليني.
•عمليًا ،تضم العبارة «حالة الرصاع وحالة
ما بعد انتهاء الرصاع» يف نطاقها مجموعة
ممتدة من البيئات ،التي ترتاوح من رصاعات
مسلحة حامية الوطيس إىل بلدان لها إرث
من الرصاعات يف ماضيها القريب أو األقرب،
والتي تؤثر عىل إدارة املخزونات وأمنها –
وتُضعفها يف العادة.
اتصال
ً
•تعتمد تدابري املراقبة التي تتصل
وثيقًا بحالة محددة من حاالت الرصاع
وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع ،مبا تشمله من
احتاملية تدمري األسلحة املج َّمعة ،عىل الجهة
الفاعلة التي تقع األسلحة يف حوزتها وعىل
البيئة العملياتية ،من جملة أمور أخرى.

نتائج الندوات التي ُعقدت بشأن األسلحة الصغيرة
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•يُ َع ّد الدعم السيايس رفيع املستوى إلدارة
املخزونات وأمنها بالغ األهمية لضامن أن
مخزونات األسلحة الصغرية تشكل مصد ًرا
الستتباب األمن ،وليس انعدامه ،يف البلدان
الخارجة من رصاعات مسلحة .وغال ًبا ما
يستقطب هذا الدعم ،يف حال وجوده،
التمويل الدويل وييرس تجنيد املوظفني
امل َ َهرة واإلبقاء عليهم عىل رأس عملهم.
•عاد ًة ما ترتبط التحسينات التي تطرأ عىل
إدارة املخزونات وأمنها بالتحسينات التي
تشهدها تدابري أخرى من تدابري مراقبة
األسلحة ،وال سيام حفظ السجالت.
•كام يساند تعقب األسلحة اإلدارة الفعالة
للمخزونات من خالل تحديد الثغرات األمنية
التي تشوب هذه املخزونات.

•ترسي الوثائق التي تقرر املعايري واملبادئ
التوجيهية واملامرسات الفضىل الدولية
التي ترسي عىل إدارة املخزونات وأمنها
بصفة عامة ،وعىل الرغم من النقص الذي
يشوب استخدامها ،عىل إدارة املخزونات
وأمنها يف حاالت الرصاع وحاالت ما بعد
انتهاء الرصاع.

•من شأن التكنولوجيات الجديدة ،مبا فيها
أنواع املعدات الجديدة ،أن تعزز إدارة
املخزونات وأمنها يف حاالت الرصاع
وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع .ومن
مثل ،مستودعات
ً
هذه التكنولوجيات،
األسلحة املتنقلة التي ميكن تشييدها
داخل البلدان.

وسلّط املشاركون يف الندوة الضوء عىل
التحديات التالية التي تواجه إدارة املخزونات
وأمنها يف حاالت الرصاع وحاالت ما بعد انتهاء
الرصاع عىل وجه التحديد:
•أمن املخزونات يف حاالت الرصاع وحاالت
ما بعد انتهاء الرصاع ،وال سيام يف الحاالت
التي تشهد انهيار الدول.
•أمن نقل األسلحة ،وخاص ًة يف البلدان
املترضرة من الرصاعات.
•ضعف الرقابة عىل حفظ السجالت
واملوجودات.
•إدارة املخزونات من األسلحة املضبوطة أو
املسرتجعة وأمنها.
•تراجع معدل استبقاء املوظفني عىل رأس
عملهم واالحتفاظ باملهارات يف البلدان
الخارجة من الرصاعات.
•استدامة الجهود الالزمة لتعزيز إدارة
املخزونات يف حاالت الرصاع وحاالت ما
بعد انتهاء الرصاع ،مبا فيها محور املوارد
البرشية.
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التوصيات

1.أكد املشاركون يف الندوة رضورة ضامن
إدارة جميع املخزونات من األسلحة الصغرية
وأمنها عىل نحو سليم يف حاالت الرصاع
وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع .ومام اكتىس
أهمية خاصة ،يف هذا السياق ،عمليات
الجرد املنتظمة وتنفيذ تدابري الرقابة
املالمئة عند الكشف عن فقدان األسلحة.
2.يجب تنفيذ تدابري اإلدارة السليمة
للمخزونات وأمنها من الوقت الذي ت ُستورد
فيها األسلحة إىل بلد مترضر من الرصاع
أو خرج من دائرة الرصاع الذي كان
يعصف به.
3.وبذات القدر من األهمية ،ينبغي تطبيق
تدابري إدارة املخزونات وضامن أمنها عىل
الوجه السليم ،ومبا يشمل حفظ السجالت،
عىل األسلحة الصغرية املضبوطة أو
املسرتجعة يف حاالت الرصاع وحاالت ما
بعد انتهاء الرصاع للحيلولة دون تحويل
وجهتها إىل السوق غري املرشوعة.
4.كام أشار املشاركون إىل رضورة خضوع
املعدات التي متلكها بعثات حفظ السالم
للمساءلة التامة ،مبا تشمله من عمليات
التفتيش املنتظمة واإلبالغ عن أي حاالت
ت ُفقد فيها املعدات يف تلك البعثات.
5.من األهمية ضامن أمن جميع األسلحة التي
تُنقل من موقع إىل آخر ،وخاص ًة يف البلدان
املترضرة من الرصاعات.
6.من املهم كذلك ضامن أمن األسلحة التي
تقع يف حوزة قوات حفظ السالم التي
تتمركز خارج مواقع مقراتها ،مبا فيها
تلك املوجودة يف قواعد العمليات املتقدمة
ومراكز املراقبة.
7.أوىص املشاركون بتعطيل األسلحة التي
يتقرر التخلص منها/تدمريها بصورة
مؤقتة إىل أن يحني الوقت الذي يجري فيه
التخلص منها/تدمريها نهائيًا.
8.شجع املشاركون عىل االحتكام إىل وثائق
املعايري واملبادئ التوجيهية واملامرسات
الفضىل الدولية املرعية يف إدارة املخزونات
وأمنها يف حاالت الرصاع وحاالت ما بعد
انتهاء الرصاع.
9.كام شجع املشاركون يف الندوة املبادرات
التي من شأنها توعية كبار الزعامء
السياسيني – وخاص ًة يف البلدان الخارجة
من الرصاعات – بأهمية إدارة مخزونات
األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة وأمنها.

التوصيات :املساعدة الدولية

1.أشار املشاركون يف الندوة إىل أن الجهود
التي ت ُعنى بتعزيز القدرات يف مجال إدارة
املخزونات يف حاالت الرصاع وحاالت ما بعد
انتهاء الرصاع ينبغي أن تتسم باالستدامة.
وهذا يستدعي ،من جملة أمور ،تأمني الدعم
طويل األمد من املانحني ،وإعداد املوازنات
املستدامة للموارد البرشية ،وتخصيص ما

يكفي من املوارد للعمليات امليدانية وتنسيق
املوارد والربامج عىل نحو فعال.
2.يحظى التدريب عىل إدارة املخزونات من
األسلحة الصغرية وأمنها يف حاالت الرصاع
وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع بأهمية
خاصة .ويجب أن يغطي هذا التدريب
مواضيع من قبيل نقل األسلحة الصغرية من
موقع إىل آخر وتأمني التخزين يف املواقع
املوجودة خارج املقرات ،مبا فيها قواعد
العمليات املتقدمة ومراكز املراقبة.
3.شجع املشاركون عىل دمج محور التدريب
عىل إدارة املخزونات ضمن برنامج املساعدات
العسكرية املبارشة («التدريب والتجهيز»).
4.كام أوىص املشاركون باستخدام تقييامت
املخاطر يف تخصيص املوارد إلدارة
املخزونات وأمنها يف حاالت الرصاع وما
بعد انتهاء الرصاع لتحديد االحتياجات
حا وتحقيق أقىص قدر ممكن
األكرث إلحا ً
من فعالية هذه الربامج بالنسبة لتكلفتها.

تدابري املراقبة األخرى ذات العالقة

متش ًيا مع برنامج العمل نفسه ،تؤكد نتائج
االجتامع السادس من االجتامعات التي تعقدها
الدول مرة كل سنتني األهمية العامة التي تتبوأها
مراقبة األسلحة الصغرية يف حاالت الرصاع
وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع (الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،2016 ،الفقرة  .)105وطُلب إىل
املشاركني يف الندوة املواضيعية األوىل اإلجابة
عن األسئلة التالية من وجهة نظرهم:
•ما الخطوات اإلضافية املحددة التي ينبغي
أن يتخذها مؤمتر االستعراض الثالث يف هذا
املجال؟
•ما تدابري املراقبة التي ساعدت عىل الحد من
األسلحة الصغرية غري املرشوعة ،إىل جانب
تعقبها وإدارة مخزوناتها ،يف بيئات الرصاع
وبيئات ما بعد انتهاء الرصاع.
•ماذا ميكن أو يجب أن تقرره عملية
األمم املتحدة املتعلقة باألسلحة الصغرية
بخصوص هذه التدابري؟

وشملت نقاط النقاش:
•املعايري واملبادئ التوجيهية واألدوات املتعلقة
بالتنفيذ.
•تدابري مكافحة االتجار ،مبا فيها مراقبة
الحدود.
•جمع األسلحة الصغرية والذخائر غري
املرشوعة أو غري املرغوبة أو الفائضة عن
الحاجة يف حاالت الرصاع وحاالت ما بعد
انتهاء الرصاع.
•مراقبة األسلحة الصغرية وإعادة فرض األمن
العام يف حاالت ما بعد انتهاء الرصاع.
•بناء قدرات الدول الخارجة من الرصاعات
يف مجال مراقبة األسلحة الصغرية ،مبا فيها
تلك الدول التي متر مبرحلة انتقالية من
نظام حظر توريد األسلحة.

الجمع الطوعي لألسلحة

أشار املشاركون يف الندوة إىل أن برامج
األسلحة مقابل التنمية غال ًبا ما ت ُ َع ّد أنجح نوع
من برامج جمع األسلحة ،ألنها تتفادى إيجاد
أسواق أسلحة ثانوية قد تنشأ عند تقديم
الحوافز املالية .ويف الوقت نفسه ،ترسخ هذه
الربامج مشاركة املجتمعات املحلية فيها.
وخرج املشاركون يف الندوة بالتوصيات
التالية بشأن برامج الجمع الطوعي لألسلحة:
1.يجب اعتامد األطر القانونية املناسبة لهذه
الربامج ،بحيث تتناول ،من جملة أمور،
العفو عن حيازة األسلحة وتدمري األسلحة
املج ّمعة ،حسب مقتىض الحال.
2.يجب إدارة األسلحة املج ّمعة عىل نحو يراعي
الشفافية الكاملة أمام العامة ،ومبا يشمل
الشفافية عند التخلص منها/تدمريها.
3.أوىص املشاركون بدمج تدابري مراقبة
األسلحة الصغرية ذات الصلة ضمن برامج
الجمع الطوعي لألسلحة ،مبا تشمله من
حفظ السجالت والتدابري األعم املرعية يف
إدارة املخزونات وأمنها.
4.الحظ املشاركون أن املدنيني ينبغي أن
يشعروا باألمان قبل جمع األسلحة منهم.
 5-5.يجب تنفيذ برامج التثقيف والتوعية
من أجل ترسيخ الثقة العامة يف برامج
الجمع الطوعي لألسلحة.
6.ينبغي تقييم احتياجات املجتمع املحيل عند
تصميم برامج الجمع الطوعي لألسلحة.
7.كام أوىص املشاركون بدمج برامج الجمع
الطوعي لألسلحة ضمن اإلسرتاتيجيات
املحلية والوطنية بشأن األسلحة الصغرية،
حسب مقتىض الحال.

مراقبة الصادرات

حدد املشاركون يف الندوة تدابري النقل الدويل،
وال سيام مراقبة الصادرات ،باعتبارها تدابري
أساسية لتعزيز األمن يف حاالت الرصاع وحاالت
ما بعد انتهاء الرصاع ،وخرجوا بالتوصيات
التالية يف هذا املضامر:
1.تتقيد الحكومات تقيدًا صار ًما بااللتزامات
املرتتبة عليها بشأن النقل الدويل
لألسلحة ،مبا فيها ما يتعلق مبنح شهادات
املستخدمني النهائيني ،عند تقييم تراخيص
التصدير املتصلة بحاالت الرصاع وحاالت ما
بعد انتهاء الرصاع.
فحصا صار ًما لطلبات
2.ت ُجري الحكومات
ً
تصدير األسلحة إىل مقدمي الخدمات
األمنية الخاصة يف البيئات التي يشوبها
الرصاع أو خرجت من دائرة الرصاع،
وترفض تلك الطلبات عندما تنطوي عىل
خطر يهدد بتقويض األمن يف البلد املستلم.

تدابري مكافحة االتجار

أشار املشاركون يف الندوة إىل أوجه االلتقاء
والرتابط املهمة بني تدابري مكافحة االتجار يف
حاالت الرصاع وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع

وأهداف التنمية املستدامة ،وال سيام الغاية 16.4
التي تدعو إىل الحد بقدر كبري من التدفقات
غري املرشوعة لألسلحة بحلول العام 2030
(الجمعية العامة لألمم املتحدة2015 ،ب) .كام
شدّد املشاركون عىل الدور املهم الذي تضطلع
به الدول املجاورة لبلد يخضع لحظر توريد
األسلحة إليه يف رصد تنفيذ هذا الحظر .وخرج
املشاركون بالتوصيات التالية يف هذا املقام:
1.ينبغي تشجيع املبادرات التي تسعى إىل
تقليص الحوافز التي تدفع إىل املشاركة يف
االتجار غري املرشوع ،مبا يشمل االتجار يف
املناطق الحدودية.
2.يجب تعزيز أوجه التآزر بني برنامج
العمل/الصك الدويل للتعقب والعمليات
التي يقررها بروتوكول األمم املتحدة املتعلق
باألسلحة النارية يف مجال مكافحة االتجار.
3.أوىص املشاركون بتحسني أوجه التآزر
بني برنامج العمل/الصك الدويل للتعقب
والعملية التي ينص عليها القرار 1540
الصادر عن مجلس األمن بشأن أسلحة
الدمار الشامل (مجلس األمن التابع لألمم
املتحدة ،)2004 ،وخاصة من خالل تعزيز
مراقبة صادرات األسلحة الصغرية حسبام
تقتضيه الرضورة ،ومبا يشمل السمرسة.
4.كام أوىص املشاركون بوضع النوع
االجتامعي يف االعتبار عند تصميم التدابري
الرامية إىل مكافحة االتجار باألسلحة
ووضعها موضع التنفيذ ،ومبا يشمل
مشاركة النساء يف بعض أشكال االتجار
باألسلحة.

مراقبة الحدود

أشار املشاركون يف الندوة إىل أن االتجار غري
املرشوع باألسلحة غال ًبا ما ميثل مشكلة يف
املناطق الحدودية التي ال تخضع ألي سلطة
حكومية أو تسودها أنظمة حكم هشّ ة ،وهو ما
ميثل سمة عامة ت َِسم حاالت الرصاع وحاالت
ما بعد انتهاء الرصاع .وخرج هؤالء املشاركون
بالتوصيات التالية بشأن مراقبة الحدود:
1.يجب تعزيز التعاون ،مبا فيه تبادل
املعلومات ذات الصلة ،من أجل توطيد
دعائم األمن عىل الحدود الربية والبحرية
والجوية ،والنهوض بآليات التعاون ذات
العالقة أو إعدادها لهذه الغاية.
2.ينبغي ضامن قدر ٍ
واف من التنسيق بني
األجهزة الحكومية داخل البلدان عىل صعيد
التعامل مع االتجار عرب الحدود.
3.أوىص املشاركون بإرشاك املجتمعات
املحلية القاطنة يف املناطق الحدودية يف
مبادرات مكافحة االتجار ،بطرق منها
إنشاء الهياكل الدامئة التي تضم الحكومة
واملجتمعات املحلية (من قبيل «مجالس
سالمة املجتمعات املحلية») ،لضامن فهم
املخاوف املحلية وأن تلك املجتمعات تفهم

الطريقة التي تستطيع الحكومة من خاللها
أن تساعد يف معالجة مخاوفها.
4.كام حثّ املشاركون عىل تقديم التدريب
املستدام واملنتظم ملسؤويل الحدود
والجامرك يف مجال الكشف عن األسلحة
املُتَّجر بها ،مبا يف ذلك أجزاؤها ومكوناتها
مثل).
(فيام يتعلق بطرق إخفائهاً ،

برامج تعزيز األمن

تشمل برامج تعزيز األمن طائفة من التدابري
املحددة التي تُعنى باألسلحة الصغرية ،كتلك
التي تتناولها الفصول املتقدمة من هذه
الورقة .ويحتل أحد هذا الربامج ،وهو برنامج
نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج ،موقع
الصدارة يف برنامج العمل (الجمعية العامة
لألمم املتحدة2001 ،ب ،الفقرات ثان ًيا(،)21
ثانيًا( ،)30ثانيًا( ،)34-35ثالثًا(،))16
ووردت اإلشارة مؤخ ًرا إىل هذا الربنامج يف
نتائج االجتامع السادس من االجتامعات التي
تعقدها الدول مرة كل سنتني (الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،2016 ،الفقرتان  .)56 ،35كام
تالحظ نتائج االجتامع أهمية مراقبة األسلحة
يف بعثات األمم املتحدة لحفظ السالم يف حاالت
الرصاع وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع (الفقرة
 )55وبرامج إعادة اإلعامر بعد انتهاء الرصاعات
(الفقرة  .)56وطُلب إىل املشاركني يف الندوة
املواضيعية األوىل اإلجابة عن األسئلة التالية من
وجهة نظرهم:
•ما الذي ميكن/يجب أن تقرره عملية األمم
املتحدة املتعلقة باألسلحة الصغرية بشأن
برامج تعزيز األمن يف حاالت الرصاع
وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع وغريها؟
•ما الدور الذي تستطيع هذه الربامج أن
تضطلع به يف رصد األسلحة الصغرية غري
املرشوعة ،ومكافحة تحويل الوجهة وتعزيز
مراقبة األسلحة الصغرية؟
وتضمنت نقاط النقاش:
•رصد الحظر املفروض عىل توريد األسلحة.
•حفظ السالم.

•نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج.
•إصالح القطاع األمني.

•إعادة اإلعامر بعد انتهاء الرصاعات وحفظ
السالم.

املالحظات

ليك يكون النجاح الطويل األمد من نصيب
الربامج التي تُعنى بتعزيز األمن يف حاالت
الرصاع وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع ،أشار
املشاركون يف الندوة إىل أهمية:
•الدعم السيايس رفيع املستوى.

نتائج الندوات التي ُعقدت بشأن األسلحة الصغيرة
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•مشاركة الحكومة بجميع قطاعاتها.
•املِلكية الوطنية.

•املوارد البرشية (تنمية املهارات واالحتفاظ
بها).
•الدعم الطويل األمد من املانحني.

التوصيات العامة

1.أكد املشاركون يف الندوة الدور املهم الذي
تستطيع وكاالت التنسيق الوطنية املعنية
باألسلحة الصغرية أن تؤديه يف تعزيز
األمن يف أثناء املراحل االنتقالية التي تيل
انتهاء الرصاعات ،وأوصوا بإنشاء هذه
الوكاالت أو تعزيزها لضامن التنسيق الفعال
يف مجال األسلحة الصغرية واملسائل األمنية
بني قطاعات الحكومة كلها.
2.يجب إرشاك الدول املجاورة واملنظامت
اإلقليمية ودون اإلقليمية يف تصميم برامج
تعزيز األمن يف حاالت ما بعد انتهاء
الرصاع.
3.ينبغي إدراج التدابري املتعلقة باألسلحة
الصغرية ضمن برامج تعزيز األمن التي
تنفَّذ يف حاالت الرصاع وحاالت ما بعد
انتهاء الرصاع ،مبا فيها برامج إصالح
القطاع األمني.
4.يجب توظيف املعايري واملبادئ التوجيهية
املتعلقة باألسلحة الصغرية ،مبا فيها مبادئ
األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام
القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني
املكلفني بإنفاذ القوانني (األمم املتحدة،
 ،)1990يف برامج تدريب الرشطة لتوطيد
أركان األمن وتعزيز سيادة القانون ،وال
سيام يف أثناء املراحل االنتقالية التي تيل
انتهاء الرصاع.
5.ينبغي ملجلس األمن إدراج الواليات املتعلقة
مبراقبة األسلحة الصغرية ضمن عمليات
السالم التي يشكّلها ،وتأمني املوارد والخربات
الالزمة لتنفيذها ورصد هذا التنفيذ.
6.ينبغي تشجيع البلدان الخارجة من
الرصاعات عىل إعداد خطط العمل
الوطنية بشأن األسلحة الصغرية ،بحيث
تشمل أهداف التنفيذ املفصلة واملؤرشات
املقرتنة بها ،بنا ًء عىل برنامج العمل
والصك الدويل للتعقب.
7.شدد املشاركون يف الندوة عىل رضورة
أن تضع برامج تعزيز األمن فوارق النوع
االجتامعي يف االعتبار.
8.كام يجب أن تتضمن برامج تعزيز األمن
التعليم الشامل للجنسني ،بحيث يغطي
مسائل من قبيل املخاطر الناجمة عن
األسلحة والذخائر والتعامل مع األسلحة.
9.يجب ضامن مشاركة املجتمعات املحلية،
مبن فيها من الزعامء التقليديون والنساء
وأصحاب املصلحة اآلخرين ،مشاركة وثيقة
يف إعداد برامج تعزيز األمن وتنفيذها.
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	10.ينبغي تنسيق هذه الربامج مع الجهود
ذات العالقة يف جميع مراحل فرتة الرصاع
وفرتة ما بعد انتهاء الرصاع.
	11.كام أكد املشاركون يف الندوة الدور املهم
الذي تضطلع به املنظامت اإلقليمية ودون
اإلقليمية يف تعزيز األمن يف حاالت الرصاع
وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع.

التوصيات :برامج نزع السالح
والترسيح وإعادة اإلدماج

أوىص املشاركون يف الندوة مبا ييل:
1.دمج التدابري املتعلقة مبراقبة األسلحة
الصغرية ضمن برامج نزع السالح
والترسيح وإعادة اإلدماج ،مبا يشمل حفظ
السجالت والتدابري األع ّم املرعية يف إدارة
املخزونات وأمنها.
2.ربط محور إعادة اإلدماج يف برامج
نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج
باملبادرات التي تص َّمم ملحاربة التطرف
املصحوب بالعنف.
3.معالجة االحتياجات املحددة لدى املحاربات
السابقات يف برامج نزع السالح والترسيح
وإعادة اإلدماج.
4.تنفيذ تدابري مؤقتة عىل صعيد مراقبة
األسلحة الصغرية ،كحفظ السجالت ،قبل
نزع السالح والترسيح.

التوصيات :برامج مكافحة اإلرهاب

أوىص املشاركون يف الندوة مبا ييل:
1.إرشاك املجتمعات املحلية املترضرة يف
تصميم برامج مكافحة اإلرهاب وتنفيذها.
2.دمج أدوات التحقيق املتصلة باألسلحة
الصغرية ،مبا فيها تعقب األسلحة وتبادل
كامل
ً
املعلومات املتعلقة باملقذوفات ،دم ًجا
ضمن املساعي الرامية إىل مكافحة اإلرهاب.
3.تعزيز التعاون عىل املستويات اإلقليمية
وما دون اإلقليمية يف إعداد مبادرات
مكافحة اإلرهاب.
4.تبادل املامرسات الفضىل عىل صعيد
مكافحة اإلرهاب.

التوصيات :املساعدة الدولية/بناء
القدرات
أوىص املشاركون يف الندوة مبا ييل:

1.ضامن امللكية الوطنية لربامج التدريب
املتعلقة باألسلحة الصغرية ،بطرق منها
تضمني هذه الربامج يف هياكل الحكومة
املتلقية ،لتوسيع نطاق اكتساب املهارات
واالحتفاظ بها ،وخاص ًة يف أثناء املراحل
االنتقالية التي تيل انتهاء الرصاع.
2.ضامن تقديم املكافآت املجزية لألفراد العاملني
يف املؤسسات املعنية مبراقبة األسلحة.
3.تقديم املواد التدريبية باللغات املحلية.

4.وضع قوائم بأسامء الخرباء يف مجال
مراقبة األسلحة الصغرية يف حاالت
الرصاع وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع عىل
املستويات اإلقليمية وما دون اإلقليمية.

دور القطاع الخاص يف تقديم
الخدمات األمنية

يضطلع القطاع الخاص ،يف حاالت كثرية،
بدور مهم يف تقديم الخدمات األمنية يف
حاالت الرصاع وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع.
ويأيت مقدِّمو الخدمات األمنية الخاصة يف
صور عديدة ،منها الرشكات العسكرية واألمنية
الخاصة ،وجامعات حامية املجتمعات املحلية
وجامعات الحامية التي مت ّولها مشاريع األعامل.
ويضطلع هؤالء بطائفة واسعة من األدوار ،مبا
فيها تقديم املساعدة العسكرية املبارشة (برامج
«التدريب والتجهيز») ،وحامية العاملني يف
املجال اإلنساين وتأدية وظائف مكافحة االتجار.
وقد ركزت النقاشات التي دارت يف الندوة
املواضيعية األوىل عىل رضورة سد الثغرات
التنظيمية التي تشوب أحيانًا مقدّمي الخدمات
األمنية الخاصة يف حاالت الرصاع وحاالت ما
بعد انتهاء الرصاع ،إىل جانب عوامل أخرى
تهدف إىل تعزيز مشاركتهم يف أمن البلدان
التي يزاولون عملياتهم فيها.
وخرج املشاركون يف الندوة بالتوصيات
التالية يف هذا الخصوص:
1.حث املشاركون الحكومات عىل إخضاع
صادرات األسلحة املوجهة إىل مقدّمي
الخدمات األمنية الخاصة الذين يعملون
يف بيئات يشوبها الرصاع أو خرجت من
أتون الرصاع لفحص صارم ،ورفض هذه
الصادرات يف الحاالت التي تنطوي فيها عىل
خطر يهدد بتقويض األمن يف البلد املستلم.
2.يجب تنظيم الخدمات األمنية التي تقدمها
الجهات الفاعلة الخاصة يف حاالت الرصاع
وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع مبا يتامىش مع
املعايري واملبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة.
3.ينبغي أن يخضع استخدام القوة املسلحة
من جانب الجهات األمنية الخاصة للمساءلة
الكاملة مبا يتوافق مع املعايري واملبادئ
التوجيهية الدولية ذات العالقة.
4.يجب مراقبة األسلحة الصغرية التي تقع يف
حوزة الجهات األمنية الخاصة يف حاالت
الرصاع وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع مبا
يتامىش مع أحكام برنامج العمل والصك
الدويل للتعقب ،مبا فيها األحكام الناظمة
لحفظ السجالت وإدارة املخزونات وأمنها.
5.ينبغي وسم األسلحة الصغرية التي تقع يف
حوزة الجهات األمنية الخاصة يف حاالت
الرصاع وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع
بعالمات فريدة وفقًا للصك الدويل للتعقب.
6.يجب التخلص من األسلحة الصغرية التي
تقع يف حوزة الجهات األمنية الخاصة
يف حاالت الرصاع وحاالت ما بعد انتهاء
الرصاع بطريقة مسؤولة عندما ينقيض
الدور املنوط مبقدمي الخدمات األمنية.

7.كام أشار املشاركون إىل رضورة ضامن
تنظيم مستودعات األسلحة الواقعة يف املياه
الدولية («مستودعات األسلحة العامئة»)
ومراقبتها عىل الوجه املالئم متش ًيا مع
أحكام برنامج العمل والصك الدويل
للتعقب ،مبا فيها األحكام التي تنظّم وسم
األسلحة وحفظ السجالت وإدارة املخزونات
من األسلحة الصغرية وأمنها.

األسلحة الصغرية وأهداف التنمية
املستدامة والجوانب املتعلقة
بالنوع االجتامعي يف مراقبة
األسلحة الصغرية

ُعقدت الندوة املواضيعية الثانية بعد الندوة
يومي  25و 26ترشين األول/
األوىل مبارش ًة يف
ْ
أكتوبر  2017يف مقر األمم املتحدة بنيويورك.
وتطرقت هذه الندوة إىل موضوعني مرتابطني،
مع أنهام مستقالن عن بعضهام بعضً ا يف الوقت
نفسه ،وهام )1( :األسلحة الصغرية واألسلحة
الخفيفة وخطة التنمية املستدامة للعام ،2030
مبا فيها الهدف  )2( ،16والجوانب املتعلقة
بالنوع االجتامعي يف مراقبة األسلحة الصغرية
(.)EU Council, 2017, p. 16
ويقيم الهدف  16من خطة التنمية املستدامة
للعام  2030رابطًا رصي ًحا بني التنمية املستدامة
والسالم واألمن ومراقبة األسلحة ،حيث تُلزِم

الغاية  16.4الدول األعضاء يف األمم املتحدة
بالحد بقدر كبري من التدفقات غري املرشوعة
لألسلحة بحلول العام  .2030ويق ّر االجتامع
السادس من االجتامعات التي تعقدها الدول
مرة كل سنتني – وهو أول اجتامع ُعقد للنظر
يف تنفيذ برنامج العمل بعد اعتامد أهداف
التنمية املستدامة – هذه العالقة يف عبارات
عامة ومن خالل إيراد إشارات محددة إىل أوجه
التآزر بني تنفيذ هذه األهداف وبرنامج العمل/
الصك الدويل للتعقب ،مبا يشمل اإلبالغ وجمع
البيانات (الجمعية العامة لألمم املتحدة،2016 ،
الفقرات .)108 ،101 ،99 ،76 ،53 ،24-27
ونتيج ًة لذلك ،أق ّرت عملية األمم املتحدة املتعلقة
باألسلحة الصغرية إقرا ًرا واض ًحا بالعالقة
القامئة بني التنمية املستدامة واألمن واتخذت
بعض الخطوات األولية لالستفادة من أوجه
التآزر املمكنة مع عملية أهداف التنمية املستدامة.
وبد ًءا من مؤمتر االستعراض الثاين الذي انعقد
يف العام  ،2012رشعت اجتامعات األمم املتحدة
بشأن األسلحة الصغرية يف ربط مراقبة األسلحة
الصغرية بجدول أعامل األمم املتحدة بشأن املرأة
والسالم واألمن .ومؤخ ًرا ،أكدت نتائج االجتامع
السادس من االجتامعات التي تعقدها الدول
مرة كل سنتني عىل رضورة تعزيز مشاركة
املرأة يف عمليات صنع السياسات والتخطيط
والتنفيذ املتعلقة باألسلحة الصغرية .وبوجه
أعم ،شددت نتائج االجتامع عىل أهمية فوارق
النوع االجتامعي («النساء والرجال والفتيات

والفتيان») ،والبيانات املصنفة حسب النوع
االجتامعي واملساواة بني الجنسني يف مكافحة
األسلحة الصغرية (الجمعية العامة لألمم
املتحدة ،2016 ،الفقرات .)58-61 ،25
واستهلّت الندوة املواضيعية الثانية النظر يف
أوجه التآزر بني برنامج العمل وأهداف التنمية
املستدامة بالرتكيز عىل أوجه التآزر يف تنفيذهام
(الجلسة األوىل) ،قبل أن تتطرق إىل استخدام
اإلبالغ وغريه من أشكال جمع البيانات يف إطار
برنامج العمل/الصك الدويل للتعقب من أجل
إسناد قياس تنفيذ أهداف التنمية املستدامة
فضل عن إعداد املؤرشات
ً
(الجلسة الثانية)،
التكميلية عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي
للغاية نفسها (الجلسة الثالثة) .ونظرت الجلسة
الرابعة من جلسات الندوة يف الجوانب املتعلقة
بالنوع االجتامعي يف مراقبة األسلحة الصغرية،
بينام تناولت الجلسة الخامسة أوجه التآزر بني
برنامج العمل وأهداف التنمية املستدامة عىل
املستويني اإلقليمي وما دون اإلقليمي.

تحديد أوجه التآزر يف تنفيذ عملية
األمم املتحدة املتعلقة باألسلحة
الصغرية وأهداف التنمية املستدامة
واالستفادة منها

تق ّر نتائج االجتامع السادس من االجتامعات التي
تعقدها الدول مرة كل سنتني بالعالقة القامئة

إحدى أفراد بعثة حفظ السالم اإليطالية تساعد فتاة لبنانية يف ارتداء خوذة يف مقر قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان (اليونيفيل) ،الناقورة ،لبنان ،أيلول/
سبتمرب  .2013املصدر :محمود الزيات/صور وكالة فرانس برس
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بني التنمية واألمن من خالل إيراد إشارات محددة
ألهداف التنمية املستدامة ،وتجارة األسلحة
الصغرية غري املرشوعة وتنفيذ برنامج العمل/
الصك الدويل للتعقب (الجمعية العامة لألمم
املتحدة ،2016 ،الفقرات .)101 ،99 ،25-26
وفضل عن ذلك ،تؤكد هذه الوثيقة أهمية تنفيذ
ً
برنامج العمل والصك الدويل للتعقب يف تحقيق
الهدف  16والغاية  16.4من أهداف التنمية
املستدامة (الفقرة  .)26و ُوجه سؤال إىل املشاركني
يف الندوة املواضيعية الثانية عن التدابري
اإلضافية املحددة التي يعتقدون أنه ينبغي ملؤمتر
االستعراض الثالث أن يتبناها من أجل تحقيق
أقىص قدر من االستفادة من أوجه التآزر يف تنفيذ
هاتني العمليتني .وتضمنت نقاط النقاش:
•ما هي تدابري مراقبة األسلحة الصغرية
املحددة التي تساند تحقيق الغاية  16.4من
أهداف التنمية املستدامة؟ وما الذي ميكن
إنجازه لتحسني هذه املساندة؟
•كيف تساند تدابري املراقبة التي ينص عليها
برنامج العمل/الصك الدويل للتعقب تحقيق
الهدف  16من أهداف التنمية املستدامة؟ وما
الذي ميكن إنجازه لتحسني هذه املساندة؟
•كيف تساند تدابري املراقبة التي يضعها
برنامج العمل/الصك الدويل للتعقب تحقيق
أهداف أخرى من أهداف التنمية املستدامة؟
وما الذي ميكن إنجازه لتحسني هذه املساندة؟
•ما الذي يجب تطبيقه من املعايري واملبادئ
التوجيهية واألدوات ذات العالقة عىل صعيد
التنفيذ؟
•ما أوجه التآزر القامئة بني الغاية أ .16بشأن
بناء قدرات املؤسسات الوطنية ملنع العنف
ومكافحة اإلرهاب والجرمية؟
تنص الغاية  16.4عىل:
«الحد بقدر كبري من التدفقات غري
املرشوعة لألموال واألسلحة ،وتعزيز
اسرتداد األصول املرسوقة وإعادتها
ومكافحة جميع أشكال الجرمية
املنظمة ،بحلول عام ( »2030الجمعية
العامة لألمم املتحدة2015 ،ب).

وينص املؤرش  16.4.2عىل:
«نسبة األسلحة املضبوطة أو املعثور
عليها أو املسلّمة التي تعقّبت سلطة
مختصة مصدرها غري املرشوع أو
ظروفها أو تث ّبتت من ذلك ،متاش ًيا مع
الصكوك الدولية» (الجمعية العامة
لألمم املتحدة.)2017 ،
وخرج املشاركون يف الندوة بالتوصيات التالية
بشأن أوجه التآزر بني إجراءات التنفيذ:
1.أشار املشاركون إىل أن فروع الحكومة
التي تتعامل مع التنمية وتلك التي تضطلع
مبراقبة األسلحة الصغرية تعمل يف معزل
عن بعضها بعضً ا يف حاالت كثرية ،وأوصوا
بجرس هذه الهوة ،وخاصة من خالل وكاالت
التنسيق الوطنية املعنية باألسلحة الصغرية.
وتدعو الفقرة ثان ًيا( )4من برنامج العمل
إىل إنشاء «وكاالت  ...تنسيق وطنية ...
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مسؤولة عن توجيه السياسات وإجراء
البحوث ورصد الجهود» املرتبطة مبراقبة
األسلحة الصغرية (الجمعية العامة
لألمم املتحدة2001 ،ب) .كام تسمى
هذه الهيئات «اللجان الوطنية املعنية
باألسلحة الصغرية» .وتتفاوت الوظائف
املحددة التي تؤديها وتشكيلها وقدراتها
من بلد إىل آخر.
2.كام يجب تعزيز قدرات وكاالت التنسيق
الوطنية املعنية باألسلحة الصغرية يف
إنجاز العمل املتعلق باألسلحة الصغرية/
التنمية عىل نحو متكامل ،مبا يشمل جمع
البيانات يف إطار برنامج العمل/أهداف
التنمية املستدامة وتحليلها.
3.يجب ضامن املشاركة املجدية للنساء
واملجتمع املدين يف وكاالت التنسيق
الوطنية املعنية باألسلحة الصغرية.
4.كام ينبغي تضمني املسائل املتعلقة مبراقبة
األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة يف
خطط التنمية الوطنية .وضامن امللكية
السياسية رفيعة املستوى لهذه الخطط ،إىل
جانب ما يكفي من املوارد املالية والفنية
وغريها من املوارد الالزمة لتنفيذها.
5.أوىص املشاركون ،يف سياق هذه الخطط،
بربط التدابري املحددة الواردة يف برنامج
العمل/الصك الدويل للتعقب بغايات التنمية
املحددة بنا ًء عىل أهداف التنمية املستدامة،
مبا فيها تلك الواردة يف الفقرة  25من
نتائج االجتامع السادس من االجتامعات
التي تعقدها الدول مرة كل سنتني.
وتنص الفقرة  25عىل ما ييل« :وأشارت
الدول إىل أن االتجار غري املرشوع
باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة
يؤثر عىل تحقيق عدد من أهداف التنمية
املستدامة ،مبا يف ذلك األهداف املتعلقة
بالسالم والعدالة واملؤسسات القوية،
والحد من الفقر ،والنمو االقتصادي،
والصحة ،واملساواة بني الجنسني،
واملدن واملجتمعات اآلمنة» (الجمعية
العامة لألمم املتحدة.)2016 ،
6.كام أوىص املشاركون يف الندوة بإعداد
املؤرشات الوطنية عىل هدي من برنامج
العمل والصك الدويل للتعقب لقياس التقدم
املح َرز يف تنفيذ هذه الخطط واآلثار التي
يفرزها تنفيذها .ويجب جمع البيانات
املطلوبة يف هذا الخصوص وتحليلها.
7.كام يجب إعداد املؤرشات الوطنية بنا ًء
عىل برنامج العمل والصك الدويل للتعقب
لقياس التقدم املح َرز يف تنفيذ الغاية 16.4
وغريها من الغايات ذات الصلة من أهداف
التنمية املستدامة ،مبا فيها تلك املتعلقة
بالحد من العنف ومعدالت الوفاة الناجمة
عنه (الغاية  ،)16.1وتعزيز سيادة القانون
(الغاية ،)16.3والحد من الفساد والرشوة
الغاية ( .)16.5وينبغي جمع البيانات
املطلوبة يف هذا املضامر وتحليلها.

وتستند التوصيتان السابقتان إىل
الفقرة  27من نتائج االجتامع السادس
من االجتامعات التي تعقدها الدول
مرة كل سنتني ،والتي تنص عىل ما
ييل« :وشجعت الدول عىل القيام،
عند االقتضاء ،بوضع مؤرشات عىل
الصعيد الوطني استنادًا إىل برنامج
العمل والصك الدويل للتعقب ،ميكن
استخدامهام لقياس التقدم املحرز يف
تنفيذ الغاية ( »16.4الجمعية العامة
لألمم املتحدة.)2016 ،
8.للحد من االتجار غري املرشوع عرب الحدود
وفقًا للغاية  16.4من أهداف التنمية
املستدامة ،يجب ضامن قيام حكم وطني
فعال يف املناطق الحدودية بالتعاون مع
املجتمعات املحلية القاطنة يف املناطق
الحدودية.
9.يف سياق تعزيز العمل عىل تنفيذ الهدف
 16والغاية  16.1من أهداف التنمية
املستدامة ،ينبغي للحكومات كذلك أن
تنفذ مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن
استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب
املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني (األمم
املتحدة.)1990 ،
	10.متش ًيا مع برنامج العمل/الصك الدويل
للتعقب وأهداف التنمية املستدامة املرتبطة
بهام ،أوىص املشاركون بإيالء قدر أكرب
من الرتكيز عىل تعزيز األمن والحد من
العنف عىل مستوى املجتمعات املحلية،
وذلك باالستناد إىل الرشاكات املعقودة مع
أصحاب املصلحة املعنيني.
	11.يجب ربط تنفيذ أهداف التنمية املستدامة
بتنمية املجتمعات املحلية ،من خالل توفري
الحوافز عىل مستوى هذه املجتمعات بهدف
تعزيز العمل عىل تحقيق أهداف التنمية
مثل.
املستدامة وغاياتها ذات الصلةً ،
	12.كام أوىص املشاركون يف الندوة الحكومات
بأن تعقد الرشاكات مع املجتمع املدين يف
تصميم برامج التوعية والتثقيف املتعلقة
بربنامج العمل/الصك الدويل للتعقب
وأهداف التنمية املستدامة.

أوجه التآزر بني اإلبالغ/جمع
البيانات

تشدد خطة العام  2030عىل أهمية قياس
تحقيق أهداف التنمية املستدامة وتتب ّنى
منظومة من املؤرشات العاملية لهذه الغاية.
وتنص الصيغة الحالية التي جاء عليها املؤرش
 16.4.2املصمم لقياس تنفيذ الغاية  16.4عىل
«نسبة األسلحة املضبوطة أو املعثور عليها أو
املسلّمة التي تعقّبت سلطة مختصة مصدرها
غري املرشوع أو ظروفها أو تثبّتت من ذلك،
متاشيًا مع الصكوك الدولية» (الجمعية العامة
لألمم املتحدة.)2017 ،
وتضطلع عملية األمم املتحدة املتعلقة باألسلحة
الصغرية بدور جيل يف دعم قياس التقدم

املحرز يف تنفيذ الغاية  ،16.4حيث تسلط نتائج
االجتامع السادس من االجتامعات التي تعقدها
الدول مرة كل سنتني الضوء عىل أوجه التآزر
بني التقارير الوطنية مبوجب برنامج العمل/
الصك الدويل للتعقب و«جمع البيانات الخاصة
باملؤرشات ذات الصلة املتعلقة بأهداف التنمية
املستدامة» (الفقرتان  .)76 ،53وطُلب إىل
املشاركني يف الندوة املواضيعية الثانية إبداء
رأيهم حول الطريقة التي ميكن فيها ملؤمتر
االستعراض الثالث أن يسهم يف قياس أهداف
التنمية املستدامة وغاياتها ذات العالقة ،يف ذات
الوقت الذي يعزز فيه تنفيذ الصك الدويل للتعقب
(وبرنامج العمل) .وتضمنت نقاط النقاش:

•استخدام اإلبالغ يف إطار برنامج العمل
والصك الدويل للتعقب لتقديم البيانات
بشأن مؤرشات أهداف التنمية املستدامة ذات
الصلة ،وال سيام املؤرش .16.4.2
•إمكانية إعداد مؤرشات عاملية جديدة
واستخدامها.
•أنواع أخرى من أنواع جمع البيانات ،مبا فيها
ال ُّن ُهج املراعية للنوع االجتامعي ،بنا ًء عىل
برنامج العمل والصك الدويل للتعقب ،والتي
يف وسعها أن ترقى بقياس التقدم املحرز
يف تنفيذ الغاية  16.4واألهداف والغايات
األخرى ذات الصلة.
•االستناد إىل عملية األمم املتحدة املتعلقة
باألسلحة الصغرية يف إعداد خطوط أساس
املعلومات للغاية  ،16.4واملؤرش 16.4.2
واألهداف والغايات األخرى ذات العالقة.

التوصيات :أنواع املعلومات وخصائصها

1.باإلضافة إىل بيانات األسلحة املضبوطة،
أوىص املشاركون يف الندوة بجمع
املعلومات عن األسلحة املستخدمة يف
الجرمية ،مبا فيها جرائم القتل ،وتبويبها
وتحليلها ،وعن أسعار األسلحة ،مبا يشمل
التغريات التي تطرأ عىل هذه األسعار،
ودروب االتجار وطرائقه.
2.ينبغي تصنيف معلومات األسلحة
املضبوطة حسب نوع السالح وطرازه،
ومالبسات الضبط أو االسرتجاع .ويجب
متييز املعلومات املتعلقة باألجزاء وامللحقات
والذخائر عن معلومات األسلحة.
3.كام دعا املشاركون إىل جمع البيانات
املصنفة حسب النوع االجتامعي عىل
أساس منهجي فيام يتصل بقضايا األسلحة
الصغرية ،مبا فيها البيانات التي تتناول
املشاركة املجدية للمرأة ومتثيلها يف عمليات
صنع السياسات والتخطيط والتنفيذ
املتعلقة بربنامج العمل.
وتنص الفقرتان  59و 60من نتائج
االجتامع السادس من االجتامعات التي
تعقدها الدول مرة كل سنتني عىل:
« - 59تعزيز املشاركة املجدية للمرأة
ومتثيلها يف عمليات صنع السياسات

والتخطيط والتنفيذ املتصلة بربنامج
العمل ،مبا يف ذلك مشاركتها يف اللجان
الوطنية لألسلحة الصغرية ويف الربامج
املتعلقة بسالمة املجتمعات املحلية ومنع
نشوب النزاعات وتسويتها ،مع مراعاة
قرار الجمعية العامة  65/69املتعلق
باملرأة ونزع السالح ومنع االنتشار
وتحديد األسلحة ،والقرارات الالحقة
بشأن تلك املسألة ،وكذلك قرار مجلس
األمن  )2000( 1325وقرارات املتابعة
الالحقة له.
 - 60تشجيع جمع البيانات املصنفة
املتعلقة بنوع الجنس واالتجار غري
املرشوع باألسلحة الصغرية واألسلحة
الخفيفة ،وال سيام لغرض تحسني
السياسات الوطنية ذات الصلة وبرامج
املساعدة» (الجمعية العامة لألمم
املتحدة.)2016 ،
4.وأشار املشاركون إىل أهمية إقامة السياق
الالزم لتبادل البيانات مع الدول وغريها
مثل،
من أصحاب املصلحة .وهذا يشملً ،
املعلومات عن النطاق الجغرايف والزمني
للبيانات ،والوكاالت التي جمعتها ،والتعريفات
واملفاهيم املستخدمة يف توليدها.
5.يجب استخدام التعريفات واملفاهيم نفسها،
حيثام أمكن ،يف نفس النوع من املعلومات
من أجل تعزيز القدرة عىل مقارنتها.
وفضل عام تقدم ،شجع املشاركون يف
ً
6.
الندوة عىل إعداد مناذج مرنة لإلبالغ ،مبا
يتيح للدول تقديم بيانات مفصلة ومصنفة
حال توفرها.

التوصيات :املستوى الوطني

1.يجب تكليف وكاالت التنسيق الوطنية
بجمع وتبويب البيانات املتعلقة باألسلحة
الصغرية من األجهزة الوطنية ،مبا فيها
الرشطة وسلطات الجامرك والصحة العامة.
2.يجب ربط جميع البيانات املتصلة باألسلحة
الصغرية عىل املستوى الوطني باإلجراءات
الوطنية املعتمدة يف تنفيذ برنامج العمل/
الصك الدويل للتعقب.
3.كام شدد املشاركون عىل رضورة امللكية
السياسية رفيعة املستوى لجمع البيانات
املتعلقة باألسلحة الصغرية وتحليلها عىل
املستوى الوطني ،وتأمني ما يكفي من
املوارد املالية والفنية وغريها من املوارد
لهذه الجهود.

التوصية :املستويات اإلقليمية ودون
اإلقليمية

الصك الدويل للتعقب ،والهدف  16وغريه
أهداف التنمية املستدامة ذات العالقة.

التوصيات :املستوى العاملي

1.حث املشاركون يف الندوة الدول عىل زيادة
نسبة ما تتعقبه من األسلحة املضبوطة أو
املعثور عليها أو املسلّمة من أجل قياس
الحد من تدفقات األسلحة غري املرشوعة يف
سياق إسناد الغاية  16.4واملؤرش .16.4.2
2.كام أوىص املشاركون بإعداد مؤرشات
عاملية تضاف إىل املؤرش  ،16.4.2بنا ًء
عىل برنامج العمل والصك الدويل للتعقب،
لتعزيز قياس التقدم املحرز يف تنفيذ الغاية
مثل ،جمع
 16.4وقد تضم هذه املؤرشاتً ،
املعلومات عن األسلحة التي يجري جمعها
أو تدمريها أو وسمها أو تسجيلها.

التوصيات :التعاون واملساعدة الدوليان
1.دعا املشاركون إىل النهوض بتبادل
املعلومات املتصلة بتنفيذ برنامج العمل/
الصك الدويل للتعقب ،والغاية 16.4
وغريها من أهداف التنمية املستدامة عىل
املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية،
ومبا يشمل تبادلها بني هذه املستويات.
2.يجب تعزيز قدرات املؤسسات اإلحصائية
الوطنية يف جمع وتحليل البيانات املتعلقة
بتنفيذ برنامج العمل/الصك الدويل
للتعقب ،والهدف  16وغريه أهداف التنمية
املستدامة ذات الصلة.
وتنص الغاية أ 16.من أهداف التنمية
املستدامة عىل:
«تعزيز املؤسسات الوطنية ذات الصلة،
بوسائل منها التعاون الدويل ،سعيًا
لبناء القدرات عىل جميع املستويات،
وال سيام يف البلدان النامية ،ملنع العنف
ومكافحة اإلرهاب والجرمية» (الجمعية
العامة لألمم املتحدة2015 ،ب).
3.يجب تعزيز قدرات وكاالت التنسيق الوطنية
يف جمع وتحليل البيانات املتعلقة بتنفيذ
برنامج العمل/الصك الدويل للتعقب،
والهدف  16وغريه من أهداف التنمية
املستدامة ذات الصلة.
4.يجب تعزيز قدرات املنظامت اإلقليمية/
دون اإلقليمية يف جمع وتحليل البيانات
املتعلقة بتنفيذ برنامج العمل/الصك
الدويل للتعقب ،والهدف  16وغريه من
أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة ،مبا
يتامىش مع والياتها القامئة.

1.يجب تشجيع املنظامت اإلقليمية ودون
اإلقليمية ،ومبا يتناسب مع والياتها القامئة،
عىل بناء القدرات الوطنية يف جمع وتحليل
البيانات املتعلقة بتنفيذ برنامج العمل/

نتائج الندوات التي ُعقدت بشأن األسلحة الصغيرة
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املؤرشات التكميلية عىل
الصعيدين الوطني واإلقليمي
متشيًا مع خطة العام  ،2030تشجع نتائج
االجتامع السادس من االجتامعات التي تعقدها
الدول مرة كل سنتني عىل إعداد مؤرشات عىل
الصعيد الوطني ،عىل أساس برنامج العمل
والصك الدويل للتعقب ،ألغراض قياس الحد
من تدفقات األسلحة غري املرشوعة مبا يتوافق
مع الغاية ( 16.4الجمعية العامة لألمم املتحدة،
 ،2016الفقرة  .)27و ُوجه سؤال إىل املشاركني
يف الندوة املواضيعية الثانية عن الخطوات
اإلضافية املحددة التي يعتقدون أنه ينبغي
ملؤمتر االستعراض الثالث أن يتخذها يف هذا
املقام .وتضمنت نقاط النقاش:
•أي املؤرشات الوطنية ،التي تستند إىل برنامج
العمل والصك الدويل للتعقب ،تُ َع ّد األفضل
الستكامل املؤرش .16.4.2
•أي املعايري اإلقليمية 2،التي تستند إىل برنامج
العمل والصك الدويل للتعقب ،تُ َع ّد األفضل
الستكامل املؤرش .16.4.2
•كيفية بناء القدرات املستدامة للنهوض بجمع
البيانات واإلبالغ.
وتنص الفقرة  27عىل ما ييل:
«وشجعت الدول عىل القيام ،عند
االقتضاء ،بوضع مؤرشات عىل الصعيد
الوطني استنادا إىل برنامج العمل والصك
الدويل للتعقب ،ميكن استخدامهام
لقياس التقدم املحرز يف تنفيذ الغاية
( »16.4الجمعية العامة لألمم املتحدة،
أضيف التأكيد بالخط املائل).
،2016
َ
والح ْظ أيضً ا أن خطة العام 2030
تشجع عىل إعداد مؤرشات عىل
املستوى اإلقليمي لقياس تنفيذ أهداف
التنمية املستدامة وغاياتها:
«وستجري متابعة األهداف والغايات
واستعراضها باستخدام مجموعة من
املؤرشات العاملية .وستستكمل هذه
املؤرشات العاملية مبؤرشات تضعها
الدول األعضاء عىل الصعيدين اإلقليمي
والوطني» (الجمعية العامة لألمم
أضيف
املتحدة2015 ،ب ،الفقرة ،75
َ
التأكيد بالخط املائل).

التوصيات :األبحاث املتعلقة بأهداف
التنمية املستدامة

1.أوىص املشاركون يف الندوة بأن يشارك
جميع أصحاب املصلحة املعنيني ،مبن فيهم
منظامت املجتمع املدين ،يف جمع بيانات
أهداف التنمية املستدامة ذات العالقة
بربنامج العمل/الصك الدويل للتعقب
وتبويبها وتحليلها.
2.يجب إعداد دراسات خط األساس لتحديد
نطاق املشاكل املتصلة باألسلحة الصغرية
وطبيعتها ومالمحها املحددة يف بلد ما،
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مبا يف ذلك عىل املستوى املحيل/مستوى
املجتمع املحيل.
3.ينبغي استخدام مصادر متعددة من مصادر
املعلومات ،وتتبّع املعلومات مع مرور
الوقت ،والتحقق من مدى دقة املعلومات
بالقدر املستطاع.
4.كام حث املشاركون عىل إعداد الدراسات
الطولية للفئات العمرية لتحديد املخاطر
وعوامل الصمود يف مواجهة العنف املسلح.

التوصيات :خصائص املؤرشات
ومعاملها

1.يجب إعداد املؤرشات املتعلقة باألسلحة
الصغرية عىل أساس النوع االجتامعي
وبرنامج عمل املرأة والسالم واألمن .وقد
مثل ،إىل تلك التي
تستند هذه املؤرشاتً ،
اقرتحها األمني العام لألمم املتحدة يف
تقريره الصادر يف العام ( 2010مجلس
األمن التابع لألمم املتحدة.)2010 ،
2.يجب إرشاك الشباب يف إعداد املؤرشات
عىل املستوى الوطني وعىل مستوى
املجتمعات املحلية.
3.يجب إرشاك املجتمعات املحلية يف إعداد
املؤرشات التي ترسي عىل املجتمع املحيل
املعني ،والتي ميكن استخدامها يف حاالت
معينة عىل املستويات الوطنية واإلقليمية/
دون اإلقليمية أيضً ا.
4.أكد املشاركون يف الندوة أن املؤرشات
التكميلية عىل املستويات الوطنية واإلقليمية
يجب أن تتسم بالوضوح وبقابليتها للتنفيذ.
5.كام أشار املشاركون إىل رضورة تصنيف
البيانات ،مبا يشري إىل نوع/طراز السالح،
وظروف استخدامه ،والطابع املرشوع/
غري املرشوع للسالح ،وما إذا كان السالح
ح ِّولت وجهته أو أعي َد تفعيله دون وجه
قد ُ
مرشوع ،وعيار الذخرية ،واملوقع الجغرايف
لحادثة وقعت ،وجنس مرتكب الجرمية أو
حائز السالح وعمره ،حسب مقتىض الحال.

التوصيات :املؤرشات املمكنة

ميكن إعداد املؤرشات يف املجاالت املوضوعية
التالية:
•سالمة املجتمعات املحلية.
•األمن يف املناطق الحدودية.
•أسباب الهجرة/التهجري.
•استخدام األسلحة الصغرية يف الجرمية (بحيث
تص َّنف حسب نوع/طراز السالح ،الخ).
•املعلومات املتعلقة باألسعار (تقييم
العرض والطلب ،مبا يشمل التغريات مع
مرور الوقت).
•ملكية األسلحة وحملها.

التوصيات :مصادر املعلومات

ميكن أن تُست َمد املعلومات ذات الصلة من
املصادر التالية:
•االستقصاءات املستندة إىل السكان (بشأن
اإليذاء ،والتوجهات األمنية واملواقف إزاء
مثل).
تقديم الخدمات األمنيةً ،
•املعلومات الرئيسية/املقابالت مع الخرباء.
•التقارير الصحفية.
•وسائل التواصل االجتامعي (عىل أن ترصد
جوانب القصور التي تشوب منصات
التواصل االجتامعي وتع ّوض عنه).

توصيات أخرى

1.أكد املشاركون يف الندوة أهمية التوعية
بربنامج العمل/الصك الدويل للتعقب وأهداف
التنمية املستدامة ذات العالقة ،مبا يشمل
رضورة جمع املعلومات املعنية وتحليلها من
املجتمع بجميع رشائحه وأطيافه.
2.يجب تعزيز القدرة عىل تعريف الهوية
الفريدة لألسلحة الصغرية واألسلحة
الخفيفة إسنادًا للمؤرش  16.4.2من أهداف
التنمية املستدامة.
3.ينبغي جمع البيانات عن استخدام األسلحة
الصغرية يف الجرمية ،وتصنيفها حسب
نوع/طراز السالح ومالبسات استخدامه
وغري ذلك من العوامل.
4.كام شجع املشاركون عىل تبادل املعلومات
عن بيانات أهداف التنمية املستدامة املتصلة
بربنامج العمل/الصك الدويل للتعقب،
بطرق منها املنصات العاملية لتبادل البيانات.

الجوانب املتعلقة بالنوع االجتامعي
يف مراقبة األسلحة الصغرية
اتخذ مؤمتر االستعراض الثاين ونتائج االجتامع
الخامس من االجتامعات التي تعقدها الدول مرة
كل سنتني أوىل الخطوات يف إطار األمم املتحدة
املتعلق باألسلحة الصغرية لإلقرار بالخطة األعم
التي تعتمدها األمم املتحدة بشأن املرأة والسالم
واألمن .واستنادًا إىل هذه الجهود ،يق ّر االجتامع
السادس من االجتامعات التي تعقدها الدول
مرة كل سنتني يف نتائجه «باملشاركة املجدية
للمرأة ومتثيلها يف عمليات صنع السياسات
والتخطيط والتنفيذ املتصلة بربنامج العمل»،
ويشري إىل أمثلة محددة عىل «مشاركتها يف
اللجان الوطنية لألسلحة الصغرية ويف الربامج
املتعلقة بسالمة املجتمعات املحلية ومنع نشوب
النزاعات وتسويتها» (الجمعية العامة لألمم
املتحدة ،2016 ،الفقرة .)59
وبنا ًء عىل نتائج االجتامعات السابقة التي
ُعقدت للنظر يف تنفيذ برنامج العمل ،تسلط
نتائج االجتامع السادس الضوء عىل الجوانب
املتعلقة بالنوع االجتامعي يف إطار مشكلة
األسلحة الصغرية .وتتعهد الدول األعضاء يف

األمم املتحدة «مبراعاة اآلثار املتباينة التي يخلّفها
االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية واألسلحة
الخفيفة عىل النساء والرجال والفتيات والفتيان»
يف السياسات والربامج املتعلقة باألسلحة
الصغرية ،وتعزيز ذلك من خالل جمع البيانات
املصنفة املتعلقة بنوع الجنس وزيادة التمويل
(الجمعية العامة لألمم املتحدة ،2016 ،الفقرات
 .)58-60-61كام تشري الفقرة  25من نتائج
االجتامع املذكور إىل أن االتجار غري املرشوع
باألسلحة الصغرية يؤثر سل ًبا عىل «تحقيق عدد
من أهداف التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك األهداف
املتعلقة ...باملساواة بني الجنسني».
وحسبام أرشنا يف مستهل هذه الورقة ،كان
النوع االجتامعي موضو ًعا يشمل عدة قطاعات
وينطبق عىل جميع املواضيع التي نوقشت يف
الندوات املواضيعية .ومع ذلك ،ركّز املشاركون
يف الجلسة الرابعة من الجلسة املواضيعية
الثانية عىل هذه املسألة بغية تحديد الخطوات
املحددة اإلضافية التي يستطيع مؤمتر
االستعراض الثالث أن يتخذها يف هذا املقام.
وشملت نقاط النقاش:
•تعزيز املشاركة املجدية للمرأة ومتثيلها
يف عمليات صنع السياسات والتخطيط
والتنفيذ :الخطوات املحددة؟
•الجوانب املتعلقة بالنوع االجتامعي يف إطار
مشكلة األسلحة الصغرية (النساء والرجال
والفتيات والفتيان) :السياقات واآلثار
السياساتية؟
•اآلثار السلبية التي تخلفها األسلحة الصغرية
عىل املساواة بني الجنسني :السياقات واآلثار
السياساتية؟
•جمع البيانات املصنفة حسب النوع
االجتامعي :تضمينها يف التقارير الوطنية
بشأن برنامج العمل/الصك الدويل للتعقب،
والخطوات اإلضافية وبناء القدرات.
•أهداف التنمية املستدامة ذات العالقة وآثارها
عىل برنامج العمل/الصك الدويل للتعقب
(مبا يف ذلك الهدف  5والهدف  10من
أهداف التنمية املستدامة).
•املعايري واملبادئ التوجيهية واألدوات ذات
الصلة.

التوصيات :جمع البيانات وتحليلها
تنص الفقرة  60من نتائج االجتامع
السادس من االجتامعات التي تعقدها
الدول مرة كل سنتني عىل:
«تشجيع جمع البيانات املصنفة املتعلقة
بنوع الجنس واالتجار غري املرشوع
باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة،
وال سيام لغرض تحسني السياسات
الوطنية ذات الصلة وبرامج املساعدة»
(الجمعية العامة لألمم املتحدة.)2016 ،

1.شدد املشاركون يف الندوة عىل رضورة
تعزيز املعرفة بالنوع االجتامعي واألسلحة
الصغرية ،مبا يشمل اآلثار الخاصة بالنوع

االجتامعي ،كعنف الرشيك الحميم وشعور
النساء بالتهديد.
2.يجب ضامن شفافية البيانات املصنفة
حسب النوع االجتامعي وإتاحتها للعامة.
3.ينبغي تعزيز تبادل املعلومات املتعلقة
بالنوع االجتامعي واألسلحة الصغرية ،بطرق
منها استخدام منصات رصد العنف املسلح.

التوصيات :تعزيز املشاركة املجدية
للمرأة ومتثيلها يف عمليات صنع
السياسات والتخطيط والتنفيذ
تنص الفقرة  59من نتائج االجتامع
السادس من االجتامعات التي تعقدها
الدول مرة كل سنتني عىل:
«تعزيز املشاركة املجدية للمرأة ومتثيلها
يف عمليات صنع السياسات والتخطيط
والتنفيذ املتصلة بربنامج العمل ،مبا
يف ذلك مشاركتها يف اللجان الوطنية
لألسلحة الصغرية ويف الربامج املتعلقة
بسالمة املجتمعات املحلية ومنع نشوب
النزاعات وتسويتها ،مع مراعاة قرار
الجمعية العامة  65/69املتعلق باملرأة
ونزع السالح ومنع االنتشار وتحديد
األسلحة ،والقرارات الالحقة بشأن
تلك املسألة ،وكذلك قرار مجلس األمن
 )2000( 1325وقرارات املتابعة
الالحقة له» (الجمعية العامة لألمم
املتحدة.)2016 ،

1.شدد املشاركون عىل رضورة إدراج مسائل
النوع االجتامعي يف السياسات والربامج
املتعلقة باألسلحة الصغرية.
2.وباملثل ،يجب إيراد مسائل األسلحة
الصغرية يف السياسات والربامج املتعلقة
بالنوع االجتامعي.
3.يجب تطبيق األبحاث املصنفة حسب النوع
االجتامعي عىل إعداد سياسات وبرامج
األسلحة الصغرية وتنفيذها وتقييمها ،مبا
يف ذلك خطط العمل الوطنية.
4.كام أكد املشاركون أهمية برامج التوعية
والتثقيف يف مجال النوع االجتامعي
واألسلحة الصغرية.

التوصيات :التصدي للعنف القائم
عىل النوع االجتامعي

1.يجب جمع وتحليل البيانات عن العنف
الذي يستهدف النساء والفتيات ،مبا يشكل
شعورهن بالتهديد واألمن/انعدام األمن.
2.كام حث املشاركون عىل اتخاذ تدابري فعالة
عىل املستوى الوطني ،مبا فيها من التدابري
الترشيعية ،ملنع ومحاربة العنف األرسي
وعنف الرشيك الحميم وغريهام من أشكال
العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

1.حث املشاركون يف الندوة عىل تعزيز
مشاركة املرأة ومتثيلها يف عمليات صنع
السياسات والتخطيط والتنفيذ املتصلة
باألسلحة الصغرية  ،مبا يشمل مشاركتها
ومتثيلها يف األدوار القيادية.
2.يجب رفع مستوى مشاركة املرأة ومتثيلها
يف القطاع األمني ،مبا يشمل املواقع
القيادية فيه.
3.ينبغي ضامن مشاركة املرأة واملنظامت
النسوية عىل قدم املساواة يف وكاالت
التنسيق الوطنية.

التوصيات :دمج النوع االجتامعي
يف إعداد سياسات األسلحة
الصغرية وتنفيذها
تنص املادة  58من نتائج االجتامع
السادس من االجتامعات التي تعقدها
الدول مرة كل سنتني عىل:

بتلك األسلحة» (الجمعية العامة لألمم
املتحدة.)2016 ،

التوصيات :بناء القدرات ،مبا يشمل
التدريب الشامل للجنسني

1.يجب إتاحة التدريب عىل مسائل األسلحة
الصغرية ،مبا فيها سالمة األسلحة ،للنساء.
2.كام يحب تدريب النساء ،حسبام يقتضيه
الحال ،لتيسري مشاركتهن يف عمليات
مراقبة األسلحة الصغرية ،مبا يشمل إدارة
املخزونات ونزع السالح والترسيح وإعادة
اإلدماج.
3.يجب تقديم التدريب عىل النوع االجتامعي
واألسلحة الصغرية ،مبا يشمل املعايري
االجتامعية والثقافية املتعلقة باستخدام
األسلحة الصغرية ،للنساء والرجال ،مبا يف
ذلك عىل مستوى املجتمعات املحلية.
4.كام شدد املشاركون يف الندوة عىل أهمية
تدريب املسؤولني الحكوميني وصناع القرار
الذين يتولون املسؤولية عن مراقبة األسلحة
الصغرية يف مجال النوع االجتامعي
واألسلحة الصغرية.

«مراعاة اآلثار املتباينة التي يخلّفها
االتجار غري املرشوع باألسلحة
الصغرية واألسلحة الخفيفة عىل
النساء والرجال والفتيات والفتيان
يف السياسات والربامج املوضوعة
من أجل مكافحة االتجار غري املرشوع

نتائج الندوات التي ُعقدت بشأن األسلحة الصغيرة
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االستفادة من أوجه التآزر بني
برنامج العمل وأهداف التنمية
املستدامة عىل املستويات اإلقليمية
ودون اإلقليمية ،مبا فيها املؤرشات
عىل الصعيد اإلقليمي
ركزت الجلسة الخامسة واألخرية من الجلسة
املواضيعية الثانية عىل أوجه التآزر بني مراقبة
األسلحة الصغرية وعملية األمم املتحدة املتعلقة
باألسلحة الصغرية عىل املستويات اإلقليمية وما
دون اإلقليمية .وتطرق هذا النقاش إىل موضوع
املؤرشات عىل الصعيد اإلقليمي ،التي يَرِد ذكرها
يف الفقرة  75من خطة العام ( 2030الجمعية
العامة لألمم املتحدة2015 ،ب).

التوصية :املؤرشات عىل الصعيد
اإلقليمي

1.يف سياق استكامل املؤرشات العاملية
والوطنية ،أوىص املشاركون يف الندوة
بإعداد مؤرشات إقليمية وما دون إقليمية بنا ًء
عىل برنامج العمل والصك الدويل للتعقب
لقياس أهداف التنمية املستدامة وغاياتها
ذات العالقة ،بحيث تعكس األوضاع املحددة
يف مختلف األقاليم واملناطق دون اإلقليمية.

التوصيات :جمع البيانات وتحليلها

1.ينبغي استخدام اآلليات اإلقليمية وما دون
اإلقليمية الحالية لجمع البيانات املتعلقة
باألسلحة الصغرية وتبويبها وتحليلها من
أجل تعزيز قياس أهداف التنمية املستدامة
وغاياتها ذات العالقة.
2.شجع املشاركون عىل إعداد املعايري املشرتكة
لجمع بيانات األسلحة الصغرية وأهداف
التنمية املستدامة ذات الصلة وتحليلها عىل
املستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية.
3.كام شجع املشاركون عىل تبادل املعلومات
بشأن األسلحة الصغرية وأهداف التنمية
املستدامة ذات العالقة بني األقاليم/املناطق
ما دون اإلقليمية والعملية الدولية املتعلقة
باألسلحة الصغرية.

توصيات أخرى

1.أوىص املشاركون يف الندوة بإدراج غايات
أهداف التنمية املستدامة ومؤرشاتها ضمن
خطط العمل اإلقليمية وما دون اإلقليمية
بشأن األسلحة الصغرية.
2.عىل املنظامت اإلقليمية وما دون اإلقليمية
أن تنسق جهودها يف مراقبة األسلحة
الصغرية واملرتبطة بتنفيذ أهداف التنمية

املستدامة مع املبادرات ذات الصلة يف
األقاليم واملناطق ما دون اإلقليمية األخرى،
وعىل املستوى العاملي كذلك.
3.كام شجع املشاركون املنظامت اإلقليمية
وما دون اإلقليمية عىل تحديد الثغرات
التي تشوب القدرات الالزمة لتنفيذ برنامج
العمل/الصك الدويل للتعقب وأهداف
التنمية املستدامة ذات العالقة ،كل يف
إقليمه أو منطقته ،مبا يشمل جمع البيانات
وتحليلها ،واملساعدة يف سد هذه الثغرات
بالتعاون مع الدولة أو الهيئة اإلقليمية/ما
دون اإلقليمية ذات الصلة.

التطورات األخرية يف مجال صنع
األسلحة الصغرية والتكنولوجيا
املستخدمة فيها وتصميمها

طُلب إىل املشاركني يف الجلسة املواضيعية
يومي 20
الثالثة ،التي ُعقدت يف بروكسل يف
ْ
و 21ترشين الثاين/نوفمرب  ،2017تحديد
الخطوات العملية والقابلة للتنفيذ التي تستطيع
الدول األعضاء يف األمم املتحدة أن تتخذها يف
مؤمتر االستعراض الثالث ملجابهة التحديات
واالستفادة من الفرص التي تتيحها التطورات
يف مجال صنع األسلحة الصغرية والتكنولوجيا
املستخدمة فيها وتصميمها.

رجل يحمل بندقية من طراز ( )AR-15مع علبة مغالق سفىل مصنوعة من بالستيك األكريلونايرتايل بيوتاديني الستريين (( )ABSباللون األزرق) ،وقد صنعها
يف منزله باستخدام طابعة ثالثية األبعاد ،ماريالند ،الواليات املتحدة ،شباط/فرباير  .2012املصدر :جاهي تشيكوينديو/صور وكالة فرانس برس
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وقد اسرتعى االجتامع املفتوح األول للخرباء
الحكوميني ،الذي ُعقد يف إطار برنامج العمل
يف العام  ،2011االنتباه إىل مسألتني:

•صعوبة وضع عالمات دامئة عىل األسلحة
النارية ذات األطر املصنوعة من البوليمر.
•والتحديات التي يفرضها تصميم األسلحة
املكونة من وحدات تجميعية أمام التعرف
عليها وتعقبها.

وأضاف االجتامع املفتوح الثاين للخرباء
الحكوميني ( )2015مسألتني أخريني:

•الطباعة الثالثية األبعاد (التصنيع الجمعي)
لألسلحة الصغرية.
•والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة
3
والناشئة لتعزيز مراقبة األسلحة الصغرية.
ومل ِ
تفض مناقشة اآلثار التي تفرزها هذه التطورات
عىل تنفيذ برنامج العمل والصك الدويل للتعقب
يف أروقة مؤمتر االستعراض الثاين واالجتامع
الخامس من االجتامعات التي تعقدها الدول
مرة كل سنتني إىل خطوات متفق عليها (انظر
الجمعية العامة لألمم املتحدة2012 ،؛ 2014ب).
وقد تُرك السؤال الذي يتناول كيفية التصدي
حا يف جانب كبري منه
للتحديات الجديدة مفتو ً
يف املوجز الذي قدّمه رئيس االجتامع املفتوح
الثاين للخرباء الحكوميني (الجمعية العامة لألمم
املتحدة2015 ،أ) – وهو وثيقة مل تنل موافقة
الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف أي حال من
جلت نتائج االجتامع السادس من
األحوال .كام أ ّ
االجتامعات التي تعقدها الدول مرة كل سنتني
اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن التحديات والفرص
الجديدة ،ووضعت هذه املسألة عىل جدول أعامل
مؤمتر االستعراض الثالث (الجمعية العامة لألمم
املتحدة ،2016 ،الفقرتان .)90 ،63
وبنا ًء عىل ذلك ،نظرت الندوة املواضيعية الثالثة
يف املسائل التالية:
•أُطر البوليمر.
•األسلحة املكونة من وحدات تجميعية.
•الطباعة الثالثية األبعاد وغريها من التحديات
الناشئة عىل صعيد مراقبة األسلحة.
•الفرص الجديدة املتاحة لتعزيز املراقبة.
•التحديات الجديدة عىل صعيد االتجار ،مبا
يشمل التحويل غري املرشوع للوجهة وإعادة
التفعيل غري املرشوع واالتجار عن طريق
اإلنرتنت.

وطُلب إىل املشاركني ،يف كل حالة من هذه
الحاالت ،اقرتاح حلول عملية ومجدية من ناحية
التكلفة لتلك التحديات وبيان الفرص املتاحة
لتعزيز مراقبة األسلحة الصغرية.

وسم األسلحة النارية ذات األطر
املصنوعة من البوليمر
حسب املالحظات التي وردت يف اجتامعات
برنامج العمل والتي تعود يف تاريخها إىل

ريا
االجتامع املفتوح األول للخرباء الحكوميني ،كث ً
ما يحول استخدام البوليمرات التقنية يف إنتاج
األسلحة النارية دون الوفاء بااللتزامات التي
يرتبها الصك الدويل للتعقب بشأن كفالة « ...أن
تكون جميع عالمات الوسم املطلوبة مبوجب هذا
الصك  ...دامئة ،وميكن اسرتجاعها إىل أقىص
حد ممكن من الناحية الفنية» (الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،2005 ،الفقرة  .)7ويحالف النجاح
تجار األسلحة الذين يسعون إىل إنتاج بندقية من
البوليمر بطريقة ال ميكن تعقبها عندما يزيلون
الرقم املتسلسل الظاهر واملوضوع يف املصنع عن
اإلطار .وباملقارنة مع عالمات الوسم التي توضع
عىل املكونات املعدنية وتُ حى عنها ،ميكن يف
أحوال نادرة استعادة عالمات الوسم التي توضع
عىل األجزاء املصنوعة من البوليمر ومتحى عنها.
وال يضع الصك الدويل للتعقب هذه الخصائص
التي متيّز األسلحة النارية املصنوعة من البوليمر
يف االعتبار .ولذلك ،تستدعي الرضورة اعتامد
توجيهات بشأن مسائل من قبيل تكنولوجيات
الوسم التي تنطبق عىل األسلحة النارية
املصنوعة من البوليمر (مبا فيها الوسم الرسي
والثانوي) ،واستخدام بطاقات معدنية عىل هذه
األسلحة وتحديد عمق عالمات الوسم ووضعها
عىل األجزاء املصنوعة من البوليمر.

وشملت نقاط النقاش:
•البوليمر مقابل املعدن :التطورات األخرية
وآثارها عىل الوسم الدائم.
•الحلول التقنية للوسم الدائم عىل األسلحة
النارية ذات األطر املصنوعة من البوليمر
(مبا فيها الوسم الرسي والثانوي).
•وسم األسلحة بعد صنعها.
•اسرتجاع الوسم.
•األجزاء املصنوعة من البوليمر (الوسم،
وحفظ السجالت والتعقب).
وتنص الفقرة  7من الصك الدويل
للتعقب عىل أن:
«يظل اختيار طرائق وسم األسلحة
الصغرية واألسلحة الخفيفة حقًا
وطن ًيا .وتكفل الدول أن تكون جميع
عالمات الوسم املطلوبة مبوجب هذا
الصك ،أيًا كانت الطريقة املستخدمة،
عىل سطح مكشوف ،وواضحة دون
الحاجة لالستعانة بوسائل أو أدوات
فنية لرؤيتها ،ويسهل التعرف عليها،
ومقروءة ،ودامئة ،وميكن اسرتجاعها
إىل أقىص حد ممكن من الناحية الفنية».
وتنص الفقرة  10من الصك عىل أن:

«تكفل الدول أن توضع دامئًا عالمات
الوسم الفريدة الالزمة مبوجب الفقرة
الفرعية (8أ) أعاله عىل كل سالح صغري
أو سالح خفيف .وتوضع عالمة الوسم
الفريدة عىل جزء أسايس أو هيكيل من
أجزاء السالح بحيث يتعذر استعامل
السالح أو إعادة تشغيله لدى تدمري ذلك
املكون ،مثل الهيكل و/أو كتلة املغالق،

وفقًا للفقرة  7أعاله .والدول مدعوة أيضا
لوضع عالمات الوسم املنصوص عليها
يف الفقرة (8أ) أعاله أو أية عالمات وسم
أخرى عىل أجزاء السالح األخرى مثل
السبطانة و/أو الزالقة أو االسطوانة
للمساعدة يف التعرف عىل هذه األجزاء
أو عىل سالح بعينه بصورة دقيقة»
(الجمعية العامة لألمم املتحدة.)2005 ،

التوصية العامة

1.كمبدأ عام ،أوىص املشاركون يف الندوة
بأن تحدد الدول األعضاء يف األمم املتحدة
الهدف الذي ينبغي تحقيقه (كالوسم الدائم
عىل األسلحة الصغرية ،مبا فيها األسلحة
الصغرية ذات األطر املصنوعة من البوليمر).
وضمن إطار املحددات التي تقررها هذه
الدول ،يحدد قطاع صناعة األسلحة الصغرية
الوسائل الفضىل لتحقيق هذا الهدف.

التوصيات :استخدام البطاقات
املعدنية ،وطرق أخرى للوسم الدائم

1.يجب استخدام البطاقات املعدنية التي
تحوي عالمات الوسم التي يقررها الصك
الدويل للتعقب عىل األسلحة الصغرية أو
قابل
األسلحة الخفيفة التي ال يكون إطارها ً
لإلزالة (وال سيام األسلحة اليدوية).
2.عند استخدام هذه البطاقات ،يجب غرزها يف
هيكل السالح أو كتلة املغالق بطريقة تؤدي
إزالتها إىل إحداث رضر جسيم بالهيكل أو
كتلة املغالق ،مام يجعل السالح غري قابل
بصفة دامئة للتشغيل (انظر الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،2005 ،الفقرة .)10
3.كام شجع املشاركون يف الندوة عىل إعداد
واستخدام طرائق أخرى غري البطاقات
املعدنية لوضع عالمات الوسم الدامئة
عىل األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة
ذات األطر املصنوعة من البوليمر .وقد
تشمل هذه الطرائق إدخال نافذة يف اإلطار
املصنوع من البوليمر بحيث ميكن رؤية
العالمات الفريدة املوسومة عىل األجزاء
املعدنية من السالح ،كالسبطانة أو الزالقة.

التوصيات :الوسم الرئييس
والثانوي واإلضايف

1.شدد املشاركون عىل أن يكون الوسم الرئييس
عىل السالح الصغري أو السالح الخفيف ذي
اإلطار املصنوع من البوليمر ،والذي يتضمن
عالمات الوسم الفريدة املطلوبة مبوجب
الصك الدويل للتعقب «عىل سطح مكشوف،
وواضحة دون الحاجة لالستعانة بوسائل
أو أدوات فنية لرؤيتها ،ويسهل التعرف
عليها ،ومقروءة» وفقًا للفقرة  7من الصك
(الجمعية العامة لألمم املتحدة.)2005 ،
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2.ال داعي ألن يستويف الوسم الثانوي عىل
السالح ذي اإلطار املصنوع من البوليمر
وعالمات الوسم الفريدة التي يقررها الصك
الدويل للتعقب رشط الظهور الذي يشرتطه
الصك (الفقرة  ،)7عند استخدام وسم
احتياطي أو رئييس.
3.عىل الدول أن تتبادل املعلومات بشأن أنظمة
الوسم الثانوي التي تستخدمها ضمن
والياتها يف األسلحة الصغرية ذات األطر
املصنوعة من البوليمر ،عىل أن تضمن
رسيتها عىل نحو صارم.
فضل عن وسم املكون األسايس/الهيكيل
ً 4.
للسالح الصغري أو السالح الخفيف ذي
اإلطار املصنوع من البوليمر ،كالهيكل أو كتلة
املغالق ،شجع املشاركون يف الندوة كذلك
عىل وضع عالمات فريدة عىل جزء واحد أو
أكرث من األجزاء املعدنية للسالح ،كالسبطانة
أو الزالقة ،إىل جانب عالمات الوسم الفريدة
التي يشرتطها الصك الدويل للتعقب.

توصيات أخرى

1.أوىص املشاركون بوضع عالمات الوسم
الدامئة التي تتضمن معلومات تسمح
بتحديد بلد االسترياد ،وحيثام أمكن ،سنة
االسترياد يف وقت صنع السالح الصغري
ذي اإلطار املصنوع من البوليمر عندما
يكون املستورد معروفًا يف وقت الصنع.
2.كام شجع املشاركون عىل إعداد واستخدام
طرائق تتيح اسرتجاع عالمات الوسم
التي يجري محوها أو تغيريها عىل األطر
املصنوعة من البوليمر أو كتل املغالق بنفس
قدر اسرتجاع عالمات الوسم التي يجري
محوها أو تغيريها عىل املكونات املعدنية.

األسلحة املكونة من وحدات
تجميعية

يبحث عدد ليس بالقليل من الدول ،يف هذه
اآلونة ،عن بنادق مص ّممة من وحدات تجميعية
باعتبارها بدائل متكاملة ملختلف أنواع البنادق
وطرازاتها .وعاد ًة ما تشكل كتلة املغالق العلوي
أو السفيل للبندقية املكونة من وحدات تجميعية
القسم األسايس الذي ميكن شد كل األجزاء
واملكونات الرئيسية األخرى – أو كلها تقري ًبا –
إليه من أجل إعادة تشكيل البندقية ليك تلبي
مختلف االحتياجات التشغيلية .وميكن تغيري
مثل ،لبلوغ املستوى األمثل
السبطانة أو العيارً ،
من االشتباك مع األهداف عىل مسافات متفاوتة.
وعىل الرغم من هذه املزايا ،تطمس األسلحة
املكونة من وحدات تجميعية الفوارق بني
السالح ومكوناته ،مام يضفي التعقيدات عىل
تحديد هويته الفريدة وحفظه يف السجالت.
وهذان أمران ال غنى عنهام يف تعقب األسلحة.
وقد ُوجه سؤال إىل املشاركني يف الندوة حول
كيفية تعديل مامرسات الوسم وحفظ السجالت
مبا ميكّن من تحديد الهوية الفريدة للسالح
املكون من وحدات تجميعية – وتعقبه – يف أي
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مرحلة من مراحل دورة حياته وبرصف النظر
عن التغيريات التي يحتمل أن تطرأ عىل شكله.
وشملت نقاط النقاش التي تناولها هذه الجلسة:
•التطورات األخرية يف مجال األسلحة املكونة
من وحدات تجميعية وآثارها عىل الوسم
وحفظ السجالت والتعقب.
•موقع الوسم ،وتحديد «محور املراقبة»
واآلليات العملية.
•وضع نسخ مكررة من عالمات الوسم:
توصية بإيراد استثناء عىل الفقرة  10من
الصك الدويل للتعقب؟
•محتوى الوسم.
•حفظ السجالت :إعداد السجالت ،بحيث
تضع يف االعتبار األشكال املحتملة.
•التعقب :مشاكل وحلول إضافية.

التعريف املقرتح للسالح املكون من
وحدات تجميعية

•«السالح املكون من وحدات تجميعية» سالح
صغري أو سالح خفيف ميكن ملستخدمه
الذي ميلك حدًا أدىن من املعرفة التقنية أن
يغري أجزاءه أو مكوناته ،باستخدام أدوات
يدوية شائعة.

التوصيات :محور املراقبة

1.حتى يوسم السالح املكون من وحدات
تجميعية بعالمة فريدة ألغراض التعقب،
أوىص املشاركون يف الندوة بأن توضع
العالمات الفريدة التي ينص عليها الصك
الدويل للتعقب عىل «محور للمراقبة»
يف السالح .ويجب اعتبار محور املراقبة
«جز ًءا أساس ًيا أو هيكل ًيا» من السالح ،عىل
الوجه الذي تع ّرفه الفقرة  10من الصك
الدويل للتعقب ،وقد يشكّل السالح ألغراض
التعقب ،برصف النظر عن التغيريات
الالحقة التي تطرأ عىل شكله (تغيري
األجزاء أو الوحدات التجميعية).
2.مع مراعاة موافقة الحكومة ،يجب أن
يحدّد املالك األصيل لحقوق امللكية الفكرية
املتعلقة بطراز محدد من األسلحة املكونة
من وحدات تجميعية أي مكون من مكونات
السالح يعد محور املراقبة ،مبا يتامىش مع
الفقرة  10من الصك الدويل للتعقب .ويجب
تبادل هذه املعلومات مع الدول األعضاء يف
األمم املتحدة لتسهيل التعقب.
3.تشمل آليات تبادل املعلومات التي تحدد
محاور املراقبة يف األسلحة املكونة من
وحدات تجميعية اإلنرتبول (نظام إدارة
سجالت األسلحة غري املرشوعة وتعقبها).
4.يجب متييز محور املراقبة يف السالح املكون
من وحدات تجميعية عن مكوناته األخرى
غري املستخدمة يف املراقبة من خالل وسمه
بوسم مميز .ومن جملة الخيارات املتاحة

يف هذا الخصوص وضع رمز أو حرف قبل
الرقم املتسلسل املوسوم عىل محور املراقبة
أو بعده .ومن شأن هذه الطريقة نفسها
أن تسمح بتمييز الرقم املتسلسل ملحور
املراقبة عن أرقام (املجموعات) اللوجستية
التي ميكن وسمها عىل محور املراقبة و/أو
املكونات األخرى.

التوصيات :الوسم اإلضايف

1.بصفة عامة ،من غري املالئم وسم العالمات
الفريدة املطلوبة مبوجب الصك الدويل
للتعقب عىل أجزاء األسلحة املكونة من
وحدات تجميعية بخالف محور املراقبة.
فهذه األسلحة تشكل استثنا ًء عىل توصية
الوسم اإلضايف الواردة بشأن الفقرة 10
من الصك.
2.ومع ذلك ،فإذا ُوضعت العالمات الفريدة
التي ينص عليها الصك الدويل للتعقب
عىل املكونات غري املستخدمة يف املراقبة
يف األسلحة املكونة من وحدات تجميعية،
فينبغي تحديدها بوضوح عىل أنها كذلك.
وتشمل الخيارات املتاحة يف هذا املضامر
وضع رمز أو حرف معرتف به عامل ًيا قبل
هذه العالمات أو بعدها .وبالطريقة نفسها،
يجب أن متيز العالمات الفريدة التي توضع
عىل محور املراقبة هذا املحور عن املكونات
غري املستخدمة يف املراقبة يف السالح
املكون من وحدات تجميعية.
يوسم العيار عىل محور املراقبة يف
3.يجب أال َ
السالح املكون من وحدات تجميعية واملتعدد
العيارات ،بل يجب وسمه عىل السبطانة
وعىل املكونات األخرى من السالح ،والتي
تشغَّل وفقًا لعيار محدد .وبخالف ذلك،
ميكن وسم محور املراقبة يف السالح املكون
من وحدات تجميعية واملتعدد العيارات
بعبارة «متعدد العيارات».

التوصيات :حفظ السجالت

تنص الفقرة  11من الصك الدويل
للتعقب عىل أن:
«يظل اختيار طرائق حفظ السجالت
حقًا وطن ًيا .وتكفل الدول إنشاء
سجالت دقيقة وشاملة لجميع األسلحة
الصغرية واألسلحة الخفيفة املوسومة
املوجودة يف إقليمها ،وحفظ تلك
السجالت وفقًا للفقرة  12أدناه لتمكني
سلطاتها الوطنية املختصة من تعقب
األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة
غري املرشوعة يف الوقت املناسب
وبطريقة يع َّول عليها» (الجمعية
العامة لألمم املتحدة.)2005 ،

1.عىل الدول أن تضمن أن سجل املعلومات
التعريفية الفريدة املوسومة عىل محور املراقبة
يف السالح املكون من وحدات تجميعية ُم َع ّد
ومحفوظ وفقًا للصك الدويل للتعقب.

2.قد ترغب الدول ،وحسب تقديرها ،يف إعداد
سجالت باملكونات غري املستخدمة يف
املراقبة واملوسومة يف األسلحة املكونة من
وحدات تجميعية واالحتفاظ بها ألغراض
التعقب ،مبا يشمل تعقبها داخل الدولة.

توصية إضافية

1.شدد املشاركون يف الندوة عىل أهمية
التدريب ،وال سيام تدريب املوظفني
املكلفني بإنفاذ القانون ،عىل وسم األسلحة
املكونة من وحدات تجميعية بعالمات فريدة
ألغراض حفظ السجالت والتعقب عىل نحو
يتسم بالدقة والفعالية.

الطباعة الثالثية األبعاد وغريها
من التحديات الناشئة عىل صعيد
مراقبة األسلحة

يستخدم عدد متزايد من منتجي األسلحة النارية
تكنولوجيا الطباعة الثالثية األبعاد (التصنيع
الجمعي) يف إنتاج مكونات السالح وملحقاته.
وبينام تحول التكاليف املرتفعة دون إنتاج األسلحة
النارية املعدنية باستخدام الطباعة الثالثية األبعاد
بكميات ضخمة ،يستخدم بعض الهواة واملنتجني
الحرفيني التكنولوجيا يف إنتاج أسلحة نارية
شغالة من البوليمر ،مع أنها ال تزال أساسية.
وتُ َع ّد املعايري الحالية ،بشقيها الوطني والدويل،
مبا فيها تلك التي يشملها برنامج العمل والصك
الدويل للتعقب ،كافية بقدر كبري ملراقبة األسلحة
التي تنتَج باستخدام الطباعة الثالثية األبعاد
للمستهلكني ،بيد أن تطبيق هذه املعايري يتسم
بقدر أكرب من الصعوبة – ويعود ذلك يف جانب
منه ذلك إىل انتشار تكنولوجيا تصنيع األسلحة
الصغرية يف أوساط أعداد متزايدة من األفراد
والجامعات .ويُحتمل أن تجذب األسلحة املص ّنعة
باستخدام الطباعة الثالثية األبعاد املجرمني
والجامعات املسلحة غري التابعة للدول ،بالنظر
إىل أنها غري موسومة واحتامل انعدام القدرة
وتعس الكشف عنها بواسطة أجهزة
عىل تعقبها
ُّ
املسح األمنية .ويف املقابل ،ففي ضوء املقاييس
الراهنة بشأن التكلفة واألداء النسبي ،ال تزال
األسلحة النارية املنتجة باستخدام تقنيات التصنيع
التقليدية ،مبا فيها األسلحة التي ينتجها املنتجون
الحرفيون ،تفضُ ل نظرياتها املنتجة بالطباعة
الثالثية األبعاد ،مع أن تكنولوجيا الطباعة الثالثية
األبعاد ال تزال تشهد تحس ًنا وانخفاضً ا يف التكلفة.
وبنا ًء عىل ذلك ،كيف تستطيع الحكومات أن
تتوقع انتشار األسلحة الصغرية املنتَجة باستخدام
الطباعة الثالثية األبعاد وإحباطها يف املستقبل،
استنادًا إىل برنامج العمل والصك الدويل للتعقب؟
وشملت نقاط النقاش يف هذه الجلسة:

•التطورات األخرية يف مجال تكنولوجيا
الطباعة الثالثية املناسبة لتصنيع األسلحة
النارية (مبا فيها الطابعات املعدنية ،واملواد،
والربمجيات ،وبراءات االخرتاع وإمكانية
الحصول عليها).

•مراقبة التصنيع ،بحيث تأخذ الطباعة
الثالثية األبعاد يف االعتبار.
•الوسم وحفظ السجالت والتعقب ،مع وضع
الطباعة الثالثية األبعاد يف االعتبار.
•مراقبة النقل الدويل ،مع أخذ الطباعة
الثالثية األبعاد يف االعتبار.
•الطباعة الثالثية األبعاد :التحديات التي
تواجه إنفاذ القانون (مبا فيها تقنيات املسح
األمني والطب الرشعي).
•تحديات ناشئة أخرى عىل صعيد األسلحة
الصغرية :املشاكل والحلول.

التطورات الجديدة

أشار املشاركون يف الندوة إىل التطورات التقنية
التالية يف مجال تصنيع األسلحة الصغرية:
•قد تتيح التطورات الجديدة يف تكنولوجيا
الطباعة املعدنية الثالثية األبعاد وملفات
التصميم مبساعدة الحاسوب لألفراد
والجامعات الصغرية إنتاج أسلحة صغرية
مأمونة ميكن التعويل عليها باستخدام هذه
التكنولوجيات قريبًا.
•من أشد املخاطر الناجمة عن انتشار األسلحة
تلك التي تشكّلها األجهزة التي تعمل
بالتحكم العددي الحاسويب .فقد غدت هذه
األجهزة تيرس إنتاج األسلحة الصغرية عىل
مستوى الورش وبصورة ال تخضع للتنظيم
يف أحوال كثرية عىل امتداد العامل.
•كام يشكل التصنيع املوزع ،وال سيام التوسع
الذي تشهده مجاالت التصنيع يف العديد
من البلدان ،تهديدًا مل ًّحا بانتشار األسلحة،
ألنه يزيد من إمكانية وصول العامة إىل
قدرات اإلنتاج عىل نطاق صغري ال يخضع
للتنظيم يف حاالت كثرية ،ومبا يشمل إنتاج
األسلحة الصغرية.

التوصيات :التنظيم

1.أشار املشاركون يف الندوة إىل أن أحكام
برنامج العمل والصك الدويل للتعقب
بشأن تصنيع األسلحة الصغرية ترسي يف
صورتها الراهنة عىل جميع أشكال تصنيع
األسلحة الصغرية ،مبا فيها الطباعة الثالثية
األبعاد والتصنيع املوزع.
2.تشمل ثغرات املراقبة املحتملة يف مجال
التطورات الجديدة تنظيم تصنيع األسلحة
الصغرية واستخدام تكنولوجيا الطباعة
الثالثية األبعاد ،مبا فيها ملفات التصميم
مبساعدة الحاسوب ،لتصنيع األسلحة
الصغرية.
3.يف وسع الدول أن تحارب التصنيع غري
املرشوع األسلحة الصغرية باستخدام
تكنولوجيا الطباعة الثالثية األبعاد أو
غريها من التكنولوجيات الجديدة من خالل
تعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية املتعلقة
باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة.

4.كام أوىص املشاركون بأن تضمن الدول
األعضاء يف األمم املتحدة وأجهزة األمم
املتحدة ذات العالقة أن القيود التي تفرضها
عىل بلدان أو هيئات بعينها يف مجال نقل
األسلحة تغطي البيانات واملعدات التقنية
ذات الصلة ،مبا فيها ملفات التصميم
مبساعدة الحاسوب وتكنولوجيا الطباعة
الثالثية األبعاد مزدوجة االستخدام.

توصيات أخرى

1.شجع املشاركون يف الندوة عىل إعداد
تكنولوجيات جديدة واستخدامها لتعريف
ملفات تصميم األسلحة الصغرية التي تُنقل
عرب اإلنرتنت.
2.شجع املشاركون عىل توعية مص ِّنعي
الطابعات الثالثية األبعاد وغريها من
معدات التصنيع املوزع برضورة االلتزام
بالقوانني الوطنية التي تنظم تصنيع
األسلحة الصغرية ،وذلك من خالل الربامج
التثقيفية الهادفة.
3.يجب تعزيز التعاون وتبادل املعلومات يف
مجال األشكال الجديدة لتصنيع األسلحة
الصغرية ،مبا يف ذلك ما يقرتن بها من
مخاطر انتشارها والخيارات املتاحة
ملراقبتها ،وذلك باالستناد إىل الخربات ذات
الصلة ،مبا فيها الخربات املستمدة من قطاع
الصناعة ومن داخل الحكومة.

التكنولوجيات الجديدة والناشئة:
الفرص املتاحة لتعزيز مراقبة
األسلحة الصغرية

بينام تزيد التكنولوجيات التي تتسم بجدّتها
النسبية يف ميدان صناعة األسلحة النارية –
مبا فيها البوليمر وتصميم الوحدات التجميعية
والطباعة الثالثية األبعاد – من صعوبة
مراقبة األسلحة الصغرية ،فقد متلك العديد من
التكنولوجيات الجديدة القدرة عىل تعزيز هذه
املراقبة .فنتائج االجتامع السادس من االجتامعات
التي تعقدها الدول مرة كل سنتني تلقي الضوء
عىل «الفرص التي ميكن أن تتيحها التكنولوجيات
الجديدة ،عند توافرها» من أجل تعزيز إدارة
عمليتي الوسم
املخزونات وضامن أمنها وتحسني
ْ
وحفظ السجالت وتدمري فائض األسلحة (الجمعية
العامة لألمم املتحدة ،2016 ،الفقرة  .)18وترتاوح
هذه التكنولوجيات من األنظمة الجديدة املعتمدة
يف وسم األسلحة النارية وتسجيلها واسرتجاع
املعلومات إىل أنظمة إدارة املوجودات التي تستند
إىل التعريف باستخدام الرتددات الراديوية
والشبكية ،حيث تستطيع هذه األنظمة أن توسع
نطاق املعلومات املتاحة ملديري مستودعات
األسلحة وتزيد من دقتها.
ويعتمد مدى االستفادة من اإلمكانيات
التي تيرسها هذه التكنولوجيات عىل عوامل
عدة ،منها التكلفة وإمكانية االعتامد عليها
وصيانتها ومتطلبات بنيتها التحتية .فال متلك
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جميع البلدان القدرة عىل إنشاء هياكل شبكات
تكنولوجيا املعلومات التي تتطلبها بعض تلك
األنظمة الجديدة .ومع ذلك ،تضع التكلفة التي
تشهد تراج ًعا نسبيًا بعض هذه التكنولوجيات،
مبا فيها التكنولوجيات األكرث تقد ًما كآالت الوسم
بأشعة الليزر ،يف متناول عدد أكرب من الدول.
وطلب املشاركون بيان التكنولوجيات
الجديدة واملجدية من ناحية التكاليف يف مجال
مراقبة األسلحة الصغرية ،والتي يجب توعية
الدول األعضاء يف األمم املتحدة بها .وشمل ذلك
سؤالً عام إذا كان استخدام هذه التكنولوجيات
يُ َع ّد مناس ًبا يف البلدان األقل تقد ًما أو يف غريها
من البيئات التي متلك قد ًرا محدودًا من البنية
التحتية املادية والتكنولوجية.
وتضمنت نقاط النقاش:

•التكنولوجيات الجديدة والناشئة يف مجال
الوسم وحفظ السجالت والتعقب.
•التكنولوجيات الجديدة والناشئة يف مجال
إدارة املخزونات وأمنها.
•التكنولوجيات الجديدة والناشئة يف مجال
تعزيز مراقبة االستخدام النهايئ ،مبا يشمل
منظومات الدفاع الجوي التي يحملها األفراد.
•التكنولوجيات الحالية التي ميكن تعظيم
االستفادة منها بحكم زيادة توافرها،
وتحسن إمكانية االعتامد عليها و/أو
انخفاض تكلفتها.
•مزايا التكنولوجيات الجديدة والناشئة
وعيوبها مقابل الطرائق التقليدية املتبعة
يف مراقبة األسلحة الصغرية.
•العقبات الرئيسية التي تحول دون اعتامد
التكنولوجيات الواعدة الجديدة أو الناشئة أو
قليلة االستخدام عىل نطاق واسع يف مراقبة
األسلحة الصغرية.

•التحديات والفرص املتعلقة باملساعدة الدولية.

التوصيات العامة

1.حث املشاركون يف الندوة عىل رفع
مستوى التعاون بني الحكومة وقطاع
الصناعة يف مجال تطوير تكنولوجيا
مراقبة األسلحة الصغرية.
2.عىل وجه الخصوص ،اقرتح املشاركون
استخدام جانب من أبحاث قطاع الدفاع
والتمويل املرصود للتنمية يف تطوير
تكنولوجيا مراقبة األسلحة الصغرية.
3.كام أوىص املشاركون بتحسني االستفادة
من األدوات والتكنولوجيا الحالية لتعزيز
مراقبة األسلحة الصغرية.

تطبيقات محددة

حدد املشاركون يف الندوة أنواع التكنولوجيا
املحددة التالية باعتبارها تستحق املزيد من
الدراسة ألغراض تعزيز مراقبة األسلحة الصغرية:

•الرقابة التقنية عىل االستخدام النهايئ يف
مجال توريد األسلحة الحساسة أو التي
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يُحتمل أن تتسبب يف زعزعة االستقرار (مبا
يشمل توريد األسلحة للجامعات املسلحة غري
التابعة للدول).
•تكنولوجيا تعقب توريد األسلحة الحساسة
أو التي يُحتمل أن تتسبب يف زعزعة
االستقرار (مبا يشمل توريد األسلحة
للجامعات املسلحة غري التابعة للدول).
•تكنولوجيا التعرف عىل األشكال التي من
شأنها تحديد األشياء يف ملفات التصميم
مبساعدة الحاسوب ،والتي يجري نقلها
عن طريق اإلنرتنت إىل الطابعات الثالثية
األبعاد ،وتتيح بالتايل للمكلفني بإنفاذ
القانون منع إنتاج األسلحة باستخدام
الطباعة الثالثية األبعاد دون ترصيح.
•استخدام دفاتر الحسابات املوزعة يف تعزيز
أمن صفقات األسلحة الصغرية.

التوصية :املساعدة الدولية

1.شدد املشاركون يف الندوة عىل وجوب
أن تتناسب تكنولوجيا مراقبة األسلحة
الصغرية التي تُنقل إىل املستلِم مع األهداف
التي يضعها مرشوع بعينه وأن تتسم
باالستدامة عىل املدى الطويل ،وأكدوا أهمية
امللكية الوطنية ووجود املؤسسات املستفيدة
التي متلك القدرات املالمئة والدعم املستدام
من جانب املانحني يف هذا املضامر.

التحديات الجديدة عىل صعيد
االتجار ،مبا يشمل التحويل
غري املرشوع ،وإعادة التفعيل
غري املرشوع واالتجار عن
طريق اإلنرتنت

تطرقت الجلسة األخرية يف الندوة املواضيعية
الثالثة إىل مسألة االتجاهات الجديدة يف االتجار
باألسلحة الصغرية ،وركزت بوجه خاص عىل
التحويل غري املرشوع لألسلحة النارية املقلدة أو
تلك التي تطلق الذخائر الخلبية إىل أسلحة صغرية
صالحة لالستخدام ،وإعادة التفعيل غري املرشوع
األسلحة الصغرية املعطَّلة ،واالتجار عن طريق
اإلنرتنت – وهي مسائل تشري إليها نتائج االجتامع
السادس من االجتامعات التي تعقدها الدول مرة
كل سنتني إشارة مقتضبة (الجمعية العامة لألمم
املتحدة ،2016 ،الفقرات .)72 ،37 ،31 ،10

التحويل غري املرشوع

يصبح التحويل غري املرشوع مشكلة عندما
ميكن تحويل أصناف من قبيل األسلحة النارية
املقلدة أو تلك التي تطلق الذخائر الخلبية ،والتي
تخضع لرقابة ضئيلة أو ال تخضع ألي رقابة من
الحكومة ،بسهولة ليك ت ُستخدم بوصفها أسلحة
صغرية ألغراض مميتة .ويعالج التعريف الذي
يضعه الصك الدويل للتعقب «لألسلحة الصغرية

واألسلحة الخفيفة» هذه املسألة إىل حد ما ،حيث
يقرر أن األسلحة التي «ميكن تحويلها بيرس»
ليك تستخدم كأسلحة صغرية أو أسلحة خفيفة
ليجري اعتبارها أسلحة صغرية وأسلحة خفيفة
(الجمعية العامة لألمم املتحدة ،2005 ،الفقرة
 .)4ولكن ال يقدم الصك أي توجيهات بشأن ما
يحدد ما إذا كان سالح «ميكن تحويله بيرس»
حا صال ًحا لالستخدام.
يعد سال ً
وخرج املشاركون يف الندوة بالتوصية
التالية بشأن مسألة قابلية التحويل:
1.يجب إعداد معيار دويل عىل أساس
فمثل،
ً
الترشيعات الوطنية السارية.
مبوجب قانون األسلحة النارية لسنة 1982
يف اململكة املتحدة:
«يعترب سالح ناري مقلد عىل أنه ميكن
تحويله بيرس إىل سالح ناري ...إذا كان
من املمكن تحويله عىل هذه الشاكلة
دون أي مهارة خاصة من جانب
الشخص الذي يحوله ...والعمل الذي
ينطوي عليه تحويله ال يتطلب معدات
أو أدوات غري تلك الشائعة االستخدام
من جانب أشخاص ينفذون أعامل
البناء والصيانة يف منازلهم» (اململكة
املتحدة ،1982 ،املادة .))6(1

إعادة التفعيل غري املرشوع

تتناول املادة  9من بروتوكول األمم املتحدة املتعلق
باألسلحة النارية مسألة تعطيل األسلحة النارية.
وتشرتط هذه املادة أنه «يتعني جعل جميع األجزاء
األساسية من السالح الناري املعطَّل غري قابلة
بصفة دامئة للتشغيل» و«يتعني اتخاذ ترتيبات
للتحقّق من تدابري التعطيل من جانب هيئة
مختصة ،حيثام اقتىض األمر» (الجمعية العامة
لألمم املتحدة2001 ،أ).
وبينام ال يعالج برنامج العمل هذه املسألة،
تقدم نتائج االجتامع السادس من االجتامعات التي
تعقدها الدول مرة كل سنتني توجيهات أساسية
يف هذا الخصوص:
جعل األسلحة الصغرية
«ضامن
واألسلحة الخفيفة التي يتم تدمريها
وتعطيلها غري قابلة للتشغيل إىل األبد
بحيث تصبح إعادة استخدامها بشكل
مستحيل ماديًا ،وإدراك
ً
غري مرشوع أم ًرا
قيمة اعتامد أفضل املامرسات ذات الصلة
يف هذا الصدد» (الجمعية العامة لألمم
املتحدة ،2016 ،الفقرة .)31

وخرج املشاركون يف الندوة بالتوصيات التالية
بشأن إعادة التحويل غري املرشوع:
1.يجب تبادل املعلومات املتعلقة مبعايري
التحويل.
2.يجب معالجة هذه املسألة يف الترشيعات
الوطنية.
3.يجب التحقق من تعطيل السالح الصغري أو
السالح الخفيف منجانب هيئة وطنية مختصة
أو إبالغها به وفقًا للترشيعات الوطنية.

4.كام شجع املشاركون الدول عىل ربط
إجراءات التعطيل برتخيص محدد ،مبا
يتيح لها أن تتابع التغيريات الالحقة التي
تطرأ عىل ملكية السالح أو حيازته.

االتجار عن طريق اإلنرتنت

يف إطار مناقشة املشكلة املرتبطة باالتجار
عن طريق اإلنرتنت ،قدم املشاركون يف الندوة
املالحظات التالية:
•بينام ييرس اإلنرتنت االتجار باألسلحة
الصغرية وجمع الباعة واملشرتين م ًعا عىل
ريا نوع ًيا عىل
نحو أسهل ،فهي ال تضفي تغي ً
تجارة األسلحة غري املرشوعة.
•يصعب رصد الشق األسايس من اإلنرتنت
(الذي ميكن الوصول إليه بصفة عامة)،
بالنظر إىل العدد الهائل من الصفقات التي
تجري فيه ،ومعظمها رشعي.
•تنطوي نسبة معتربة من تجارة األسلحة
الصغرية واألسلحة الخفيفة غري املرشوعة
عن طريق اإلنرتنت عىل تجارة األجزاء
واملكونات.
وخرج املشاركون بالتوصيات التالية بشأن
االتجار عن طريق اإلنرتنت:

1.عىل الدول أن تضمن أن القوانني واألنظمة
الوطنية السارية عىل تجارة األسلحة الصغرية
ترسي عىل الصفقات التي تُعقد عن طريق
اإلنرتنت بذات الطريقة التي ترسي فيها عىل
الصفقات التي تُعقد بوسائل أخرى.
2.وعىل الدول كذلك أن تضمن أن القوانني
واألنظمة الوطنية السارية عىل تجارة
األسلحة الصغرية ترسي عىل الصفقات
املتعلقة باألجزاء واملكونات «األساسية أو
الهيكلية» (الجمعية العامة لألمم املتحدة،
 ،2005الفقرة  ،)10سواء ُعقدت عن طريق
اإلنرتنت أو من خالل وسيلة أخرى.

االجتامع السادس من االجتامعات التي تعقدها
الدول مرة كل سنتني هذه النقطة ،حيث تسلط
الضوء عىل « الصالت» و« أوجه التكامل» وأوجه
«التآزر» القامئة بني صكوك األمم املتحدة املتعلقة
باألسلحة الصغرية (برنامج العمل والصك
الدويل للتعقب) من جهة ،والصكوك واملنظامت
واملسائل والعمليات ذات العالقة من جهة أخرى
(الجمعية العامة لألمم املتحدة ،2016 ،الفقرات،
.)67 ،45 ،36 ،22
وركزت الندوة الرابعة ،يف املقام األول ،عىل
أوجه التآزر بني برنامج العمل/الصك الدويل
للتعقب والصكوك األخرى املتعلقة مبراقبة األسلحة
التقليدية عىل املستوى العاملي ،وال سيام معاهدة
تجارة األسلحة (الجمعية العامة لألمم املتحدة،
 .)2013و ُوجه سؤال إىل املشاركني عن الطريقة
التي يعتقدون أنه ميكن لربنامج العمل والصك
الدويل للتعقب االستفادة من خاللها من الصكوك
(واملنظامت والعمليات) األخرى يف معالجة أكرث
حا عىل صعيد األسلحة الصغرية.
التحديات إلحا ً
ووقفت الجلسة األوىل يف الندوة عند أوجه
التآزر املحتملة بني صكوك مراقبة األسلحة
باإلشارة إىل املسائل الرئيسية التي يغطيها
برنامج العمل والصك الدويل للتعقب .وتناولت
الجلسة الثانية أوجه التآزر يف مجال غدا يكتيس
أهمية متزايدة بالنسبة لعملية األمم املتحدة
املتعلقة باألسلحة الصغرية ،وهو الجرمية املرتبطة
باألسلحة الصغرية ،مبا فيها اإلرهاب .وتحول
الرتكيز يف الجلسة الثالثة إىل عمليات التنفيذ:
تبادل املعلومات ،مبا فيها اإلبالغ ،وأشكال أعم
من أشكال التعاون والتنسيق .وتطرقت الجلسة
الرابعة إىل املساعدة الدولية ،وال سيام بالنظر
إىل ضامن « كفايتها وفعاليتها واستدامتها» مبا
يتامىش مع االلتزامات التي أُعرب عنها مؤخ ًرا يف
االجتامع السادس من االجتامعات التي تعقدها
الدول مرة كل سنتني (الجمعية العامة لألمم
املتحدة ،2016 ،ثالثًا(باء)).

أوجه التآزر بني الصكوك:
أوجه التآزر بني برنامج العمل مسأل ًة مسألة
والصكوك واإلجراءات األخرى بينام يشكّل برنامج العمل اإلطار املعياري
األسايس لعمل األسلحة الصغرية عىل املستوى
املتصلة مبراقبة األسلحة

تناولت الندوة املواضيعية الرابعة واألخرية ،التي
ُعقدت يف جنيف يف يومي  23و 24ترشين
الثاين/نوفمرب  ،2017مع أوجه التآزر بني
برنامج العمل/الصك الدويل للتعقب والصكوك
واإلجراءات األخرى املتصلة مبراقبة األسلحة،
مبا فيها آليات األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب.
وعىل الرغم من أن برنامج العمل يغطي
جوانب من دورة حياة األسلحة الصغرية/األسلحة
الخفيفة ،من لحظة صنعها حتى تدمريها ،فهو
يُ َع ّد جز ًءا من إطار أعم ملراقبة األسلحة التقليدية،
حيث يكمل هذا اإلطار املعايري التي يضعها
برنامج العمل ويتوسع فيها .ولهذا السبب ،ينص
برنامج العمل عىل أن «تتعهد الدول بالتعاون
وضامن التنسيق والتكامل» يف التصدي لالتجار
غري املرشوع باألسلحة الصغرية (الجمعية العامة
لألمم املتحدة2001 ،ب ،ثالثًا( .))2وتؤكد نتائج

العاملي ،تس ّد الصكوك األخرى الثغرات املعيارية
أو تقدم التفاصيل العملياتية التي تغيب عن
نص برنامج العمل .وقد سعت الجلسة األوىل
من الندوة ،والتي متحورت حول العديد من
تدابري املراقبة األساسية التي يشملها برنامج
العمل ،إىل تحديد هذه املصادر ذات القيمة
املضافة .وشملت مواضيع النقاش:
•مراقبة التصنيع.
•مراقبة النقل الدويل ،مبا فيه السمرسة.
•إدارة املخزونات وأمنها.
•تحديد الفائض والتخلص منه.

مراقبة التصنيع

مل تكن مشكلة اإلنتاج اليدوي الصنع الصغري
النطاق وغري املرشوع عىل جدول األعامل يف

جنيف فحسب ،بل كانت تشكل موضو ًعا متكر ًرا
يف جميع محاور الندوات املوضوعية أيضً ا .وقد
رست املعايري التي يضعها برنامج العمل عىل هذا
النشاط ،بيد أنها كانت فضفاضة نسبيًا بطبيعتها
وتفتقر إىل التفاصيل العملياتية (انظر الجمعية
العامة لألمم املتحدة2001 ،ب ،الفقرتان ثانيًا(-)2
ثانيًا( .))3والحظ املشاركون يف الندوة املواضيعية
الرابعة أن بروتوكول األمم املتحدة املتعلق باألسلحة
النارية ينطوي عىل توجيهات تفصيلية بشأن
تنظيم تصنيع األسلحة الصغرية ،بالنظر إىل أنه
يع ّرف «الصنع غري املرشوع» (الجمعية العامة
لألمم املتحدة2001 ،أ ،املادة (3د)) ،ويشرتط
مصادرة األسلحة املصنوعة بصورة غري مرشوعة
وتدمريها أو التخلص منها (املادة  ،)6وينص
عىل «أمن األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها
والذخرية ،وقت الصنع» (املادة (11أ)).
وكام هو الحال يف بروكسل ،أشار املشاركون
يف جنيف إىل أن الوفرة املتزايدة ملكنات
التفريز التي تعمل بالتحكم العددي الحاسويب
واستخدامها وضعت تكنولوجيا تصنيع األسلحة
الصغرية يف متناول أعداد متنامية من األشخاص.
وخرج املشاركون يف الندوة بالتوصية
التالية يف هذا املجال:
1.عىل الحكومات أن تُخضع اقتناء املعدات
التي ميكن أن تستخدم يف إنتاج األسلحة
الصغرية وحيازتها إلجراء رسمي ملنح
الرتاخيص واألذون.

مراقبة النقل الدويل ،مبا فيه السمرسة

ترخيص نقل األسلحة
أشار املشاركون يف الندوة إىل أن املادتني 6
تفصالن االلتزام
و 7من معاهدة تجارة األسلحة ّ
العام الذي يقرره برنامج العمل بضامن أن
عمليات النقل الدويل لألسلحة الصغرية «تكون
مطابقة لاللتزامات القامئة للدول مبوجب قواعد
القانون الدويل ذات الصلة» (الجمعية العامة
لألمم املتحدة2001 ،ب ،الفقرة ثان ًيا(.))11
وتحدد هاتان املادتان يف جوهرهام «قواعد
القانون الدويل ذات الصلة» بالنسبة للدول
األطراف يف معاهدة تجارة األسلحة.
وخرج املشاركون بالتوصية التالية
بخصوص ترخيص نقل األسلحة الصغرية:
1.يجب تعزيز االلتزامات التي يقررها برنامج
العمل بشأن ترخيص نقل األسلحة الصغرية
باالستناد إىل اإلشارة التي توردها املادة )4(7
من معاهدة تجارة األسلحة إىل «ارتكاب
أعامل عنف خطرية العتبارات جنسانية أو
أعامل عنف خطرية ضد النساء واألطفال».
وينبغي تضمني ذلك يف القرارات التي تُتخذ
بشأن نقل األسلحة الصغرية.
منع تحويل الوجهة ومكافحته
أشار املشاركون إىل أن املعايري التي يضعها
برنامج العمل بشأن منع تحويل نقل األسلحة
قوية نسب ًيا .فعىل سبيل املثال ،تتعهد الدول
مبوجب الفقرة ثان ًيا( )12من برنامج العمل

نتائج الندوات التي ُعقدت بشأن األسلحة الصغيرة
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بكفالة «الرقابة الفعالة عىل األسلحة الصغرية
واألسلحة الخفيفة وتصديرها وعبورها»
(الجمعية العامة لألمم املتحدة2001 ،ب).
وتشري نتائج االجتامع السادس من
االجتامعات التي تعقدها الدول مرة كل سنتني
إىل «إصدار شهادة املستخدم النهايئ» (الجمعية
أضيف
العامة لألمم املتحدة ،الفقرتان 70 ،12؛
َ
التأكيد بالخط املائل) ،بنا ًء عىل إشارة برنامج
العمل إىل «شهادات املستعملني النهائيني
املوثوقة» (الجمعية العامة لألمم املتحدة ،الفقرة
ثان ًيا()2؛ أضيف التأكيد بالخط املائل) .وحسب
املالحظة التي ساقها املشاركون يف الندوة،
يشكل التأكد من أن املستخدمني النهائيني املعلَن
عنهم هم املستخدمون النهائيون الفعليون
لشحنة أسلحة محتملة من الخارج ،يف الواقع،
إجرا ًء ال ينطوي عىل توثيق هؤالء املستخدمني،
وإمنا التحقق منهم كذلك.
وخرج املشاركون بالتوصيات التالية يف هذا
املقام:
1.ينبغي االرتقاء باإلشارات العامة الواردة
يف برنامج العمل ونتائج االجتامع السادس
من االجتامعات التي تعقدها الدول مرة كل
سنتني باالستناد إىل املادة  11من معاهدة
تجارة األسلحة ،التي تبني اإلجراءات التي
ميكن اتخاذها للحد من مخاطر تحويل
الوجهة ومعالجة حاالت التحويل الفعلية.
2.كام أوىص املشاركون بتعزيز تبادل
املعلومات عن حاالت التحويل بني
الحكومات وداخل الحكومات نفسها من
أجل االرتقاء برتخيص نقل األسلحة (تعزيز
إدارة املخاطر عن طريق تحسني املعلومات).

مراقبة السمرسة
انتهى املشاركون يف الندوة إىل التوصية التالية
يف هذا الخصوص:
1.عىل الدول أن تتبادل املعلومات بشأن
تراخيص السمرسة ،والسامرسة الذين
يعملون خارج البلدان التي يحملون جنسياتها
والسامرسة املحرومني من مزاولة السمرسة.

إدارة املخزونات وأمنها

استنادًا إىل نتائج االجتامع الخامس من
االجتامعات التي تعقدها الدول مرة كل سنتني،
تتضمن نتائج االجتامع السادس إشارات عدة إىل
«دورة حياة» األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة
(الجمعية العامة لألمم املتحدة ،2016 ،الفقرات
 .)109 ،102 ،14وال يتّضح كيف يختلف مفهوم
إدارة دورة الحياة عن املعايري املرعية يف إدارة
املخزونات وأمنها يف برنامج العمل.
وقد خرج املشاركون يف الندوة بالتوصية
التالية يف هذا اإلطار:
1.يجب تطوير فهم إدارة دورة حياة األسلحة
الصغرية واألسلحة الخفيفة باالستناد
إىل املعايري الدولية ذات العالقة ،مبا فيها
املعايري الدولية ملراقبة األسلحة الصغرية
(آلية األمم املتحدة لتنسيق األعامل املتعلقة
باألسلحة الصغرية ،بال تاريخ).

أوجه التآزر بني املجاالت املواضيعية

أشار املشاركون إىل أن أوجه التآزر ال توجد فيام
يخص الصكوك املختلفة فحسب ،بل فيام يتعلق
مبختلف أنواع تدابري املراقبة كذلك .ويف هذا
الخصوص ،خرج املشاركون بالتوصية التالية:
1.يجب ربط أمن املخزونات يف البلد املستورد
املحتمل بأذونات تصدير األسلحة يف حالة
األسلحة ذات القيمة العالية أو تلك التي يُحتمل
أن تتسبب يف زعزعة االستقرار ،من قبيل
منظومات الدفاع الجوي التي يحملها األفراد.

التصدي للجرمية املرتبطة باألسلحة
الصغرية ،مبا فيها اإلرهاب

ال تشمل مكافحة الجرمية املرتبطة باألسلحة
الصغرية الجرمية املنظمة الدولية ،التي تَرِد اإلشارة
إليها يف برنامج العمل (الجمعية العامة لألمم
املتحدة2001 ،ب ،الفقرة ثان ًيا( ))38وتشكل
مناط تركيز عملية األمم املتحدة املتعلقة باألسلحة
الصغرية (الجمعية العامة لألمم املتحدة2001 ،أ)،
بل تتخطاها إىل «الجرمية املنظمة» و«الجرمية
يف املناطق الحرضية» و«اإلرهاب» (الجمعية
العامة لألمم املتحدة ،2016 ،الفقرة  .)35ويشدد
برنامج العمل والصك الدويل للتعقب عىل تدابري
من قبيل ضبط األسلحة والوسم وحفظ السجالت
والتعقب يف سياق التصدي لهذه التحديات.
ومنذ العام  ،2010ال تنفك االجتامعات التي
تُعقد للنظر يف تنفيذ برنامج العمل تويل قد ًرا
أكرب من األهمية ملراقبة الحدود (الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،2016 ،الفقرات .)104 ،33-35
كام أكدت الدول األعضاء يف األمم املتحدة مؤخ ًرا
رضورة التعامل مع التطورات الجديدة عىل
صعيد االتجار باألسلحة الصغرية ،من قبيل
التحويل غري املرشوع لألسلحة النارية املقلدة
أو تلك التي تطلق الذخائر الخلبية إىل أسلحة
صالحة لالستخدام ،وإعادة التفعيل غري املرشوع
لألسلحة الصغرية املعطّلة واالتجار عن طريق
اإلنرتنت (الجمعية العامة لألمم املتحدة،2016 ،
الفقرات  .)72 ،37 ،31 ،10وطُلب إىل املشاركني
يف الندوة تحديد الطريقة التي يستطيع برنامج
العمل والصك الدويل للتعقب من خاللها التصدي
لهذه التحديات ،باالستناد إىل الشواهد الواردة يف
الصكوك والعمليات األخرى املتعلقة باألسلحة.
وشملت تدابري املراقبة التي نوقشت خالل الجلسة:
•مراقبة الحدود.
•الضبط واملصادرة والجمع (مبا يشمل
الجوانب املتعلقة بالنوع االجتامعي).
•الوسم وحفظ السجالت والتعقب.
وشملت مواضيع النقاش:

•التحويل غري املرشوع.
•إعادة التفعيل غري املرشوع.
•االتجار عن طريق اإلنرتنت (مبا فيه االتجار
باألجزاء واملكونات).
•اإلرهاب (مبا يشمل أوجه التآزر مع
إسرتاتيجية األمم املتحدة الشاملة ملكافحة
اإلرهاب واآلليات املرتبطة بها).

•جوانب أخرى من الجرمية املرتبطة باألسلحة
الصغرية ،مبا فيها الجوانب املتعلقة بالنوع
االجتامعي).

املالحظات

ركزت مناقشة الجرمية املرتبطة باألسلحة
الصغرية عىل النقاط التالية:
•وجود أوجه التقاء وترابط بني االتجار
باألسلحة الصغرية واالتجار باملخدرات
وامللكية الفكرية واألشخاص ،وبني الجرائم
اإللكرتونية واإلرهاب.
•مشكلة املناطق الحدودية التي ال تخضع
ألي سلطة حكومية ،حيث يشيع االتجار يف
حاالت كثرية.
•الجوانب املتعلقة بالنوع االجتامعي ،مبا
فيها مشاركة املرأة يف بعض أشكال االتجار
باألسلحة الصغرية ،مع اإلشارة إىل رضورة
جمع بيانات أفضل يف هذا املجال أيضً ا.

التوصيات

1.حث املشاركون يف الندوة الدول عىل تحقيق
االستفادة الكاملة من أوجه التآزر مع عمليات
األمم املتحدة املتعلقة بالجرمية املنظمة عرب
الوطنية/بروتوكول األمم املتحدة وعملياتها
املتعلقة مبكافحة اإلرهاب.
2.يجب ربط مبادرات مكافحة اإلرهاب مع
تنفيذ برنامج العمل عىل املستوى اإلقليمي.
3.ينبغي تعزيز ال ُّن ُهج التي تعتمدها الحكومة
بأرسها ليك تضم جميع األجهزة الحكومية،
مبا فيها الرشطة وسلطات الجامرك
وترخيص الصادرات.
4.يجب تبادل املعلومات بشأن املالحقات
القضائية التي سجلت النجاح يف قضايا
االتجار ،وحاالت تحويل الوجهة ،ودروب
االتجار وطرائقه واملامرسات الجيدة عىل
صعيد إنفاذ القانون – مبا يشمل طرق
وعمليات إدارة املخاطر التي أكد املشاركون
أنها تعتمد عىل املعلومات الجيدة.
5.أوىص املشاركون بأن تضع الدول األعضاء
يف األمم املتحدة العالقات القامئة بني االتجار
باألسلحة الصغرية والفساد يف اعتبارها وأن
تعالجها يف إطار برنامج العمل.
6.كام أوىص املشاركون بتطبيق املبادئ التي
تستند إليها اإلجراءات املتخذة يف مواجهة
التطرف املصحوب بالعنف عىل برامج نزع
السالح والترسيح وإعادة اإلدماج ،وال سيام
محور إعادة اإلدماج فيها.

التحويل غري املرشوع ،وإعادة
التفعيل غري املرشوع واالتجار عن
طريق اإلنرتنت

عكست النقاشات التي تطرقت إىل هذه املسائل
يف الندوة املواضيعية الرابعة تلك التي دارت
يف الندوة املواضيعية الثالثة .ويف هذا السياق،
انظر الفصول التي تغطي الندوة الثالثة يف
هذه الورقة لالطالع عىل املالحظات والتوصيات
الرئيسية يف هذا املضامر.

نتائج الندوات التي ُعقدت بشأن األسلحة الصغيرة
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التعاون والتنسيق وتبادل
املعلومات/اإلبالغ

تتناول نتائج االجتامع السادس من االجتامعات
التي تعقدها الدول مرة كل سنتني موضوع
التعاون والتنسيق يف مسائل األسلحة الصغرية
بالتفصيل ،وتركز بوجه خاص عىل موضوع
تبادل املعلومات ،مبا فيها اإلبالغ .واستنادًا إىل
صكوك وعمليات أخرى ،مبا فيها تلك املتعلقة
بالنوع االجتامعي ،طُلب إىل املشاركني يف الندوة
بيان الطريقة التي يعتقدون أن الدول األعضاء
يف األمم املتحدة تستطيع من خاللها تعزيز
التعاون والتنسيق (العمليايت) يف مجال مراقبة
األسلحة الصغرية .كام ُوجه سؤال إىل هؤالء
املشاركني عن أنواع تبادل املعلومات – داخل
الحكومات وبني الدول وبني الدول وأصحاب
رصا
املصلحة اآلخرين – والتي ظل استخدامها قا ً
أو مل يُستفد منها عىل اإلطالق.
وشملت نقاط النقاش:
•متكني التعاون عىل صعيد التحقيقات
واملالحقات القضائية الدولية يف مجال األسلحة
الصغرية غري املرشوعة ،مبا فيه املساعدة
القانونية املتبادلة (التعاون العمليايت).
•تعزيز التعاون مع منظامت كاإلنرتبول
ومنظمة الجامرك العاملية يف مكافحة األسلحة
الصغرية غري املرشوعة (التعاون العمليايت).
•تبادل املعلومات والخربات واملبادئ
التوجيهية واملعايري املرعية يف بلد أو منطقة
دون إقليمية أو إقليم ما ،والتي قد تكون
محل اهتامم لدى اآلخرين.
•الدور الذي تؤديه حلقات االتصال الوطنية
يف تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل
املعلومات ،مبا يشمل التعاون بينها عىل
صعيد الصكوك املختلفة.
•الطرق العملية يف التخفيف من أعباء اإلبالغ
واالرتقاء باستخدام املقدمة الواردة يف
التقارير الوطنية.

التوصيات العامة

الندوة الدول األعضاء
عىل تعزيز التعاون
التعاون مع املنظامت
كاإلنرتبول ومنظمة

1.حث املشاركون يف
يف األمم املتحدة
العمليايت ،مبا فيه
متعددة األطراف
الجامرك العاملية.
2.كام يجب تعزيز تبادل املعلومات عىل جميع
املستويات.
3.أشار املشاركون إىل إمكانية االستفادة من
حلقات االتصال الوطنية يف تعزيز التعاون
والتنسيق وتبادل املعلومات بني الدول،
وبني الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين.
4.يحتل العمل عىل تعزيز وكاالت التنسيق
الوطنية ذات القدر من األهمية.
5.ينبغي التخفيف من أعباء اإلبالغ حيثام كان
ذلك ممك ًنا .ويف الوقت نفسه ،يجب تحسني
االستفادة من املعلومات التي تتضمنها
التقارير الوطنية ،وبالتايل توفري حوافز
واضحة لإلبالغ.
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التوصيات :املستويات اإلقليمية وما
دون اإلقليمية

1.يجب ربط عملية اإلبالغ اإلقليمي ،حيثام
أمكن ،باإلبالغ العاملي ،مثلام هو حال
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا .ومع
ذلك ،أشار بعض املشاركني يف الندوة إىل
الصعوبة التي غالبًا ما تكتنف هذا األمر من
الناحية العملية بسبب التطورات املتباينة
التي تشهدها املعايري اإلقليمية والعاملية،
ناهيك عن الحاجة إىل استكامل دعم البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات.
2.يجب تعزيز التعاون عىل املستوى اإلقليمي،
من خالل جمع اللجان الوطنية املعنية
باألسلحة الصغرية م ًعا إلجراء مناقشات حول
تنفيذ برنامج العمل والصك الدويل للتعقب
عىل املستويني اإلقليمي وما دون اإلقليمي،
مثل .وميكن كذلك إجراء هذه النقاشات بني
ً
سلطات إنفاذ القانون والجامرك وترخيص
نقل األسلحة يف مختلف البلدان يف اإلقليم أو
املنطقة دون اإلقليمية.
3.ينبغي استخدام املعلومات الواردة يف
التقارير الوطنية ملساندة النقاشات التي
تتناول تعزيز العمل عىل تنفيذ برنامج
العمل والصك الدويل للتعقب عىل
املستويني اإلقليمي وما دون اإلقليمي.
4.كام أوىص املشاركون يف الندوة أن ترفع
املنظامت اإلقليمية التقارير عن تنفيذ
برنامج العمل والصك الدويل للتعقب عىل
املستوى اإلقليمي وأن تقرتح وسائل محددة
للنهوض بأوجه التآزر مع العملية العاملية
املتعلقة باألسلحة الصغرية.

التوصيات :املستوى العاملي

1.ينبغي تعزيز التعاون وتبادل املعلومات بني
حلقات االتصال املعنية بربنامج العمل/الصك
الدويل للتعقب ووكاالت التنسيق الوطنية
املعنية بالصكوك والعمليات ذات الصلة.
2.يجب تعزيز التعاون العميل املنحى بني
الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين.
3.كام أوىص املشاركون يف الندوة بأن
تستفيد الدول من أوجه التآزر بني اإلبالغ
وعملية أهداف التنمية املستدامة ،وتوظيف
تركيز هذه األهداف عىل القابلية للقياس
يف تعزيز قياس تنفيذ برنامج العمل
والصك الدويل للتعقب.

املساعدة الدولية :الكفاية
والفعالية واالستدامة

ت ُ َع ّد املساعدة الدولية محو ًرا أساسيًا يف املساعي
التي ترمي إىل تعزيز مراقبة األسلحة الصغرية
مبوجب برنامج العمل والصك الدويل للتعقب،
كام تشكل موضو ًعا قامئًا بذاته يف االجتامعات
التي تُعقد للنظر يف تنفيذ برنامج العمل منذ
العام ( 2008االجتامع الثالث من االجتامعات
التي تعقدها الدول مرة كل سنتني) ،حيث باتت

االجتامعات األخرية تركز عىل «سبل ضامن
كفاية وفعالية واستدامة املساعدة» (الجمعية
العامة لألمم املتحدة ،2016 ،ثالثًا(باء)) .وطُلب
إىل املشاركني يف الندوة بيان الطريقة التي
يعتقدون أن مؤمتر االستعراض الثالث يستطيع
من خاللها تعزيز املساعدة الدولية املقدمة
لتنفيذ برنامج العمل والصك الدويل للتعقب،
باالستناد إىل الصكوك والعمليات التكميلية.
وشملت نقاط النقاش:
•الدول املستفيدة :التحديات والحلول املتعلقة
باملساعدة الدولية.
•الدول املانحة :التحديات والحلول املتعلقة
باملساعدة الدولية.
•ضامن ملكية الدول املستفيدة لربامج
املساعدة ،مبا فيها مشاركة املرأة وغريها من
أصحاب املصلحة.
•تنسيق املساعدة الدولية لتفادي ازدواجية
الجهود :الدروس املستفادة عىل املستويات
العاملية واإلقليمية وما دون اإلقليمية
والوطنية.
•قياس أثر برامج املساعدة ،وال سيام كفايتها
وفعاليتها واستدامتها.
•تبادل الدروس املستفادة واملامرسات الجيدة.

التحديات

أشار املشاركون يف الندوة إىل التحديات التالية
املتعلقة باملساعدة الدولية:
•التنسيق بني املانحني.
•ضامن ملكية الدول املستفيدة.
•ضامن الوفاء باحتياجات األفراد واملجتمعات
ريا ما
املحلية يف برامج املساعدة (والتي كث ً
يجري التغايض عنها يف الوقت الراهن).

التوصيات

1.شدد املشاركون يف الندوة عىل رضورة بناء
قدرات حلقات االتصال الوطنية ووكاالت
التنسيق الوطنية ليك تؤدي وظائفها بفعالية
بصفتها مؤسسات عىل املدى الطويل.
2.يجب إدراج العمل املتعلق باألسلحة الصغرية
ضمن األطر الدولية للتنمية.
3.يجب تأمني الدعم الطويل األمد ملراقبة
األسلحة الصغرية ،مبا يف ذلك دعم
املشاريع التي تستند إىل املشاريع القامئة
(الدعم الدائم للقدرات املستدامة).
4.يجب استهداف املؤسسات التي متلك
الصالحية والقدرة عىل تنفيذ املشاريع
بطريقة مستدامة ،مبا يف ذلك عىل
املستوى اإلقليمي.
5.يجب استخدام آليات التمويل الحالية
لالرتقاء بالتنسيق بني املانحني (مع
أن بعض املشاركني اعتقدوا أن الحاجة
تستدعي توفري معلومات إضافية وآليات
جديدة تعزز املعلومات املتاحة .كام قال عدة
مشاركني إن بعض آليات التمويل الحالية ال
تتناسب مع العمل الشامل والطويل األمد).
6.شجع املشاركون يف الندوة املانحني
ومنفّذي املشاريع والجهات املستفيدة عىل

تعزيز تنسيق مشاريع املساعدة لتجنب
ازدواجية وزيادة األثر إىل أقىص حد ممكن.
7.كام حث املشاركون عىل إعداد املبادئ
التوجيهية واملامرسات الجيدة وتبادلها
لتقييم اآلثار التي تفرزها مشاريع املساعدة.

إعادة التصدير غري املأذون به

يصعب االدعاء بأن الفقرة ثان ًيا( )13من برنامج
العمل ،وبالنظر إىل املميزات العديدة التي
تنطوي عليها ،تثني الدول عن إعادة تصدير
األسلحة الصغرية دون إبالغ الدول املصدرة
األصلية أو الحصول عىل إذن منها مبا يتوافق
مع تعهد أويل من املستخدم النهايئ (الجمعية
العامة لألمم املتحدة2001 ،ب) .وال تتطرق
معاهدة تجارة األسلحة إىل هذه املسألة ،وذلك
مثل
يف املادة التي توردها بشأن تحويل الوجهة ً
(الجمعية العامة لألمم املتحدة ،املادة .)11
ويف ضوء هذه الثغرة املعيارية ،عرض
املشاركون يف الندوة التوصيات التالية:
1.عىل الدول أن تتوصل إىل فهم مشرتك
بشأن أنواع الصادرات غري املأذون بها،
والتي يجب اعتبار أنها تثري اإلشكاليات ،مع
وضع أمور من قبيل توقيت عمليات محددة
من إعادة التصدير يف االعتبار.
2.عىل الدول أن تتبادل املعلومات بشأن
التدابري التي تتخذها ردًا عىل حاالت إعادة
التصدير غري املأذون به.
3.عىل الدول كذلك أن تتبادل املعلومات بشأن
الدول التي ال تلتزم بتعهدات املستخدمني
النهائيني فيام يتعلق بإعادة التصدير.
4.كام أشار املشاركون يف الندوة إىل إمكانية
استخدام األدوات املوجودة للحد من الخطر
الذي تشكله إعادة التصدير غري املأذون
به .وهذه تشمل التحقق من املستخدمني
النهائيني ،وعمليات التفتيش بعد التسليم
وتطبيق املامرسات الجيدة املرعية يف إدارة
املخاطر.
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عن
مسح األسلحة
الصغيرة
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