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نبذة عن املؤلفني
وتركّز  الصغرية.  األسلحة  مسح  يف  رئييس  وباحث  التحرير  مدير  هو  ماكدونالد  جلني 

األسلحة  مراقبة  تدابري  عىل  الصغرية  األسلحة  مسح  يف  ماكدونالد  يجريها  التي  األبحاث 

مسح  لصالح  املواضيع  هذه  تتناول  التي  املؤلفات  ينرش  يزل  ومل  وإجراءاتها،  الصغرية 

األسلحة الصغرية وغريه يف مختلف وسائط اإلعالم منذ العام 2001. وقد عمل ماكدونالد 

يف منصب مستشار للرؤساء املتعاقبني لالجتامعات واملفاوضات التي عقدتها األمم املتحدة 

للعمل  املبارش  الدعم  وقّدم   ،)2008-2016  ،2004-2005( الصغرية  األسلحة  بشأن 

الذي أنجزته املنظامت الدولية األخرى والحكومات عىل صعيد األسلحة الصغرية. وال يزال 

ماكدونالد أحد املتحدثني املسانِدين يف العديد من الدورات واملؤمترات والورشات. وتشمل 

الخربات العملية التي اكتسبها قبل أن ينضم إىل مسح األسلحة الصغرية عمله يف بعثة األمم 

املتحدة لحفظ السالم يف الصومال )1995-1994( وبناء السالم يف حاالت ما بعد انتهاء 

ماكغيل  القانون من جامعة  ماكدونالد شهادتني يف  )1995(. ويحمل  الرصاع يف رواندا 

)مونرتيال( وشهادة يف الدراسات العليا يف القانون الدويل والعالقات الدولية من املعهد 

العايل للدراسات الدولية واإلمنائية )جنيف(. 

وتتقلّد آنا ألفازي ديل فرايت منصب مديرة الربامج يف مسح األسلحة الصغرية، وقد أمضت، 

قبل أن تنضم إىل مسح األسلحة الصغرية، ما يربو عىل 20 عاًما وهي تعمل لدى مكتب األمم 

املتحدة املعني باملخدرات والجرمية )فيينا( ومعهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث الجرمية 

الكمي  البحث  مناهج  تطبيق  يف  متخّصصة  فرايت  وديل  وأنغوال(.  إيطاليا  )يف  والعدالة 

والنوعي – وال سيام الدراسات االستقصائية املتعلقة بالجرمية والعنف – يف البلدان النامية 

وحاالت ما بعد انتهاء الرصاع. وتشمل مجاالت اهتاممها البحثية العنف الناجم عن استخدام 

الرتكيز بوجه خاص عىل  والتقييم، مع  الجرمية والعنف، واملتابعة  النارية، ومنع  األسلحة 

الجوانب املتعلقة بالنوع االجتامعي. وقد نالت ديل فرايت شهادة الدكتوراه يف علم الجرمية 

من جامعة بولونيا )إيطاليا( وألّفت العديد من املقاالت والكتب.  

ويعمل مويش بن حمو ييغري باحثًا مساعًدا يف مسح األسلحة الصغرية. وكان يعمل، قبل 

أن ينضم إىل مسح األسلحة الصغرية، مستشاًرا سياساتيًا يف وزارة التنمية االجتامعية يف 

الحكومة املكسيكية. كام عمل يف املكسيك باحثًا مساعًدا يف قضايا التعليم وحقوق اإلنسان 

الوطني  واملعهد  األحمر  للصليب  الدولية  للجنة  مستشاًرا  بصفته  وعمل  الدويل.  والقانون 

لإليكولوجيا وتغري املناخ التابع للحكومة املكسيكية. ويحمل ييغري شهادة البكالوريوس يف 

العالقات الدولية وإدارة األعامل من معهد التكنولوجيا الذاتية )املكسيك( وشهادة املاجستري 

يف العالقات الدولية والعلوم السياسية من املعهد العايل للدراسات الدولية واإلمنائية )جنيف(.  

شكر وتقدير 
املايل  الدعم  عىل  السويدية  الخارجية  الشؤون  لوزارة  شكرهم  عن  يعربوا  أن  املؤلفون  يوّد 

بالشكر لسيمونيتا غرايس من مكتب  املؤلفون  املنشور. كام يدين  لهذا  الذي قدمته  السخي 

نزع  لشؤون  املتحدة  األمم  والجرمية وطاقم موظفي مكتب  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم 

السالح عىل املعلومات والتعليقات التي وضعوها عىل نسخة سابقة من هذه الورقة. صورة الغالف األمامي

عىل  عرضها  أثناء  يف  املستدامة  التنمية  أهداف 
مبنى مقر األمم املتحدة، نيويورك، 2015. 

املصدر: سيا بارك/صور األمم املتحدة 



مراقبة األسلحة 2.0       3

املقدمة  

الحادي  القرن  من  األوىل  األعوام  شهدت 
إعداد  عىل  التدريجي  العمل  مبارشة  والعرشين 
التقليدية،  األسلحة  مبراقبة  تُعنى  عاملية  معايري 
خاص.  بوجه  الصغرية  األسلحة  عىل  وتركز 
مراقبة  بشأن  الدولية  الصكوك  بقيت  ذلك،  ومع 
املتعلق  املتحدة  األمم  عمل  كربنامج  األسلحة، 
للتعقب،  الدويل  والصك  الصغرية،  باألسلحة 
وبروتوكول األمم املتحدة املتعلق باألسلحة النارية 
عن  نسبيًا  معزولة  األسلحة،  تجارة  ومعاهدة 
اسرتعت  التي  العمل  جوانب  من  مستقل  جانب 
القليلة املنرصمة،  العقود  الدويل خالل  االهتامم 
لألمم  العام  )الجمعية  املستدامة  التنمية  وهي 

املتحدة، 2001أ؛ 2001ب؛ 2005؛ 2013(.  
وال تقف ورقة اإلحاطة هذه عند بيان الطريقة 
التي تعمل فيها أهداف التنمية املستدامة )الجمعية 
مراقبة  ربط  عىل   )2015 املتحدة،  لألمم  العامة 
املستدامة فحسب،  التنمية  التقليدية مع  األسلحة 
مسّوغات  تعزز  األهداف  هذه  أن  تفرتض  بل 
مراقبة األسلحة – حيث متدها بطائفة من األهداف 
عىل  يُحَرز  الذي  التقدم  قياس  ووسائل  املحددة 
صعيد إنجازها. وتُستهّل هذه الورقة بإلقاء نظرة 
عامة مقتضبة عىل األحداث التي جمعت جوانب 
األمن  مجايْل  يف  األطراف  املتعددة  العمليات 
عن  اللثام  التالية  الفصول  ومتيط  مًعا.  والتنمية 
أوجه التآزر بني مفاهيم التنفيذ واإلبالغ، وتركز 
إىل  بالنظر  القياس  يفرضه  الذي  التحدي  عىل 
األهمية التي يتبوأها يف نجاح هذه العمليات التي 

ال تفتأ ترتبط ببعضها بعًضا أو اإلخفاق فيها. 

األمن والتنمية: تاريخ وجيز 

األسلحة  تفرزها  التي  اآلثار  إزاء  القلق  يرتافق 
غري املرشوعة عىل التنمية املستدامة مع ظهور 
الدولية  األجندة  عىل  الصغرية  األسلحة  مسألة 
من  األخري  العقد  من  الثاين  النصف  خالل 
القرن املايض، عندما ركز برنامج األمم املتحدة 
اإلمنايئ بصفة خاصة عىل الرابطة التي تجمع 
ما بني سلسلة من املشاريع اإلمنائية التي ترمي 
ذلك،  ومع  منه.1  والحد  املسلح  العنف  منع  إىل 
لألعوام  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  حرصت 
األساسية  األهداف  يف  نفسها   2015-2000
للتنمية، كالقضاء عىل الفقر والنهوض بالتعليم 
عن  الطرف  غّضت  بينام  الصحية،  والرعاية 

العنف وانعدام األمن ومراقبة األسلحة. 
بقيادة  دولة   42 تبّنت  الثغرة،  هذه  ولسّد 
املتحدة  األمم  وبرنامج  السويرسية  الحكومة 
املسلح  العنف  بشأن  جنيف  إعالن  اإلمنايئ 
شهر  يف   )2006 جنيف،  )إعالن  والتنمية 
املوقعة  الدول  واتفقت   .2006 حزيران/يونيو 
دولة   113 عددها  بلغ  والتي  اإلعالن،  هذا  عىل 
يف الوقت الذي بلغت فيه هذه العملية نهايتها 
إدراج  تعزيز  عىل   2

 ،2015 العام  أواخر  يف 
نشوب  ومنع  املسلح  العنف  من  الحد  مبادرات 
التنمية وأُطرها عىل  الرصاعات ضمن سياسات 

املستويات الوطنية واملتعددة األطراف.  
ومبوجب محور قابلية القياس التي يقررها 
اإلعالن، نرشت أمانة إعالن جنيف ثالث طبعات 

االستنتاجات الرئيسية  
يعّزز تنفيذ الصكوك الدولية املتعلقة مبراقبة األسلحة إنجاز تقليص معترب 	 

من   16.4 الغاية  عليه  تنص  املرشوعة، حسبام  األسلحة غري  تدفقات  يف 

أهداف التنمية املستدامة. وتَُعّد جميع التدابري التي ترمي إىل كبح تحويل 

وجهة األسلحة وصنعها دون وجه مرشوع وسوء استخدام األسلحة املنقولة 

ذات صلة بهذا الهدف.

الذي 	  األساس  تشّكل  التي  املضبوطة،  األسلحة  بيانات  أن  من  الرغم  عىل 

يقوم عليه املؤرش  16.4.2من أهداف التنمية املستدامة واملصدر الرئييس 

الذي تُستقى منه املعلومات عن األسلحة غري املرشوعة يف بلدان العامل، ال 

تستطيع أن تصف التجارة غري املرشوعة وصًفا كاماًل، فال يزال يف وسعها 

املرشوعة،  غري  األسلحة  تدفقات  عىل  نظرة  إللقاء  مفيدة  فرصة  تتيح  أن 

طاملا كانت تتسم بقدر واٍف من التفصيل.  

من شأن اإلبالغ مبوجب الصكوك الدولية املتعلقة مبراقبة األسلحة أن تساند 	 

جمع البيانات لغايات املؤرش 16.4.2، كام يتيح بصفة أعّم قياس التقدم 

املحَرز يف الحد من تدفقات األسلحة غري املرشوعة، سواء كان ذلك بطريق 

غري مبارش من خالل تقديم املعلومات عن تنفيذ تدابري مراقبة األسلحة، أم 

بطريق مبارش من خالل التقييامت التي ترصد آثار هذه الجهود.

الوطني، والتي 	  الصعيد  املستدامة عىل  التنمية  أهداف  يف وسع مؤرشات 

تستند إىل صكوك مراقبة األسلحة، أن تساعد يف التغلب عىل أوجه القصور 

أفضل –  توليد معلومات  الذي ينحرص يف   ،16.4.2 املؤرش  التي تشوب 

عىل الرغم من عدم اكتاملها – عن تدفقات األسلحة غري املرشوعة. 

نظرة عامة  
يستند تحقيق أهداف التنمية املستدامة إىل العمليات الدولية التكميلية ويُحتمل 
أن يعّززها، مبا فيها تلك املتصلة مبراقبة األسلحة التقليدية. وتبنّي ورقة اإلحاطة 
املتعلقة مبراقبة األسلحة يف مساندة  الدولية  هذه كيف يسهم تنفيذ الصكوك 
الهدف الذي يتوخى الحد من التدفقات غري املرشوعة لألسلحة وفًقا للغاية 16.4 
املصّممة  التدابري  بني  الورقة  هذه  متيّز  وبذلك،  املستدامة.  التنمية  أهداف  من 
للحد من مخاطر تحويل الوجهة وتلك التي تهدف إىل كبح صنع األسلحة غري 

الرشعية وسوء استخدام األسلحة املنقولة.

املحَرز عىل صعيد  التقدم  قياس  يواجهه  الذي  التحدي  الورقة عىل  تركز  كام 
تجدر  ومام  العالقة.  ذات  املستدامة  التنمية  وأهداف   16.4 الغاية  تحقيق 
مراقبة  وعمليات  املستدامة  التنمية  أهداف  تسجله  الذي  النجاح  أن  مالحظته 
األسلحة التقليدية تعتمد اعتامًدا كبريًا عىل مدى استفادة الدول من أوُجه التآزر 
بني مؤرشات أهداف التنمية املستدامة، مبا فيها املؤرشات املَُعّدة عىل الصعيدين 
الوطني واإلقليمي، واإلبالغ مبوجب الصكوك الدولية املتعلقة مبراقبة األسلحة. 
وبينام توجد أوجه محتملة ومهمة من أوجه التآزر بني اإلبالغ وجمع البيانات، 

فهي تبقى حربًا عىل ورق ما مل ترتَجم إىل إجراءات ملموسة.
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للعنف  العاملي  العبء  املعنون  التقرير  من 
املسلح، وهو عبارة عن تقرير يستعرض نطاق 
)أمانة  العامل  أنحاء  جميع  يف  وآثاره  العنف 

إعالن جنيف، 2008؛ 2011؛ 2015(. 
كام عّززت عملية السالم والتنمية عىل الصعيد 
العاملي، والتي ارتكز جانب كبري منها عىل إعالن 
جنيف، قرارًا صدر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة 
يؤكدان  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  أعّده  وتقريرًا 
أوجه االلتقاء والرتابط بني التنمية املستدامة ومنع 
لألمم  العامة  )الجمعية  منه  والحد  املسلح  العنف 
اإلجراءات  كشفت  كام   .)2009 2008؛  املتحدة، 
التحضريية إلعداد أهداف التنمية املستدامة، والتي 
العام  يف  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  محل  حلّت 
2015، النقاب عن اعرتاف متناٍم برضورة تجاوز 
الغايات اإلمنائية التقليدية التي تضمنتها األهداف 
التصدي لطائفة أوسع من  اإلمنائية لأللفية بغية 
العوامل التي تقف وراء نكوص التنمية، مبا فيها 

العنف وانعدام األمن واألسلحة غري املرشوعة.3 
من   16 الهدف  يشجع  السياق،  هذا  ويف 
خطة التنمية املستدامة للعام 2030 عىل »إقامة 
مجتمعات يسودها العدل والسالم وال يهمَّش فيها 
أحد لغايات التنمية املستدامة«، ويتحقق ذلك يف 
بقدر  »بالحد  الدول  التزام  خالل  من  منه  جانب 
كبري من التدفقات غري املرشوعة ]...[ لألسلحة« 
الغاية  مع  يتامىش  مبا   2030 العام  بحلول 

 .)2015 املتحدة،  لألمم  العامة  )الجمعية   16.4
وتدرس ورقة اإلحاطة هذه الدور الذي تضطلع 
به العمليات الدولية املتعلقة مبراقبة األسلحة يف 

تحقيق األهداف املتوخاة من الغاية 16.4. 

أوجه التآزر يف التنفيذ 
عمليات  إطار  ضمن   16.4 الغاية  تفعيل  يعني 
التنفيذ  التآزر يف  أوجه  األسلحة تحديد  مراقبة 
األمم  عملية  يخص  وفيام  منها.  واالستفادة 
املتحدة املتعلقة باألسلحة الصغرية، تشري نتائج 
االجتامع السادس من االجتامعات التي تعقدها 

الدول مرة كل سنتني إىل أنه: 

أكدت الدول أهمية التنفيذ الكامل والفعال 
لربنامج العمل والصك الدويل للتعقب من 
أجل تحقيق الهدف 16 والغاية 16.4 من 
أهداف التنمية املستدامة )الجمعية العامة 

لألمم املتحدة، 2016أ، الفقرة 26(.  

تجارة  معاهدة  عىل  نفسه  األمر  وينسحب 
املتعلق  املتحدة  األمم  وبروتوكول  األسلحة 
اللتان  االتفاقيتان  فهاتان  النارية.  باألسلحة 
الصكوك  من  واسعة  طائفة  مع  تقرتنان 

األسلحة، مبا  املعنية مبراقبة  األخرى  والعمليات 
يف ذلك عىل املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي، 
تتامشيان مع الغاية 16.4 يف هدفهام الرامي إىل 
الحد من تدفقات األسلحة غري املرشوعة. ولذلك، 
فعااًل  تنفيَذا  االتفاقيتني  هاتني  تنفيذ  يشّكل 
تتضمنه  التي  املحور  تحقيق  يف  األهم  العامل 

الغاية 16.4 بشأن األسلحة غري املرشوعة.  
وتُعنى هذه الصكوك بكبح تدفقات األسلحة 
املقام  ففي  مختلفة.  طرق  بعدة  املرشوعة  غري 
تحويل  منع  إىل  األسلحة  مراقبة  تسعى  األول، 
غري  املجاالت  إىل  القانونية15  األسلحة  وجهة 
أو  لهم  ح  املرصَّ غري  )املستخدمني  املرشوعة 
أن  ومبا  بها(.  املأذون  غري  االستخدام  مجاالت 
أعداًدا كبرية من األسلحة غري املرشوعة تستهّل 
أنها  ما يعني  القانوين، وهو  الحيز  حياتها يف 
مصنَّعة بوجه قانوين، يحتّل منع تحويل وجهة 
هذه األسلحة أهمية محورية يف مكافحة األسلحة 
منع  العمل عىل  برنامج  وينص  املرشوعة.  غري 
تحويل وجهة األسلحة من خالل تعزيز الرقابة 
يف  رئيسية  مراحل  يف  الصغرية  األسلحة  عىل 
دورة حياتها – مبا فيها النقل الدويل والتخزين 
لدى القوات املسلحة واألمنية الوطنية – لضامن 
)الجمعية  الرشعيني  املستخدمني  يد  بقائها يف 

العامة لألمم املتحدة، 2001ب، ثانيًا(. 
املتعلق  املتحدة  األمم  بروتوكول  يوظف  كام 
األسلحة  تجارة  ومعاهدة  النارية  باألسلحة 
سلسلة من التدابري التي ترمي إىل كبح تحويل 
وجهة األسلحة، عند نقلها عىل املستوى الدويل، 
ويكمن  الربوتوكول.16  حالة  يف  ُصنعها  وعند 
تحويل  يف  التحويل  أشكال  من  آخر  شكل 
تطلق  التي  النارية  األسلحة  أو  املقلّدة  النامذج 
إعادة  أو  شغالة،  أسلحة  إىل  الخلبية  الذخائر 
تشغيل األسلحة املعطلة بال وجه مرشوع. ويقّر 
يف  اعتُمد  الذي  النارية،  األسلحة  بروتوكول 
شهر أيار/مايو 2001، بهذه املشاكل من خالل 
تعريف »السالح الناري« عىل أنه يشكل أي سالح 
ناري  كسالح  ل  ليشغَّ بسهولة«  تحويله  »ميكن 
املعطلة  النارية  األسلحة  تكون  بأن  واالشرتاط 
)الجمعية  للتشغيل«  دامئة  بصفة  قابلة  »غري 
العامة لألمم املتحدة، 2001أ، املادتان 3)أ( و9(. 
كام رشعت عملية األمم املتحدة املتعلقة باألسلحة 
الصغرية يف التصدي لعمليات التحويل وإعادة 
لألمم  العامة  )الجمعية  املرشوعة  غري  التفعيل 

املتحدة، 2016أ، الفقرات 31، 37، 72(. 
غري  األسلحة  جميع  تَُعّد  فال  ذلك،  ومع 
وجهتها.  تحويل  جرى  أسلحة  املرشوعة 
حكومي  ترصيح  دون  تصنع  التي  فاألسلحة 
تستهل دورة حياة بصفتها أسلحة غري مرشوعة. 
فالعديد من هذه األسلحة »التي ينتجها منتجون 
ُمَعّدة للمواطنني العاديني  ِحرفيون« يف العادة 
لألسلحة  تكلفة  أقل  بديل  عن  يبحثون  الذين 
أو  األفراد  املجرمون  يورّد  كام  صناعيًا.  املنتجة 
املسلحة غري  الجامعات  أو  اإلجرامية  الجامعات 
ويستخدمونها.  األسلحة  هذه  للدول  التابعة 
ويشرتط برنامج العمل عىل الدول أن تعمل عىل 
»منع التصنيع غري القانوين« لألسلحة الصغرية 
2001ب،  املتحدة،  لألمم  العامة  )الجمعية 
النارية  األسلحة  بروتوكول  ويتناول  ثانيًا)2((. 
هذه املسألة بقدر أكرب من التحديد، حيث يعرّف 

اإلطار 1: األسلحة غري املرشوعة: الصورة األشمل 

قابلة  وغري  »متكاملة  وغاياتها  املستدامة  التنمية  أهداف  تَُعّد   ،2030 للعام  املستدامة  التنمية  خطة  تؤكده  حسبام 
للتجزئة« )الجمعية العامة لألمم املتحدة، 2015، الفقرة 55(. وبإلزام الدول بالحد من تدفقات األسلحة غري املرشوعة، 
ال تعمل الغاية 16.4عىل رفد األهداف الرئيسية للهدف 16 يف إقامة »السالم والعدل واملؤسسات القوية« فحسب 
)الجمعية العامة لألمم املتحدة، 2016أ، الفقرة 25(،4 بل تعزز عدة غايات أخرى من غايات هذا الهدف. وهذه تشمل 
األهداف املستقلة وذات العالقة التي تقّررها الغاية 16.4 عىل صعيد مكافحة الجرمية،5 فضاًل عن الغاية 16.1، التي 
تلتزم الدول مبوجبها »بالحد بدرجة كبرية من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات يف كل مكان« 
)الجمعية العامة لألمم املتحدة، 2015(.6 وتسعى الغايات األخرى ذات الصلة التي تندرج ضمن الهدف 16 إىل وضع 
قدرات  وبناء  و16.10(،7   16.6( الشفافية  وتعزيز   ،)16.5( الفساد  من  والحد   ،)16.2( األطفال  ضد  للعنف  حد 

املؤسسات الوطنية »ملنع العنف ومكافحة اإلرهاب والجرمية« )أ.16(.

وفيام خال نطاق الهدف 16، تساند الغاية املتمثلة يف الحد بقدر كبري من التدفقات غري املرشوعة لألسلحة تحقيق 
أهداف من قبيل: 

القضاء عىل الفقر )الهدف 1( ومنو االقتصاد )الهدف 8(.8	 
والصحة )الهدف 3(.9	 
والتعليم )الهدف 4(.10	 
واملساواة بني الجنسني )الهدف 5(.11	 
وإتاحة املياه وخدمات الرصف الصحي )الهدف 6(.12	 
ومدن ومجتمعات آمنة )الهدف 11(.13	 
وحامية النظم اإليكولوجية الربية )الهدف 15(.14	 

 تؤّمن الصكوك الدولية بشأن 
مراقبة األسلحة اإلطار املعياري الالزم 
الذي يشكل األساس الذي يستند إليه 

تحقيق الغاية 16.4.”  
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ميكن  أساس  خط  تحديد  تتيح  التي  املعلومات 
يف ضوئه قياس معدالت الحد منها )أو معدالت 
الطابع  أن  إىل  فبالنظر  الواقع،  ويف  زيادتها(. 
املرشوعة،  غري  التجارة  تكتسيه  الذي  الخفي 
التي ميكن  اإلسرتاتيجيات  معظم  ينطوي  ال  قد 
توظيفها ملتابعة تنفيذ الغاية 16.4 عىل مقياس 
مبارش لهذه التجارة، وإمنا تقيسها بصورة غري 
مدى  تقييم  مثاًل،  منها،  بطرق  وذلك   – مبارشة 
التقيد بااللتزامات الدولية بشأن مراقبة األسلحة 
– أو تهدف إىل توليد بيانات أفضل عن األسلحة 
غري املرشوعة من خالل تعزيز مامرسات جمع 
العاملي  املؤرش  ويتبنى  وإمكانياتها.  البيانات 
للغاية 16.4 ، وهو املؤرش 16.4.2، النهج األخري.  

املؤرش العاملي 

الجمعية  اعتمدته  الذي   ،16.4.2 املؤرش  يعتَمد 
متوز/يوليو  شهر  يف  املتحدة  لألمم  العامة 

19 يف قياس: 
 ،2017

نسبة األسلحة املضبوطة أو املعثور عليها 
أو املسلّمة التي تحرَّت سلطة مختصة عن 
مصدرها غري املرشوع أو ظروفها أو تثبّتت 

من ذلك، متاشيًا مع الصكوك الدولية. 

إىل  أساسه،  يف  املؤرش16.4.2،  ويسعى 
تدفقات  عن  املعلومات  من  أفضل  قدر  تأمني 
عدد  زيادة  طريق  عن  املرشوعة  غري  األسلحة 
»األسلحة املضبوطة أو املعثور عليها أو املسلّمة« 
من  سواء  املرشوع،  غري  طابعها  د  يحدَّ التي 
أشكال  من  آخر  شكل  أو  األسلحة  تعقب  خالل 

النارية  لألسلحة  املرشوع  التصنيع غري  ويجرّم 
عىل  وينص  والذخائر،  ومكوناتها  وأجزائها 
مرشوع  وجه  دون  املصنعة  األسلحة  مصادرة 
وضبطها والتخلص منها )الجمعية العامة لألمم 

املتحدة، 2001أ، املواد 2، 3)د(، 5)أ(، 6(. 
يف  املهمة  األخرى  املحاور  أحد  ويتضمن 
يتم  التي  األسلحة  املرشوعة  األسلحة غري  سوق 
نقلها  ويجري  قانوين  بوجه  وحيازتها  إنتاجها 
وجود  من  الرغم  عىل  خارجه  أو  ما  بلد  داخل 
ومن  استخدامها.  إساءة  يف  يتمثل  كبري  خطر 
النقل من حكومة إىل  األمثلة عىل ذلك عمليات 
وموالية  للدولة  تابعة  غري  مسلحة  »جامعة 
للحكومة« داخل بلد ما17 أو إىل قوة أمنية أجنبية 

لها سجل يسء يف ميدان حقوق اإلنسان.  
ومبوجب برنامج العمل، تتعهد الدول األعضاء 
أذون  عىل  الحصول  طلبات  »تقييم  عىل  بالعمل 
صارمة  وطنية  وإجراءات  ألنظمة  وفًقا  التصدير 
للدول  القامئة  لاللتزامات  مطابقة   ]...[ تكون 
مبوجب قواعد القانون الدويل« )الجمعية العامة 
ثانيًا)11((.  الفقرة  2001ب،  املتحدة،  لألمم 
من  أكرب  قدًرا  األسلحة  تجارة  معاهدة  وتتوخى 
التحديد، حيث تبسط عىل وجه التفصيل الظروف 
نقل  األطراف  الدول  عىل  مبوجبها  يُحظر  التي 
األسلحة التقليدية إىل الخارج، إىل جانب العوامل 
أي  عىل  املوافقة  قبل  مراعاتها  لها  ينبغي  التي 
)الجمعية  األسلحة  تصدير  بخصوص  طلب 
العامة لألمم املتحدة، 2013، املادتان 7-6(. وما 
العمل(  )وبرنامج  األسلحة  تجارة  معاهدة  دامت 
»العمل  تعزيز  يف  املتمثل  الهدف  يستوفيان 
املسؤول« من جانب الدول األطراف فيهام )املادة 

1(، فهام يرسخان الغاية 16.4. 

وحسب اإلقرار الوارد يف جميع الصكوك الدولية 
التي نناقشها يف هذه الورقة، تعتمد املراقبة الفعالة 
لألسلحة – والحد بقدر كبري من تدفقات األسلحة 
عىل   –16.4 الغاية  تقّرره  ملا  وفًقا  املرشوعة  غري 
فنتائج  الدويل.  الصعيد  عىل  واملساعدة  التعاون 
تعقدها  التي  االجتامعات  من  السادس  االجتامع 
يتناول  الذي  الفصل  ويف  سنتني،  كل  مرة  الدول 
املساعدة الدولية، تقر بأهمية »فرصة إيجاد أوجه 
برنامج  تنفيذ  لدعم  املصممة  املشاريع  بني  تآزر 
املتعلقة  واملشاريع  للتعقب  الدويل  والصك  العمل 
بأهداف التنمية املستدامة« )الجمعية العامة لألمم 
املتحدة، 2016أ، الفقرة 99(.18 ومع ذلك، ينطوي 
التعاون واملساعدة عىل الصعيد الدويل ما هو أكرث 
الدول،  بني  التعاون  عن  غنى  فال  املساعدة.  من 
وغريها  األطراف  املتعددة  واملنظامت  الدول  وبني 
التي  املجاالت  جميع  يف   – املصلحة  أصحاب  من 
تغطيها الصكوك املتعلقة مبراقبة األسلحة – ملراقبة 

لألسلحة مراقبة فعالة وتحقيق الغاية 16.4. 
املعياري  اإلطار  فإن  اإلجامل،  وجه  وعىل 
تحقيق  إليه  يستند  الذي  األساس  يشكل  الذي 
الغاية 16.4 موجود. ولكن كيف يتسّنى لنا أن 

نعرف أنه يؤدي العمل املنشود منه؟ 

قياس معدالت الحد من تدفقات 

األسلحة غري املرشوعة 
غري  األسلحة  أنواع  عن  محدودة  معلومات  مثة 
أنحاء  جميع  يف  تداولها  يجري  التي  املرشوعة 
من  ذلك  يشمله  مبا  وقيمتها،  وكمياتها  العامل 

ية سالح اإلشارة، اللواء اآليل التاسع عرش، يحرس أفراد طاقم سفينة عراقية،  جندي بريطاين من َسِ
وبندقية مصادرة، وحقائب صغرية زُعم أنها تحوي مخدرات يف ميناء البرصة، 2003.

املصدر: مكسيم مرمور/صور وكالة فرانس برس 
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 متثل األسلحة التي تصَنع 
دون ترصيح حكومي مكونًا آخر من 

مكونات سوق األسلحة غري املرشوعة.”  

متظاهر يستخدم سالًحا بسيطًا يف مظاهرة خالل إرضاب نُظِّم احتجاًجا عىل حكومة الرئيس الفنزوييل 
نيكوالس مادورو يف كاراكاس، 2017. املصدر: يوزيل مارسيلينو/رويرتز 
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إىل  املؤرش  هذا  يستند  وبالتايل،  التحقيق. 
تاريخها إىل مطلع  التي يرجع  الدولية  الجهود 
املتعلق  املتحدة  األمم  كربوتوكول   – القرن  هذا 
املتحدة  األمم  عمل  وبرنامج  النارية  باألسلحة 
الدويل  والصك  الصغرية  باألسلحة  املتعلق 
للتعقب – التي تركز عىل إعداد القواعد العامة 
وبناء القدرات الوطنية يف مجال وسم األسلحة 

وحفظ سجالتها وتعّقبها. 
ضبط  عمليات  يف   16.4.2 املؤرش  وينظر 
األسلحة )األسلحة »املضبوطة أو املعثور عليها أو 
املسلّمة«( بغية استخالص معلومات عن تدفقات 
األسلحة غري املرشوعة. وليس يف وسع املعلومات 
بشأن األسلحة املضبوطة أن تؤّمن بيانًا وافيًا عن 
عمليات  أن  إىل  بالنظر  املرشوعة،  غري  التجارة 
التي  التغيريات  وراءها  الدافع  يكون  قد  الضبط 
يف  املعتمدة  والسياسات  املامرسات  عىل  تطرأ 
التغيريات  تفرزها  ما  بقدر  مثاًل،  القانون،  إنفاذ 
الكامنة يف األسواق غري املرشوعة.20 ومع ذلك، 
يستطيع هذا املؤرش أن يتيح فرصة مفيدة إللقاء 
نظرة عىل تدفقات األسلحة غري املرشوعة، طاملا 

كانت تتسم بقدر واٍف من التفصيل. 
عملية  مالبسات  بشأن  املعلومات  وتحتل 
يجري  ال  أنه  إىل  بالنظر  خاصة  أهمية  الضبط 
االتجار غري املرشوع بجميع األسلحة املضبوطة. 
جرائم  سياق  يف  األسلحة  ضبط  املمكن  فمن 
باالتجار، كام ميكن  لها  جنائية أخرى ال عالقة 

ضبطها بسبب املخالفات اإلدارية، كاالفتقار إىل 
رخصة أو عدم تسجيل صفقة قانونية لها صلة 
وتوازي   .)UNODC, 2015, p. 5( باألسلحة 
ذلك يف األهمية املعلومات املتصلة بنوع األسلحة 
املضبوطة وطرازها، حيث ميكن االحتكام إليها 
يف تحديد أنواع جديدة من املعدات يف األسواق 
غري املرشوعة ومصادر طرازات معينة ودروب 
بيانات  متييز  يجب  ذاتها،  الغاية  ولهذه  نقلها. 
عن  املضبوطة  والذخائر  وامللحقات  األجزاء 

البيانات املتعلقة بعمليات ضبط األسلحة. 
وقد خلص مرشوع مسح األسلحة الصغرية، 
بيانات  أن  إىل  و2017،   2016 العامني  يف 
مصادر  من  مصدر  أهم  شّكلت  املضبوطات 
املعلومات عن األسلحة غري املرشوعة يف أربعة 
بلدان واجهت تحديات شتى عىل صعيد األسلحة 
ما، تستخدم هذه  أقاليم مختلفة. فإىل حد  يف 
بيانات   - الدوليون21  رشكاؤها  أو   – الدول 
املضبوطـات لقيـاس تدفقـات األسلحـة غـري 
هذه  تبذلها يف  التي  الجهود  أن  بيد  املرشوعة، 
اآلونة قارصة بقدر كبري عام هو مطلوب ملتابعة 
تنفيذ الغاية 16.4 ألن البيانات ليست مفصلة أو 

شاملة مبا فيه الكفاية لهذه الغاية.22

أوجه التآزر يف اإلبالغ 

ينبغي إلجراءات متابعة أهداف التنمية املستدامة 

والعمليات  األطر  إىل  »تستند  أن  واستعراضها 
القامئة« )الجمعية العامة لألمم املتحدة، 2015، 
تسخري  ميكن  الواقع،  ويف  74)و((.  الفقرة 
املتعلقة  الدولية  الصكوك  مبوجب  اإلبالغ 
األسلحة  بروتوكول  سيام  وال  األسلحة،  مبراقبة 
لتحقيق  للتعقب،24  الدويل  والصك  النارية23 
وقد   .16.4.2 املؤرش  يتوخاها  التي  األهداف 
األسلحة  بروتوكول  األطراف يف  الدول  تعهدت 
النارية مبصادرة األسلحة النارية غري املرشوعة 
املتحدة،  لألمم  العامة  )الجمعية  وضبطها25 
أبدت  نفسه،  الوقت  ويف   .)6 املادة  2001أ، 
النارية/ األسلحة  بوسم  التزامها  الحكومات 

األسلحة الصغرية وحفظ سجالتها والتعاون يف 
العمل  وبرنامج  الربوتوكول،  مبقتىض  تعقبها 
الصك  يغطي  حيث   – للتعقب  الدويل  والصك 

هذه املسائل بأقىص قدر من التفصيل. 
اإلبالغ  مامرسات  تؤمن  ال  حني  ويف 
بروتوكول  إطار  ضمن  جاءت  سواء  الراهنة، 
األسلحة النارية أو برنامج العمل/الصك الدويل 
من  النوع  ذلك   – عامة  كقاعدة   – للتعقب 
26 فال 

املعلومات التي يشرتطها املؤرش 16.4.2، 
القصور،  هذا  تصويب  عىل  جاريًا  العمل  يزال 
بطرق منها »الوكالتني الراعيتني« للمؤرش، وهام 
مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية 

ومكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح. 

أسلحة غري قانونية يجرى حرقها يف سياق حملة أطلقتها الحكومة الكينية للحد من األسلحة الصغرية 
واألسلحة الخفيفة غري املرشوعة، نريويب، 2010. املصدر: طوين كارومبا/وكالة فرانس برس 
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ويعمل مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 
والجرمية، وحسب التكليف الذي تلّقاه مبوجب 
عملية مكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية، التي 
النارية، واستناًدا إىل  تشمل بروتوكول األسلحة 
صيغة املؤرش 16.4.2، عىل إعداد استبيان سنوي 
لجمع املعلومات عن األسلحة والذخائر واألجزاء 
واملكونات املضبوطة أو املعثور عليها أو املسلّمة 
28- الفقرتان   ،2016 األطراف،  الدول  )مؤمتر 
29(. ولغايات تحديد اتجاهات االتجار باألسلحة، 
يطلب االستبيان معلومات عن مالبسات الضبط/
االسرتجاع وأنواع األسلحة املضبوطة/املسرتجعة 
– وهي معلومات رضورية ملراقبة األسلحة مراقبة 
فعالة، حسبام الحظنا أعاله. ويف الوقت نفسه، 
يعمل املكتب عىل إعداد مرشوع للمساعدة الفنية 
جمع  مجال  يف  الوطنية  القدرات  بناء  بهدف 

املعلومات ألغراض االستبيان.27
املتعلقة  املتحدة  األمم  عملية  إطار  ويف 
يف  األعضاء  الدول  تتعهد  الصغرية،  باألسلحة 
الوطنية  التقارير  من  »باالستفادة  املتحدة  األمم 
مبوجب برنامج العمل ]والصك الدويل للتعقب[، 
باملؤرشات  الخاصة  البيانات  دعم جمع  أجل  من 
املستدامة«  التنمية  بأهداف  املتعلقة  الصلة  ذات 
)الجمعية العامة لألمم املتحدة، 2016أ، الفقرتان 
الذي  النموذج  تنقيح  جرى  وقد   28.)76  ،53
تعتمده األمم املتحدة يف إعداد التقارير الوطنية 
للتعقب  الدويل  والصك  العمل  بربنامج  املتعلقة 
منه  جانب  يف  ذلك  ويعود   ،2017 العام  يف 
أهداف  عن مؤرشات  البيانات  مساندة جمع  إىل 
 16.4.2 املؤرش  فيها  مبا  العالقة،  ذات  التنمية 
بال  السالح،  نزع  لشؤون  املتحدة  األمم  )مكتب 
تاريخ(. وفضاًل عن ذلك، عقد مكتب األمم املتحدة 
لشؤون نزع السالح، من خالل مكاتبه اإلقليمية 
الهادئ  واملحيط  وآسيا  أفريقيا  يف  الثالثة 
الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا 
 2017 العامني  مدى  عىل  الورشات  من  سلسلة 
و2018 لغايات بناء القدرات الوطنية عىل جمع 
ملرشوع  بالنسبة  الحال  هو  وكام  البيانات.  هذه 
املعني  املتحدة  الذي يرعاه مكتب األمم  املساعدة 
املبادرة  هذه  شأن  فمن  والجرمية،  باملخدرات 
إعداد مؤرشات  املشاركة يف  الدول  بيد  تأخذ  أن 

تكميلية للغاية 16.4عىل الصعيد الوطني.29
وفيام عدا املؤرش 16.4.2، فقد توفر التقارير 
املحَرز  التقدم  عىل  مبارش  غري  مؤرًشا  الوطنية 
تبادل  16.4، وذلك من خالل  الغاية  يف تحقيق 
املعلومات املتعلقة بتنفيذ تدابري مراقبة األسلحة 
املنقولة  األسلحة  وجهة  تحويل  ملنع  املصّممة 
وتصنيعها دون وجه مرشوع وإساءة استخدامها. 
مدى  قياس  يف  يكمن  الحقيقي  التحدي  ولكن 
وال  أكرث.  مبارشة  بصورة   16.4 الغاية  تحقيق 
يتأىت ذلك من خالل جرد مساعي مراقبة األسلحة، 
هذه  تفرزها  التي  اآلثار  تقييم  خالل  من  وإمنا 
املساعي. وعىل وجه أكرب من التحديد، يسعى هذا 

التقييم إىل اإلجابة عن أسئلة من قبيل: 

هل يفيض تعزيز أمن املخزونات إىل تقليص 	 
معدل تحويل وجهة األسلحة من املخزونات 

الوطنية؟ 
بتعزيز 	  تُعنى  التي  الجهود  ترتَجم  هل 

النهايئ  املستخدم  إصدار شهادات  إجراءات 

من  أقل  عدد  إىل  أسلحة  أي  تصدير  قبل 
حاالت تحويل وجهة الشحنات إىل مستلمني 

مل يعلَن عنهم؟ 
صنع 	  بشأن  الجديدة  القوانني  تفيض  هل 

األسلحة الصغرية وما يقرتن بها من تدابري 
إلنفاذها إىل تقليص عدد األسلحة التي تنتَج 

خارج إطار رقابة الدولة؟ 
التي 	  للمعايري  الصارم  التطبيق  يؤدي  هل 

نحو  عىل  األسلحة  تجارة  معاهدة  تقررها 
أكرث رصامة عىل تراخيص تصدير األسلحة 
إىل الحد من سوء استخدام األسلحة املنقولة؟ 

من  الحد  متابعة  تستدعي  اإلجامل،  ويف 
مع  يتامىش  مبا  املرشوعة  غري  األسلحة  تدفقات 
الغاية 16.4 أكرث من استعراض الجهود التي تُبذل 
عىل صعيد إنفاذ الصكوك الدولية املتعلقة مبراقبة 
املضبوطات  بيانات  جمع  من  وأكرث   – األسلحة 
بها  يعود  التي  الفائدة  من  الرغم  عىل  وتحليلها، 

ذلك، بل تتطلب تقيياًم وافيًا آلثار التنفيذ. 

املؤرشات عىل املستوى الوطني 

قدم  عىل  العمل  يجري  أعاله،  الحظنا  حسبام 
عملية  بني  التآزر  بأوجه  االرتقاء  عىل  وساق 
الدولية  والصكوك  املستدامة  التنمية  أهداف 
مجال  يف  سيام  وال  األسلحة،  مبراقبة  املتعلقة 
اإلبالغ. وميكن إنجاز املزيد من العمل للتأكد من 
أن اإلبالغ مبوجب تلك الصكوك يساعد يف متابعة 
التقدم املحرز يف تنفيذ الغاية 16.4، ضمن إطار 
املؤرش 16.4.2 وبصفة مستقلة عنه. ومع ذلك، 
فبالنظر إىل أوجه القصور التي تشوب املامرسات 
التقارير الوطنية،30 فقد يكون  املرعية يف إعداد 
من غري الواقعي أن نتوقع أن تقدم هذه التقارير 
من  بيّّنا  وحسبام  الرضورية.  املعلومات  جميع 
قبل، ينطوي املؤرش 16.4.2 عىل هدف متواضع 
كاملة  ليست   – أفضل  بيانات  توليد  نسبيًا: 
بالرضورة – عن تدفقات األسلحة غري املرشوعة. 

تعّدها  التي  الوطنية،  املؤرشات  شأن  ومن 
الدول األعضاء يف األمم املتحدة، أن تساعد يف 
سد هذه الثغرة.31 ففي سياق عملية األمم املتحدة 
»تستند«  ما  عادة  الصغرية،  باألسلحة  املتعلقة 
والصك  العمل  برنامج  إىل  املؤرشات  هذه 
الدويل للتعقب )الجمعية العامة لألمم املتحدة، 
أن  الدول  وسع  ويف   32.)27 الفقرة  2016أ، 
األمم  بروتوكول  من  مشابهة  مؤرشات  تستلهم 
ومعاهدة  النارية  باألسلحة  املتعلق  املتحدة 
ال  قد  الدول  أن  املنطقي  ومن  األسلحة.  تجارة 

املصممة  للتدابري  تنفيذ  من  به  تقوم  ما  تتابع 
وصنعها  املنقولة  األسلحة  وجهة  تحويل  لكبح 
وترفع   – استخدامها  وإساءة  بال وجه مرشوع 
اآلثار  ذلك  يشمل  بل  فحسب،   – عنها  التقارير 

التي تتمخض عن هذا التنفيذ أيًضا. 
التي  تلك  العالقة  ذات  التدابري  تشمل  وقد 
تتضمنها الصكوك األربعة بشأن مراقبة األسلحة 
الدويل  العمل، والصك  التقليدية – وهي برنامج 
املتعلق  املتحدة  األمم  وبروتوكول  للتعقب، 
 – األسلحة  تجارة  ومعاهدة  النارية  باألسلحة 
صنعه،  لحظة  من  السالح،  حياة  دورة  وتغطي 
وتخزينه  الدويل،  املستوى  عىل  بنقله  مروًرا 

املؤقت حتى التخلص النهايئ منه.33
وقد تنطوي اآلثار ذات الصلة عىل: 

تقليص أعداد األسلحة التي يجري تحويلها من 	 
املجاالت القانونية إىل مجاالت غري مرشوعة. 

دون 	  تُصنع  التي  األسلحة  أعداد  من  والحد 
وجه مرشوع. 

التي 	  األسلحة  استخدام  سوء  نسبة  وتراجع 
تُنقل إىل الخارج. 

وميكن استكامل املؤرشات الوطنية التي تساعد 
يف تقييم تنفيذ الصكوك الدولية املتعلقة مبراقبة 
تقدم  مبؤرشات   – التنفيذ  هذا  وآثار   – األسلحة 
املرشوعة.  غري  األسلحة  عن  املعلومات  من  املزيد 
ومع بيانات املضبوطات املصنفة، فمن شأن وثائق 
املحاكم،34 وأسعار السوق غري املرشوعة، وبيانات 
تقف  التي  واملعلومات  االستقصائية35  الدراسات 
القتل  جرائم  يف  النارية  األسلحة  استخدام  عىل 

وغريها من الجرائم36 أن تسلط الضوء عىل: 

غري 	  األسلحة  تدفقات  من  الحد  معدالت 
املرشوعة )أو زيادتها(. 

املصدر، 	  بلدان  تشهدها  التي  التغريات 
ودروب النقل، ووسائط النقل واإلخفاء. 

العرض 	  أمناط  عىل  يطرأ  الذي  التحول 
من  بعينها  وطرازات  أنواع  عىل  والطلب 

األسلحة وأجزائها وملحقاتها وذخائرها. 
الحصول 	  إمكانية  تشهدها  التي  التغريات 

عىل األسلحة غري املرشوعة أو وجودها. 

ويحتل عمل الدول عىل تعزيز الشفافية يف 
عليه  تنص  أو  تشّجعه  حسبام  األسلحة،  قضايا 
بالنقاش  تناولناها  التي  الدولية  الصكوك  جميع 
يف هذه الورقة،37 ذات القدر من األهمية يف قياس 
التقدم املحَرز يف تنفيذ الغاية 16.4. ويولّد االرتقاء 
مبستوى الشفافية يف نقل األسلحة عىل الصعيد 

  ال يزال العمل جاريًا عىل تعزيز 
أوجه التآزر بني عملية أهداف التنمية 

املستدامة والصكوك الدولية املتعلقة 
مبراقبة األسلحة الصغرية.” 
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بيانات عن ترشيعات  به من  الدويل، وما يقرتن 
مراقبة األسلحة وإدارة مخزوناتها والتخلص من 
ال  املثال  سبيل  عىل   - منها  الحاجة  عن  الفائض 
أن يحّفز  الحرص – معلومات جديدة ومن شأنه 
األسلحة  مراقبة  يف  املرعية  املامرسات  تحسني 
املأل،  عىل  تُنرش  املعلومات  دامت  وما  ونتائجها. 
املجتمعات  عىل  الشبكة  هذه  تأثريات  تؤيت  فقد 
األخرى  للحكومات  تتيح  الكبرية مثارها – حيث 
واملنظامت الدولية ورشكاء املجتمع املدين تحليل 
وتنقيحها  فرادى  الدول  تقدمها  التي  املعلومات 
يف  تقف  التي  التحديات  وتحديد  واستكاملها، 

طريق التنفيذ واجرتاح الحلول لها.38
الوطنية  الظروف  تتباين  الحال،  وبطبيعة 
تبايًنا شاسًعا. فام يستطيع بلد ما أن يقيسه قد ال 
يكون يف متناول بلد آخر.39 ولكن ضمن القامئة 
مع  وباالقرتان  أعاله،  استعرضناها  التي  العامة 
التقارير األساسية – والواسعة النطاق واملوجهة 
نحو اآلثار املتوخاة – مبوجب الصكوك الدولية 
معامل  تحديد  ميكن  األسلحة،  مبراقبة  املتعلقة 
من  كبري  بقدر  الحد  إىل  يفيض  الذي  الطريق 

تدفقات األسلحة غري املرشوعة واتباعه. 

الخالصة 
السبيل إىل تقليص تدفقات  الواقع، ال يزال  يف 
طور  يف  كبري  بقدر  املرشوعة  غري  األسلحة 
اعتامد  أرىس  وقد  الوقت.  بعض  منذ  التشكل 
بروتوكول األمم املتحدة املتعلق باألسلحة النارية 
وبرنامج العمل يف العام 2001، وما تالهام من 
 2005 العام  يف  للتعقب  الدويل  الصك  تبّني 
ومعاهدة تجارة األسلحة يف العام 2013، اإلطار 
املعياري األسايس ملراقبة األسلحة التقليدية عىل 
مستوى العامل، مع الرتكيز عىل األسلحة الصغرية. 
ومع ذلك، تُعّد هذه الصكوك، وحسبام يدّل عليه 
هي  وليست  غاية،  إىل  تفيض  وسيلة  مسامها، 

الغاية يف نفسها ويف حد ذاتها.  
التنمية  أهداف  من   16.4 الغاية  وتعرّب 
يف  عامليًا  عليه  املتفق  الهدف  عن  املستدامة 
كبري  بقدر  الحد  وهو  األسلحة،  مراقبة  مجال 
بحلول  لألسلحة  املرشوعة  غري  التدفقات  من 
الغاية  هذه  تسهم  أعم،  وبوجه   .2030 العام 
القوية،  واملؤسسات  والعدل  السالم  تعزيز  يف 
حسبام تقرره الهدف 16، ويف إنجاز طائفة من 
أهداف التنمية املستدامة األخرى، كالقضاء عىل 
الفقر، وتحسني الصحة والتعليم، واملساواة بني 

الجنسني وحامية البيئة )انظر اإلطار 1(. 
خالل  من   16.4 الغاية  تفعيل  ويجري 
الصكوك الدولية املتعلقة مبراقبة األسلحة، حيث 
الغاية.  هذه  تنفيذ  الصكوك  هذه  إنفاذ  يستتبع 
الناحية  فمن  األقل.  عىل  النظرية  هي  وهذه 
إلنفاذ  الرسمية  املتابعة  غياب  يعني  العملية، 
الورقة  هذه  بحثناها يف  التي  الدولية  الصكوك 
الحد من األسلحة  الطريق نحو  أن موقفنا عىل 
اليقني.  انعدام  غري املرشوعة تساوره حالة من 
 2030 العام  الذي حدا بخطة  السبب  وهذا هو 
املحَرز  التقدم  قياس  رضورة  عىل  الرتكيز  إىل 
وخاصة  املستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  يف 
التي  العاملية  املؤرشات  منظومة  خالل  من 
تعتمدها، كاملؤرش 16.4.2، إىل جانب املؤرشات 

التكميلية عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي. 

وهنا أيًضا مثة أوجه مهمة من أوجه التآزر 
مع عمليات مراقبة األسلحة الحالية. فحسبام بيّّنا 
أعاله، ال يزال العمل جاريًا عىل توظيف اإلبالغ 
مبوجب صكوك مراقبة األسلحة – وأنواع جديدة 
جمع  إلسناد   – إليها  تستند  التي  البيانات  من 
ومؤرشات   16.4.2 املؤرش  ألغراض  املعلومات 
كام  العالقة.  ذات  املستدامة  التنمية  أهداف 
ميكن استخدام اإلبالغ مبوجب الصكوك الدولية 
 .16.4 الغاية  تنفيذ  يف  املحرز  التقدم  لتعميم 
ويف الواقع، ميثل التنفيذ وقياسه وجهان لعملة 
أن  للمرء  بد  فال  يُقاس«،  ما  ذ  »نُفِّ فلو  واحدة. 
يستنتج أن املراقبة الفعالة لألسلحة تعتمد عىل 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة. 
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الثاين/يناير 2003. 
النارية  األسلحة  صنع  مكافحة  بروتوكول  2001أ.   .—
وأجزائها ومكوناتها والذخرية واالتجار بها بصورة غري 
مرشوعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية 
النارية«(. األسلحة  )»بروتوكول  الوطنية  عرب  املنظمة 
اعتمد يف 31 أيار/مايو. ودخل حيز النفاذ يف 3 متوز/

يوليو A/RES/55/255(، 8( .2005 حزيران/يونيو. 
املرشوع  غري  االتجار  ملنع  العمل  برنامج  2001ب.   .—
باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه 
A/( العمل«(.  )»برنامج  عليه  والقضاء  ومكافحته 

CONF.192/15(، 20 متوز/يوليو. 
التعرف  من  الدول  ميكن  دويل  صك  مرشوع   .2005  .—
عىل األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة غري املرشوعة 
عليها  يعول  وبطريقة  املناسب  الوقت  يف  وتعقبها 
)»الصك الدويل للتعقب«(. اعتمد يف 8 كانون األول/
ديسمرب. )A/60/88(. 27 حزيران/يونيو )امللحق(. 

—. 2008. القرار 63/23، املؤرخ 17 ترشين الثاين/نوفمرب. 
)A/RES/63/23(، 16 كانون األول/ديسمرب. 

—. 2009. تعزيز التنمية عن طريق الحد من العنف املسلح 
آب/  A/64/228(، 5( العام.  األمني  تقرير  ومنعه: 

أغسطس. 
—. 2013. معاهدة تجارة األسلحة. »نسخة أصلية مصدقة 
ودخلت  نيسان/أبريل.   2 يف  اعتمدت   .»)XXVI-8(

حيز النفاذ يف 24 كانون األول/ديسمرب 2014. 
لعام  املستدامة  التنمية  خطة  عاملنا:  تحويل   .2015  .—
A/( .أيلول/سبتمرب  25 القرار 70/1 املؤرخ   .2030

RES/70/1(، 21 ترشين األول/أكتوبر. 
االجتامعات  من  السادس  االجتامع  تقرير  2016أ.   .—
تنفيذ  يف  للنظر  سنتني  كل  مرة  الدول  تعقدها  التي 
املرشوع  غري  االتجار  مبنع  املتعلق  العمل  برنامج 
باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه 
حزيران/  10 يف  اعتمد  عليه.  والقضاء  ومكافحته 

 A/CONF.192/BMS/2016/2(، 15( يونيو. 
حزيران/يونيو )امللحق(. 

األول/ كانون   5 املؤرخ   71/64 القرار  2016ب.   .—
ديسمرب. )A/RES/71/64(، 10 متوز/يوليو. 

A/( متوز/يوليو.   6 املؤرخ   71/313 القرار   .2017  .—
RES/71/313(، 10 متوز/يوليو. 

أعامل  عن  تقرير  املتحدة.  لألمم  التابعة  اإلحصائية  اللجنة 
آذار/مارس   7-10( واألربعني  الثامنة  الدورة 
الوثائق  واالجتامعي،  االقتصادي  املجلس   .)2017
E/2017/24–E/(  .4 رقم  امللحق   ،2017 الرسمية 

 .)CN.3/2017/35
الجرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  يف  األطراف  مؤمتر 
تقرير  يف   .8/3 القرار   .2016 الوطنية.  عرب  املنظمة 
مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية 
املعقودة  الثامنة  دورته  أعامل  عن  الوطنية  عرب  املنظمة 
 .2016 األول/أكتوبر  21 ترشين  إىل   17 من  فيينا  يف 
CTOC/COP/2016/15(، 7( ترشين الثاين/نوفمرب. 



أحد منشورات مسح األسلحة الصغرية بدعم من الحكومة السويدية 

 نبذة عن
مسح األسلحة 

الصغيرة

ملتابعة مسح األسلحة الصغرية

www.facebook.com/SmallArmsSurvey    

 www.twitter.com/SmallArmsSurvey    

www.smallarmssurvey.org/multimedia   

ميثل مسح األسلحة الصغرية مركزا عامليا مرموقا مهمته توليد املعارف املحايدة املستندة اىٕل األدلة 
واملعارف السياسية ذات الصلة بجميع جوانب األسلحة الصغرية والعنف املسلح. ويعترب الربنامج 
العنف  وقضايا  الصغرية  األسلحة  بشأن  والتحليل  واملعلومات  للخربات  الرئييس  الدويل  املصدر 
املسلح، ويشكل مصدرا للحكومات وواضعي السياسات والباحثني واملجتمع املدين. ويقع مقره يف 

جنيف، سويرسا يف املعهد العايل للدراسات الدولية والتنموية. 

ويضم املسح طاقم عمل دويل يتمتع بخربة واسعة يف الدراسات األمنية والعلوم السياسية والقانون 
واالقتصاد والدراسات التنموية وعلم االجتامع وعلم الجرمية ويعملون عن كثب مع شبكة عاملية من 

الباحثني واملٔوسسات الرشيكة واملنظامت غري الحكومية والحكومات يف أكرث من 50 بلداً. 

www.smallarmssurvey.org : للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع

بيانات االتصال 

Small Arms Survey
Maison de la Paix

Chemin Eugène-Rigot 2E
1202 Geneva, Switzerland

الهاتف: 5777 908 22 41 + 
الفاكس: 2738 732 22 41 +

 info@smallarmssurvey.org :الربيد االلكرتوين

يف  الصغرية  األسلحة  مسح  وتنسيق  األورويب  االتحاد  من  مايل  بدعم  العربية  الرتجمة  متت 
االتجار  ملكافحة  العربية  الدول  األورويب وجامعة  االتحاد  املشرتك بني  التعاون  إطار مرشوع 
العربية  الدول  الدول األعضاء بجامعة  الخفيفة يف  الصغرية واألسلحة  غري املرشوع باألسلحة 
رقم  األورويب(  لالتحاد  املشرتكة  واألمنية  الخارجية  )السياسة  املجلس  )قرار   ،)EU-LAS(

1789/2018 بتاريخ 19 نوفمرب 2018(.


