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ارجتماع السادس من ارجتماعات اليت تعقدها الدول كـا
حنتني لانظ يف تنفيذ ب نامج العما املتعاق مبنـع ار ـار ملــ
امل وع يف األحـاحة ال ـ ـة واألحـاحة ايفيفـة مـن مجيـع
جوانبه وممافحته والقضاء عايه
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ار ار ملـ امل وع يف األحاحة ال ـة واألحاحة ايفيفة من مجيع جوانبه
تق ي األمني العاا
موجز
ينقسم هذا التق ي إىل ثحثة ف وعال
ألف  -ار ار ملــ امل ـ وع يف األحـاحة ال ـ ـة واألحـاحة ايفيفـة ،والتنفيـذ العـاا
لربنامج العما ملنع ار ار ملـ امل وع يف األحاحة ال ـة واألحاحة ايفيفة من مجيع جوانبه
وممافحته والقضاء عايه.
باء  -معاومات مستمماة عـن التوـورات يف لـال ـنع وتمنولوجيـا وت ـميم األحـاحة
ال ـة واألحاحة ايفيفة وآثارها عاى التنفيذ الماما والفعال لا ك الدويل لاتعقب.
جيم  -كفاية وفعالية واحتدامة املساعدة املالية والتقنية ،مبا يف ذلـك نقـا التمنولوجيـا
واملعـــدات ،ةا ـــة إىل الباـــدان الناميـــة منـــذ عـــاا  ،2001مـــن أجـــا تنفيـــذ ب نـــامج العمـــا
تنفيذا كامح .ويتناول هذا الف ع أيضـا اييـارات املتاحـة لتعزيـز ويـا األن ـوة املتعاقـة بتنفيـذ
ب نامج العما وال ك الدويل لاتعقب ،مبـا يف ذلـك ت تيبـات ال ـناديق ارحـتةمانية ،واييـارات
املتاحة لوضع ب امج لتدريب املسؤولني املعنيني ،الذين ت شحهم حمومات باداهنم ،يف اجملـارت
ذات ال اة بتنفيذ ب نامج العما وال ك الدويل لاتعقب.

)16-17113 (A

131016

**1617113

191016

A/71/438
A/CONF.192/BMS/2016/1

أورً  -مقدمة

 - 1طابت اجلمعية العامة ،بق ارها  ،49/70إىل األمني العاا أن يقـدا ،آذـذا يف ارعتبـار
التو ــيات والوابــات الــيت اــدمها امل ــاركون يف ارجتمــاع ايــام مــن ارجتماعــات الــيت
تعقدها الدول كا حنتني لانظ يف تنفيذ ب نامج العما ملنع ار ـار ملــ امل ـ وع يف األحـاحة
ال ـة واألحاحة ايفيفة من مجيع جوانبه وممافحته والقضاء عايـه ،يف الفقـ تني  27و 38
مــن الوثيقــة ايتاميــة ال ــادرة عــن ارجتمــاع ) ،A/CONF.192/BMS/2014/2امل فــق) ،تق ي ـ ًا
يمـ س لتنــاول تاــك املســاوا ويتنــاول تنفيــذ القـ ار لانظـ فيــه ذــحل ارجتمــاع الســادس مــن
ارجتماعات اليت تعقدها الدول ،يف عاا  ،2016وإىل اجلمعية يف دورهتا احلادية والسبعني“.
-2

وفيما ياا التو يات والوابات الواردة يف الوثيقة ايتامية املذكورة أعحهال

(أ) يف الفق ـ ة ( 27د) تعهــدت الــدول بــالنظ يف التوــورات املســت دة يف لــال
نع وتمنولوجيا وت ميم األحاحة ال ـة واألحـاحة ايفيفـة وآثارهـا عاـى التنفيـذ المامـا
والفعال لا ك الدويل لاتعقب؛
(ب) يف الفق ة ( 27هـ) أو ت الدول بأن تواب اجلمعية العامـة إىل األمـني العـاا
أن يقــدا ف ــا تق ي ــ ه السن ــوي املوح ـد ب ــــأن األحــاحة ال ـ ـة واألحــاحة ايفيفــة ،عنــد
اراتضـــــاء ،معاومـــــات إضـــــافية مت ـــــاة بتاـــــك التوـــــورات احـــــتنادا إىل تق يـــ ـ ه األويل
( )A/CONF.192/BMS/2014/1واملناا ات اليت حتعقد يف ارجتمـاع املفتـو العضـوية لاءـرباء
احلمــوميني لعــاا  ،2015لتنظـ فيهــا الــدول األعضــاء يف ارجتماعــات املقباــة املتعاقــة بتنفيــذ
ب نامج العما وال ك الدويل لاتعقب؛
(ج) طابــت الفق ـ ة ( 38ا) طابــت الــدويل إىل األمانــة العامــة أن تقــدا اييــارات
املتاحة لتعزيز ويا األن وة املتعاقة بتنفيذ ب نامج العما وال ك الـدويل لاتعقـب ،مبـا ي ـما
الت تيبــات املتعاقــة بال ــناديق ارحــتةمانية؛ ووضــع بـ امج لتــدريب املســؤولني املعنــيني ،الــذين
ت شــحهم حمومــات باــداهنم ،يف اجملــارت ذات ال ــاة بتنفيــذ ب نــامج العمــا وال ــك الــدويل
لاتعقــب لانظــ فيهــا ذــحل ارجتمــاع املفتــو احلضــور لاءــرباء احلمــوميني لعــاا .2015
وحيقدا هذا التق ي معاومات إضـافية لتاـك املقدمـة مـن األمانـة العامـة يف ارجتمـاع املفتـو
العضــوية لاءــرباء احلمــوميني ب ــأن تنفيــذ ب نــامج العمــا ،الــذي عقــد يف الفتـ ة مــن  1إىل 5
حزي ان/يونيه 2015؛
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(د) يف الفق ة ( 38ن) ’ ‘1طابـت الـدول أيضـا إىل األمانـة العامـة إجـ اء دراحـة
شــاماة عــن كفايــة وفعاليــة واحــتدامة املســاعدة املاليــة والتقنيــة مبــا يف ذلــك نقــا التمنولوجيــا
واملعدات ،ةا ة إىل الباـدان الناميـة منـذ عـاا  ،2001مـن أجـا تنفيـذ ب نـامج العمـا تنفيـذا
كامح ،وتقدمي هذه الدراحة ملناا تها يف ارجتماع املفتو العضـوية لاءـرباء احلمـوميني لعـاا
 2015والنظـ ـ فيهـــا ذـــحل ارجتمـــاع الســـادس مـــن ارجتماعـــات الـــيت تعقـــدها الـــدول
كا حنتني.
 - 3ويقدَّا هذا التق ي عمح هبـذه الوابـات مـن اجلمعيـة العامـة .ومـن س حينقسـم التق يـ
إىل ثحثة ف وع.
 - 4حيتناول الفـ ع ثانيـا ار ـار ملــ امل ـ وع يف األحـاحة ال ـ ـة واألحـاحة ايفيفـة،
والتنفيذ العاا لربنامج العما.
 - 5وحيقدا الفـ ع ثالثـا معاومـات مسـتمماة عـن التوـورات يف لـال ـنع وتمنولوجيـا
وت ميم األحـاحة ال ـ ـة واألحـاحة ايفيفـة وآثارهـا عاـى التنفيـذ المامـا والفعـال لا ـك
الدويل لاتعقب.
 - 6وحــــكز الفـ ـ ع رابعـــا عاـــى كفايـــة وفعاليـــة واحـــتدامة املســـاعدة املاليـــة والتقنيـــة،
مبا يف ذلك نقا التمنولوجيا واملعدات ،ةا ة إىل الباـدان الناميـة منـذ عـاا  ،2001مـن أجـا
تنفيذ ب نامج العما تنفيذا كامح .وحيقدا معاومات أيضا عن اييـارات املتاحـة لتعزيـز ويـا
األن وة املتعاقة بتنفيذ ب نامج العما وال ـك الـدويل لاتعقـب ،مبـا ي ـما ت تيبـات ال ـناديق
ارحــتةمانية؛ واييــارات املتاحــة لوضــع ب ـ امج لتــدريب املســؤولني املعنــيني ،الــذين ت شــحهم
حمومات باداهنم ،يف اجملارت ذات ال اة بتنفيذ ب نامج العما وال ك الدويل لاتعقب.

ثانياً  -ار ــار ملـــ امل ـ وع يف األحــاحة ال ـ ـة واألحــاحة ايفيفــة وتنفيــذ
ب نامج العما
أث ار ار ملـ امل وع يف األحاحة ال ـة واألحاحة ايفيفة
 - 7يعــيو واحــد مــن كــا أربعــة أشــءاا مــن حــمان هــذا الموكــب ،أي أكث ـ مــن
 1.5بايون شءص ،يف دول ه ـة وتوجـد فيهـا نزاعـات أو يف باـدان توجـد فيهـا مسـتويات
م تفعة جدا من العنف اإلج اما(.)1
__________
(.World Bank, World Development Report: Conflict, Security and Development (Washington, D.C., 2011) )1
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 - 8وميــوت حــنويا حاليــا أكث ـ مــن ن ــف ماي ـون شــءص مــن ج ـ اء العنــف؛ وياقــى
حنو  70 000شءص حتفهم كنتي ة مباش ة لازناع املساح(.)2
 - 9وزاد عــدد احلــ وب األهايـــة يف العـــاة مبقـــدار ثحثــة أمثـــال ذـــحل العقـــد املن ــ ا.
وأجربت احلـ وب والزناعـات وأعمـال ارضـوهاد عـددًا مـن األشـءاا ،أكـرب مـن أي واـت
آذ منذ بدء وجود ح حت ،عاى الف ار مـن ديـارهم والتمـاس الا ـوء والسـحمة يف أمـاكن
أذـــ و .ويتحمـــا الحجةـــون وامل ـــ دون داذايـــا بعـــ أحـــوأ أشـــمال العنـــف املـــ تب
باألحاحة ال ـة(.)3
 - 10وتواف األحاحة ال ـة واألحاحة ايفيفة وذذـهتا ملـ امل وعة عاـى نوـاو واحـع
هــو عامــا رويســا ي ــعا الــزناع واجل ميــة املتوطنــة .وميمــن أن تمــون م ــادر هــذه األحــاحة
متباينة .وشحنات األحاحة ال ـة من ايارج إىل مناطق الزناعـات وإىل املنـاطق الـيت تتف ـى
فيها اجل مية اد تمون كبـة ،ولمنها تمون عاى األملاـب شـحنات ـ ـة احل ـمال أي تمـون
تس باً تدرجييا مو داً لألحـاحة عـرب حـدود حـهاة ارذتـ او .والقـوة املزعزِعـة الت اكميـة ذـذه
الت ــارة  -مــثح ،كمعــدات ملقــاتاني إرهــابيني أجانــب ،أو ا ا ــنة ،أو مجاعــات مســاحة ،أو
نقابات ج مية منظمة  -جيب عدا التهوين من شأهنا.
 - 11وعاى ال عيد احملاا ،كثـا مـا ت ـبح األحـاحة ال ـ ـة والـذذـة متداولـة عاـى حنـو
ملـــ م ـ وع مــن ذــحل الس ـ اة وإعــادة البيــع والفســاد .و ويــا وجهــة األحــاحة ال ـ ـة
واألحاحة ايفيفة وذذـهتـا ميثـا م ـماة هاواـة يف كـثـ مـن أحنـاء العـاة .واـد ـد نتي ـة
لعماية نقا ر ختضـع لضـواب حـايمة ،وإ عـادة نقـا ملــ مـأذون هبـا ،وحـ اات مـن زونـات
ملـ مؤمّنـة تأمينـا كافيـا ،وتربعـات إىل مجاعـات مسـاحة أو حـمان مـدنيني ،أو مقايضـة عاـى
موارد طبيعية .وكثـا ما يمون الفساد م تبوا بتحويا الوجهة .وتظا املسـتودعات احلموميـة
م ادر بارزة لألحاحة ملـ امل وعة.
 - 12ومن يعانون أشد املعانـاة مـن الت ـارة ملــ امل ـ وعة يف األحـاحة ال ـ ـة واألحـاحة
ايفيفــة هــم الســمان املــدنيون الــذين جيــدون أنفســهم عا ـ ين يف حــارت عنــف مســاح يف
بيةــات ت ــهد اجل ميــة والــزناع عاــى الســواء ،وكــثـا مــا يمــون ذلــك يف ــا أحــوال الفق ـ
__________
(Secretariat of the Geneva Declaration on Armed Violence and Development, Global Burden of Armed )2
).Violence 2015: Every Body Counts (Cambridge, Cambridge University Press, 2015
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واحل مــان وانعــداا املســاواة ال ـديد .وي ــما الــزناع عــامح رويســيا يف ت ـ ك مــا يق ـ ب مــن
 800شءص بدون ملذاء كاف(.)4
 - 13واــد تضــمنت الدراحــة العامليــة لعــاا  2015ب ــأن تنفيــذ اـ ار لاـ األمــن 1325
( )2000نــداء متمـ را لاتع يــا بــزنع الســح وأ هـ ت تنــا اً شــديدا بــني ــارة األحــاحة
وانعــداا أمــن النســاء والفتيــات .وأوضــحت الدراحــة ال ــاة بــني العنــف الــذي تســتءدا فيــه
األحاحة ال ـة والعنف اجلنساين واجل مية املنظمة.
 - 14ويــؤدي ار ــار ملـــ امل ــ وع يف األحــاحة ال ــ ـة واألحــاحة ايفيفــة إىل واــف
أو تأذـ العمايـات اإلنسـانية واإلئاويـة الـيت تنقـذ األروا  ،وذلـك بسـبب اذ مـات املسـاحة
عاى مو فا األمم املتحدة ومو فا املنظمات اإلنسانية األذـ و .وتـؤث عوااـب ذلـك تـأثـا
حابيا عاى لارت عمـا األمـم املتحـدة مجيعهـا تق يبـا .واـد واجهـت األمـم املتحـدة ـديات
ذوـــة ونمســـات ميمـــن إرجاعهــا يف هنايـــة املوـــاف إىل عوااــب ار ـــار ملــــ امل ــ وع يف
األحاحة ال ـة واأل حاحة ايفيفـة ،حـواء كـان ذلـك يف لـال احلفـال عاـى السـحا واألمـن
الدوليني ،أو تعزيز التنمية ارجتماعية وارات ادية ،أو دعم عمايات حفـ السـحا ،أو جهـود
بناء السحا ،أو ر د اجلزاءات وحظ األحاحة ،أو تقدمي املعونة ال ذاوية ،أو محايـة ومسـاعدة
امل دين داذايا والحجة ني ،أو محايـة األطفـال واملـدنيني ،أو تعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني ،أو
تعزيز حيادة القانون.
ب نامج العما املتعاق بار ار ملـ امل وع يف األحاحة ال

ـة واألحاحة ايفيفة

 - 15يف عـــاا  ، 2001اعتمـــدت الـــدول األعضـــاء ب نـــامج العمـــا املتعاـــق مبنـــع ار ـــار
ملـ امل وع يف األحاحة ال ـة واألحاحة ايفيفة من مجيع جوانبه وممافحته والقضاء عايـه.
واد أرحى هذا ال ك املازا اانوناً أحاس العما عاى كا من ال عيد الوطين واإلاايما والعاملا
وأ ــبح أداة ايّمــة لاــدول واملنظمــات الدوليــة واجملتمــع املــدين .وأو ــى ب نــامج العمــا ببــدء
مفاوضات ب أن ك منف ا يتناول تعقب األحاحة ال ـة ملـ امل وعة  -وها مفاوضات
اذتُتمت يف عاا  - 2005ومهد الو يـق لزيـادة اهتمـاا الـدول األعضـاء مبسـألة السمسـ ة ملــ
امل وعة يف األحاحة ال ـة .ويتضمن ب نامج العما اات احات ماموحـة لتحسـني الت ـ يعات
والضواب الوطنية وب أن املساعدة والتعاون الدوليني.
__________
(Conflict and the )4

International Food Policy Research Institute, 2015 Global Hunger Index: Armed

).Challenge of Hunger (Bonn/Washington, D.C./Dublin, 2015
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على الصعيد الوطين
 - 16قق مزيـد مـن التقـدا يف تنفيـذ ب نـامج العمـا .فقـد حسَّـن عـدد متزايـد مـن الـدول
ت ـ يعاته املتعاقــة بواــف انت ــار األحــاحة ال ـ ـة املنفاــت عاــى ال ــعيد الــوطين .وكــثـا
ما ـد وحـم تاـك األحـاحة بعحمـات عنـد ـنعها .ويف بعـ األحيـان حققـت مبـادرات
مجــع األحــاحة وتــدمـها نتــاوج جيــدة .وأدلــت بع ـ الــدول ذو ـ عمــا ب ــأن األحــاحة
ال ـة يف احت اتي ياهتا ل اتنميـة الوطنيـة .والـدول الـيت تـاج إىل مسـاعدة تتزايـد إشـارهتا إىل
ذلك يف تقاري ها الوطنية.
 - 17ولمن ة يتحقق المثـ من متوابات ك التنفيذ عاى ال عيد الـوطين .فق ـور إدارة
املءزونــات مســتم كم ــماة حــادة يف كــثـ مــن أحنــاء العــاة .ويســتم ــنع تاــك األحــاحة
ملـ امل وع ،أو إنتاجها احل يف ،عاى نواو كبـ .وملالبا ما ر جي ي وحم األحـاحة ال ـ ـة
عنــد احــتـادها .وكــثـا مــا تمــون اــوات األمــن عــاجزة عــن إنفــاذ القــانون وتــوفـ الســحمة
لام تمعات ،ويوجد ا ور كبـ يف وضع إج اءات لتبـادل املعاومـات الت ـ ياية تبـادر فعـا ًر
مع الساوات املعنية بالتحقيق وبإنفاذ القانون يف الدول األذ و ومع املنظمـة الدوليـة لا ـ طة
اجلناوية (اإلنت بول).
على الصعيد اإلقليمي
 - 18لقد ااتُ حت يف ب نامج العما تدابـ عاى ال عيد اإلاايما حفـزت عاـى اختـاذ بعـ
املبــادرات اإلاايميــة الواعــدة مــن أجــا كــبح ار ــار ملـــ امل ــ وع يف األحــاحة ال ــ ـة،
ور حيما مبادرات ب أن وضع املعايـ .ويازا بذل املزيد من اجلهـود لت سـيد هـذه املبـادرات
يف ت يعات وطنية وإج اءات فعالة .و منـت منظمـات إاايميـة ،عنـدما تـواف ت ذـا املـوارد،
من قيق ت يـ ماحـول ميـدانيا؛ وكـثـا مـا تقـدا الـربامج واملبـادرات وامل ـاريع الـيت تنفـذها
ناديق األمم املتحـدة ووكارهتـا الـدعم واملسـاعدة التقنـيني .وتمفـا هـذه ال ـ اكات التـ زر
واحتءداا املوارد احتءداما فعار.
 - 19وجامعــة الــدول الع بيــة ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا لــا مثــارن لامنظمــات
اإلاايمية اليت ا بانتظاا عاى مواءمة توايت اجتماعاهتا اإلاايميـة ب ـأن األحـاحة ال ـ ـة
واألحاحة ايفيفة ملـ امل وعة مع الدورة العاملية لحجتماعات .وربـ اجلهـود املبذولـة عاـى
ال عيدين اإلاايما والعاملا  -حسب التمايف ال ادر يف الوثيقة ايتامية ملؤ األمم املتحـدة
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الثاين رحتع اض التقدا احمل ز يف تنفيذ ب نامج العمـا ،الـذي عُقـد يف عـاا  - )5(2012ميمـن
أن قق تفاعح ت زريا يمون له أث ه اإلجيايب عاى التنفيذ عاى ال عيد الوطين.
على الصعيد العاملي
 - 20عاى ال عيد العاملا ،احتواعت الدول أن تتفق ب أن النتـاوج املوضـوعية لحجتمـاعني
الاــذين عُقــدا يف عــاما  2010و  2014مــن ارجتماعــات الــيت تعقــد كــا حــنتني لانظ ـ يف
تنفيــذ ب نــامج العمــا ،واملــؤ ارحتع اضــا الــذي عقــد يف عــاا  .2012وأجـ ت مناا ــات
تقنية يف اجتماعا ذرباء حموميني (يف عاما  2011و  .)2015وكان من بني التقدا الـذي
أُح ز يف هذه ارجتماعات املءتافة التو ـا إىل تفالـات عاـى العمـا ب ـأن القابايـة لاقيـاس،
وب أن ارعتبارات اجلنسانية ،وب أن ايمـة البحـو املتعاقـة باملقـذوفات يف تعقـب األحـاحة،
وب أن منع حـدو انف ـارات يف مسـتودعات الـذذـة ،وب ـأن مناا ـة أثـ التمنولوجيـات
اجلديدة املتعاقة باألحاحة ،وب أن النظ يف آليات عسـنة لتقـدمي املسـاعدة ولاتعـاون .وحـيتيح
العامان املقبحن الف ـة لتوـوي هـذه املسـاوا وملـهـا صيـ ت ـبح عنا ـ ماموحـة لربنـامج
عمــا ممّيــف مــن أجــا دورة جديــدة مــدهتا حــت حــنوات تبــدأ مبــؤ األمــم املتحــدة الثالـ
رحتع اض التقدا احمل ز يف ب نامج العما ،املق ر عقده يف عاا .2018
 - 21وإحـ از تقــدا يف العمايــات ذات ال ــاة يــؤث أيضــا تــأثـا إجيابيــا عاــى تنفيــذ ب نــامج
العمــا .واألهــم هــو أن اعتمــاد ذوــة التنميــة املســتدامة لعــاا  - 2030الــيت تو ــات الــدول
األعضــاء إىل اتفــاو ب ــأهنا يف بدايــة دورة اجلمعيــة العامــة الســبعني (القـ ار  - )1/70كانــت
حلظة حامسة لا هود العاملية املبذولـة ملنـع ار ـار ملــ امل ـ وع باألحـاحة ال ـ ـة واألحـاحة
ايفيفة وممافحته والقضاء عايه .وبإدراج اذـدف احملـدد املتمثـا يف احلـد ب ـما كـبـ صاـول
عاا  2030من مجيع أشمال تدفقات األحاحة ملـ امل وعة ،أدلت الـدول أهـداف ب نـامج
العما يف منظور عدد زمنيا واابـا لاقيـاس ومتمحـور حـول التنميـة ،ميمـن أن هتتـدي بـه ا ن
موا اة العما يف إطار ب نامج العما.
 - 22واد كان بدء نفاذ معاهـدة ـارة األحـاحة يف كـانون األول/ديسـمرب  2014مناحـبة
م ـهودة أذـ و يف ا ونــة األذــة .فمـن ذــحل تاـك املعاهـدة أ ــبح تنظـيم ـارة األحــاحة
الدولية واختاذ ذووات ملنع ويا وجهة األحاحة والذذـة التزامني مازمني لاـدول األطـ اف
يف املعاهدة .واألهم أن املعاهدة تتضمن حمما ب أن العنف اجلنساين .وإح از تقـدا يف تنفيـذ
املعاهدة هو أم له أليته املباش ة لتنفيذ ب نامج العما.
__________
( ،A/CONF.192/2012/RC/4 )5امل فق األول ،الف ع ثالثا ،الفق ة .7
16-17113

7/29

A/71/438
A/CONF.192/BMS/2016/1

 - 23ومــن املممــن أيضــا اإلشــارة إىل تقــدا آذـ  .فقــد اعتمــد لاـ األمــن اـ ارين ب ــأن
مسألة األحاحة ال ـ ـة (القـ ار  )2013( 2117والقـ ار  ،))2015( 2220الاـذين ركـزا
بوجه ذاا عاى حالة األحاحة ال ـة يف بيةات النـزاع وحف السحا .ويف القـ ار األذــ،
دعــا اجملا ـ إىل تعزيــز التـ زر ب ــأن اإلبــحل عــن مســألة ارحــتءداا ملـــ امل ـ وع لألحــاحة
ال ـ ـة واألحــاحة ايفيفــة .وأشــار إىل جــدوو حـ ا األمــم املتحــدة لألحــاحة التقايديــة يف
مساعدة جلنة اجلزاءات يف ديـد مـا إذا كـان هنـاك مـا يـربر مـنح إعفـاء مـن احلظـ املفـ وض
عاى األحاحة يف حارت بعينها .وحاّم اجملاـ باحلاجـة املاحـة إىل معاجلـة مسـألة الـذذـة إىل
جانــب مســألة األحــاحة ال ـ ـة واألحــاحة ايفيفــة .وعــحوة عاــى ذلــك ،شـ ع اجملاـ  ،يف
اـ اره  ،)2015( 2242مــني امل ـ أة مــن امل ــاركة يف ت ــميم وتنفيــذ اجلهــود املتعاقــة مبنــع
النقا ملـ امل وع لألحاحة ال ـة.
 - 24ويف عــاا  ،2015اعتمــد لاــ حقــوو اإلنســان (القــ ار  ،10/29ب ــأن حقــوو
اإلنسان وتنظيم ش اء املدنيني األحاحة النارية وحيازهتم ذـا واحـتءدامهم إياهـا ،الـذي طاـب
فيه اجملا إىل مفوض األمم املتحدة الساما حلقوو اإلنسان أن يقدا إليه تق ي ا ب ـأن تاـف
السبا اليت اتبعـت يف تنظـيم شـ اء املـدنيني األحـاحة الناريـة وحيـازهتم ذـا واحـتءدامهم إياهـا
تنظيمــا فعــار ،ب ـ ض تقيــيم مســالة هــذا التنظــيم يف محايــة حقــوو اإلنســان ،و ديــد أفضــا
املمارحات اليت ميمن أن تست شد هبا الـدول لامضـا يف وضـع الـنظم الوطنيـة ذات ال ـاة ،إذا
رأت ضـ ورة لــذلك .ويقــدا التق يـ الــذي ــم عــن ذلــك ) (A/HRC/32/21ع ضــا عامــا ألثـ
إحاءة احتءداا األحاحة النارية عاـى التمتـع صقـوو اإلنسـان .وهـو يتضـمن تو ـيات لاـدول
بأن ”توف لضحايا العنف الـذي تسـتءدا فيـه األحـاحة الناريـة تـدابـ فعالـة لاحمايـة واجلـرب،
مبـا ي ــما احل ــول عاـى ال عايــة ال ــحية المافيـة“ ،وبــأن تفـ ض عقوبـات مناحــبة يف حالــة
ارتماب ج اوم تنووي عاى إحاءة احتءداا األحـاحة الناريـة أو حيازهتـا ب ـما ملــ اـانوين،
وبيع األحاحة النارية ملـ امل وع ونقاها الـدويل دون تـ ذيص .واألهـم هـو أن التق يـ أكـد
أن ”أعمال العنف اليت تُستءدا فيها األحاحة النارية ،وانت ـار األحـاحة الناريـة الـذي ت تمـز
عايــه ،مبــا يف ذلــك األحــاحة ملـــ امل ــ وعة جيــب أن تقــاس وتُ ــد ويباــ عنــها بانتظــاا
(.)A/HRC/32/21
 - 25وتويل الدول مزيدا من ارهتماا ألحمـاا ب وتوكـول ممافحـة ـنع األحـاحة الناريـة
وأجزاوهــا ومموناهتــا والــذذـة ،املممــا رتفاايــة األمــم املتحــدة ملمافحــة اجل ميــة املنظمــة عــرب
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الوطنية (ب وتوكول األحاحة النارية) عن ط يق ف يق عاما
وأدوات احتحدثتها األمانة العامة(.)6

ص ذذا ال ض أن ئ مـؤذ ا

 - 26ولقد ققت أوجه تقدا ماموحة يف اتسـاو ووـول الـدعم املقـدا مـن األمـم املتحـدة
إلدارة الــدورة الماماــة لعمــ األحــاحة ال ــ ـة واألحــاحة ايفيفــة .واحــتحدثت منظومــة
األمم املتحدة ،من أجا تقدمي مساعدة ميمن التعويا عايها وعالية اجلودة عاى عيد املماتـب
والوكــارت ،لموعــات ئوذجيــة مــن املمارحــات اجليــدة ب ــأن ديــد األحــاحة ال ــ ـة
واألحاحة ايفيفـة والـذذـة (املعـايـ الدوليـة لتحديـد األحـاحة ال ـ ـة ،واملبـاده التوجيهيـة
التقنيــة الدولي ـة ب ــأن الــذذـة) ،متاحــة لاعمــوا( .)7وح ـاّم لا ـ األمــن ،يف ا ـ اره 2220
( ،)2015بقيمـــة هـــذه املعـــايـ واملبـــاده التوجيهيـــة ،وحـــامت هبـــا أيضـــا الوثيقـــة ايتاميـــة
لحجتماع ايـام مـن ارجتماعـات الـيت تعقـدها الـدول كـا حـنتني لانظـ يف تنفيـذ ب نـامج
العمــا (انظـ  ،A/CONF.192/BMS/2014/2امل فــق ،الفقـ تني  12و ( 17هـــ)) .ويــربز توبيــق
املعايـ واملباده التوجيهية عاى نواو واحع من اِبَا منظومة األمم املتحـدة ،وكـذلك مـن اِبَـا
جهات أذ و احبة م احة ،ايمة اتبـاع نُهُـج منسـقة فيمـا يتعاـق باملواضـيع الـيت تتسـم إىل
حــد بــال بوــابع شــاما لعــدة اواعــات .وتســتءدا حاليــا كيانــات أذ ـ و عديــدة ،داذــا
األمم املتحدة وذارجها ،هذه املباده التوجيهية ب ما روتيين.
 - 27ويف إطار املنظمة الدولية لا طة اجلناوية (اإلنت بول) ،أُن ئ هيما لتبـادل املعاومـات
الت ـ ياية ب ــأن األحــاحة ال ـ ـة ملـــ امل ـ وعة ،هــو ااعــدة بيانــات نظــاا إدارة ح ـ حت
األحـاحة ملــ امل ـ وعة وتعقبـها .وتفيـد اإلنت بـول بـأن إممانيـة الو ـول إىل ااعـدة البيانــات
اــد امتــدت إىل مجيــع الــدول األعضــاء يف اإلنت بــول ،وبــأن عــدد الباــدان امل تبوــة بالنظــاا
يبا  ،146وبأن ااعدة البيانات تضم ا ن أكث من  785 000ح ا لألحـاحة الناريـة ملــ
امل وعة ،وبأن أكث من  12 000طاب لاتعقب اد ورد.
 - 28ويف إطار منظمة اجلمارك العاملية اعتمدت الدول احت اتي ية ب أن األحـاحة ال ـ ـة
واألحاحة ايفيفة يف عاا  .2015وهتدف ارحت اتي ية إىل مساعدة الـدول األعضـاء يف تاـك
املنظمة البال عـددها  180دولـة عاـى ممافحـة ار ـار ملــ امل ـ وع عـرب احلـدود باألحـاحة
وأجزاوها وبالذذـة .واد ان ب عما أمانة املنظمة ب أن هذا املوضوع عاـى ت ـميم أن ـوة
__________
( )6انظ .www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/firearmsprotocol.html

( )7انظ .http://smallarmsstandards.org and www.un.org/disarmament/convarms/ammunition/IATG
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ت ياية عاملية منسقة ركت اف ال حنات ملــ امل ـ وعة يف حححـا اإلمـداد الدوليـة ،فضـح
عن إرشادات ب أن السياحات ،وتقدمي املساعدة التقنية ،وبناء القدرات.
 - 29وعــدا إح ـ از تقــدا عاــى ال ــعيد العــاملا ماحــول أيضــا .واألهــم أن ب نــامج العمــا
ما زال حىت ا ن اا ا ب أن القاباية لاقيـاس وب ـأن ارشـتمال عاـى أهـداف عدديـة عـددة.
وهو ر يوف إج اءات ماموحة لتبادل املعاومات الت ياية فيما بني الساوات املعنية بـالتحقيق
أو بإنفاذ القانون لـدو الـدول ،ور يـوف إطـارا لتيســ املسـاعدة والتعـاون الـدوليني فيمـا بـني
الدول .ومن س ،واجهت الدول عوبة يف إجياد هياكا تعاونية ورب ارحتياجات باملوارد.
 - 30وتتقاطع مسألة األحاحة ال ـة مع مواضيع كثـة ذات اة .فها هامة يف لـارت
تت ـ او مــن حف ـ الســحا ،واجل ميــة يف األحيــاء الفقـــة ،وارنتءابــات ،إىل األمــن البح ـ ي،
واذ ة القس ية ،وال حة العامة؛ وتتـ او مـن حقـوو اإلنسـان ،والسياحـة الت اريـة ،وأمـن
الوـــان ،إىل إدارة املءزونــات العســم ية ،واملعونــة اإلنســانية ،والتنميــة .وينب ــا ،بســبب مــا
تتسم به إىل حد بـال مـن طـابع شـاما لعـدة اواعـات ،أن ت اعـى ارجتماعـات الـيت تعقـد يف
إطار ب نامج العما احتمال ض ورة إش اك وكارت وطنية متعددة ،وأن العما الـدويل املتعاـق
بتحديد األحاحة ال ـة جي ي ارضوحع به يف عافا كثـة يف آن واحد.
 - 31وتقدَّا يف هذا التق ي اات احات اد تساعد الـدول يف موا ـاة تعزيـز تنفيـذها لربنـامج
العما وال ك الـدويل لاتعقـب مـن ذـحل ت كيـز التو ـيات بوجـه ذـاا عاـى الميفيـة الـيت
ميمــن هبــا لاــدول أن ـ ّ إدارة العمايــة العامليــة ،يف إطــار اجتماعــات ب نــامج العمــا وأيضــا
كمسالة فعالة يف ا لية اليت ت تمز عايها أهداف التنمية املستدامة .وبدء األعمـال التحضــية
ملؤ األمم املتحدة الثال رحتع اض التقدا احمل ز يف تنفيذ ب نـامج العمـا  -املقـ ر عقـده يف
عاا  - 2018جيعا هذا املسعى أكث ألية.
التشريعات ،وإنفاذ القانون ،وتبادل املعلومات
 - 32ما زا لت الت يعات الوطنيـة املواكبـة ألحـد التوـورات وإنفـاذ اـوانني جيـدة األداء
عن ين أحاحيني لان ـا يف الت ـدي بن ـا لت ـارة األحـاحة ملــ امل ـ وعة عاـى ال ـعيد
الــوطين .ومــن اجلــوه ي أيضــا أن تمــون لــدو كــا حمومــة إج ـ اءات ل ّبــة تتــيح تبــادل
املعاومــات ب ــما متــوات بــني ال ـ طة ،وأجهــزة املءــاب ات ،والقــوات املســاحة ،ومســؤويل
م اابة احلدود ،وح س السواحا ،وأجهزة اواع األمن األذ و.
 - 33ويف الوات نفسه ،أ بحت ايمة تبادل املعاومـات عـرب احلـدود ب ـأن األمـور املتعاقـة
باألمن القوما أكث ب وزا أيضا .ومبوجب معاهدات واتفااات ذات اة  -من بينـها ب نـامج
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العمــا وال ــك الــدويل لاتعقــب ،وب وتوكــول األحــاحة الناريــة ،ومعاهــدة ــارة األحــاحة -
ت دد الدول باحـتم ار عاـى ضـ ورة تبـادل املعاومـات الت ـ ياية .وتبـادل املعاومـات هـذا اـد
يمون ب أن تعقب األحاحة ،أو منع ويا وجهتها ،أو مسارات ار ار ،أو مساحـ ة الت ـارة
ملـــ امل ـ وعة ،أو م ــادر اإلمــداد ملـــ امل ـ وعة ،أو ط ـ و اإلذفــاء ،وعاــى ض ـ ورة تعزيــز
القدرات يف لال اإلح اءات ،ومجع البيانات و اياها.
 - 34ومــع ذلــك ر يــزال التعــاون وتبــادل املعاومــات ب ــأن املســاوا املتعاقــة بــاألمن ميــثحن
ديا ذوـاً داذا البادان وبينها .ومع أن التهديدات أ بحت ذات طابع دويل أكثـ مـن أي
واــت مضــى  -ر حــيما اجل ميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة والتوـ ف امل ــحوب بــالعنف  -كــثـا
ما يظا اواعا الدفاع واألمن يف معظم الدول يتمامحن من تبـادل املعاومـات احلامسـة األليـة.
وحيمون إح از تقدا يف معاجلة ديد األحاحة ال ـة عدودا حيثما كانت مسـتويات الثقـة
عرب احلدود منءفضة ،وحيثمـا كانـت إجـ اءات ارت ـال بـالزمحء الـدوليني ليسـت مدلـة يف
ذو العما وب امج التدريب ،وحيثما كانـت املعاومـات عميـة بـدر مـن أن تمـون متبادلـة،
وحيثما كانت تدابـ األمن وبناء الثقة لتحسني العحاات الدولية ملـ موجودة.
التو ية 1
ت َّ ع الدول عاى إعواء مزيد من األولويـة لتبـادل املعاومـات عـرب احلـدود ب ـأن ار ـار
باألحـاحة .وميثـا عقــد معاهـدات أو اتفااــات ثناويـة أو إاايميـة لتبــادل املسـاعدة القانونيــة
ذوــوة أحاحــية يف ذلــك ال ــدد .ومــن املممــن ارتفــاو ب ــأن هــذه ال ــموك يف حــياو
التعاون ب أن اجل مية عرب الوطنية ،وعمايات م اابة احلدود ،ولارت أذ و(.)8
التو ية 2
إن األمانــة العامــة ممافــة ،مبوجــب الفقـ ة ( 31أ) مــن ال ــك الــدويل لاتعقــب ،مبهمــة أن
مـع مـن الـدول معاومـات عـن جهـة ارت ـال الوطنيـة لـديها ب ـأن ال ـك .ويف الواــت
نفســه ،عينــت الــدول ،ل ـ ض التوا ــا مــع أجهــزة إنفــاذ القــانون يف الباــدان األذ ـ و،
__________
( )8انظ  ،عاى حبيا املثال،

United Nations Office on Drugs and Crime, Manual on Mutual Legal Assistance

www.unodc.org/documents/organized-

from

available

2012),

(Vienna,

Extradition

and

crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_E.pdf, and the World Customs Organization
Model Bilateral Agreement on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters, available from
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-andtools/~/media/DFAAF3B7943E4A53B12475C7CE54D8BD.ashx
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مماتب م كزية وطنية ضمن حـياو تعـاون املنظمـة الدوليـة لا ـ طة اجلناويـة (اإلنت بـول)،
ت ب ال طة الوطنية ب بمة اإلنت بول العامليـة( . )9وأن ـئ نظـاا إدارة حـ حت األحـاحة
ملـ امل وعة وتعقبها التابع لإلنت بول بو ـفه أداة ت ـ ياية فعالـة تسـاعد مجيـع الـدول يف
تعقب األحاحة .وعحوة عاى ذلك ،أن أت الـدول دلـيح لاسـاوات الوطنيـة املءت ـة يف
إطــار اتفاايــة ممافحــة اجل ميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة ،لــه ــححيات ـ ة ب ــأن ــنع
األحاحة النارية وار ار فيها( . )10ويو ى بتبسـي أدوات تبـادل املعاومـات العمايـة ذات
ال ـــاة بتعقـــب األحـــاحة عـــرب احلـــدود باحـــتءداا هـــاتني ا ليـــتني الت ــ يايتني القـــاومتني
لحت ال بالبادان األذ و ب أن وجود أث ألحاحة.
التو ية 3
إن ممتــب شــؤون نــزع الســح باألمانــة العامــة مماــف ،مبوجــب الفق ـ ة ( 31ب) مــن
ال ك الدويل لاتعقب ،بأن جيمع من الدول معاومـات عـن رارحـات الوحـم الوطنيـة الـيت
تتبعها .واـد اـدمت بضـع دول فقـ هـذه املعاومـات يف إطـار تقاري هـا الوطنيـة .ويو ـى
جبمع هذه املعاومات يف إطار املنظمة الدولية لا طة اجلناوية (اإلنت بـول) ،حيـ حـتمما
اجلدول امل جعا لألحاحة النارية اياا بـاإلنت بول ،وشـبمة املعاومـات ب ـأن املقـذوفات
التابعة لإلنت بول ،ونظاا إدارة ح حت األحاحة ملـ امل ـ وعة وتعقبـها .وحـيظا ال ـك
الدويل لاتعقب اتفااا معياريـا ايّمـا ،يف حـني أن اواعـد البيانـات الت ـ ياية املتعاقـة بتعقـب
األحاحة حت مَّع بذلك عاى حنو شاما.
إدارة املخزونات ،ونزع السالح ،والتسريح ،وإعادة اإلدماج؛ وإصالح قطاع األمن
 - 35لقد بـ زت إدارة زونـات األحـاحة التابعـة لاقـوات املسـاحة وأجهـزة إنفـاذ القـانون
بو ـــفها أحـــد أكـــرب التحـــديات املتعاقـــة بتحديـــد األحـــاحة ال ـ ـ ـة واألحـــاحة ايفيفـــة.
فاملءزونات ع ضة لتحويا وجهتها يف حالة عدا تأمينها عاـى حنـو مناحـب .و ويـا الوجهـة
ي ــب عــادة يف أن ــوة اجلماعــات املســاحة واملنظمــات اإلرهابيــة وشــبمات اجل ميــة املنظمــة،
ويســاعد عاــى احــتم ار تاــك األن ــوة .وهــو أحــد امل ــادر ال ويســية لاــذذـة ملـــ امل ـ وعة
(انظ .(A/63/182
__________
( )9انظ .www.interpol.int/About-INTERPOL/Structure-and-governance/National-Central-Bureaus

( )10انظ .www.unodc.org/compauth/en/index.html
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 - 36ويتمثا عن عوري مـن عنا ـ إدارة املءزونـات إدارة كافيـة يف ديـد الفـواو ،
أي األحــاحة والـذذـة الــيت ر ت ــما حاجــة ت ـ ياية .وتقــدر تقييمــات موثــوو هبــا أن حنــو
 40يف املاوــة مــن األةحــاحة الناريــة العســم ية املوجــودة يف ت حــانات القــوات املســاحة لاــدول
ميمن اعتبارها فاوضا وينب ا لذلك أن تمون أ نافا ذا أولوية التدمـ(.)11
 - 37وعندما ر يُعت ف بالفواو اد يستم اعتبار زون األحاحة الوطين بأكماه ذا ايمـة
ت ياية .وتظا فواو األحاحة والذذـة ،مع أهنا ملـ مستءدمة ،أل املسـتودعات وت ـما
ذو ا جسيما من عاا إىل عاا.
 - 38واد تبني أن اإلدارة املعيبة لامءزونات ها القاعـدة ر ارحـتثناء يف كـثـ مـن الباـدان
الناميــة ويف الــدول الــيت تتعــا مــن الــزناع املســاح .ويف تاــك الظــ وف ،ينب ــا أر تمــون
املءزونات الفاوضة ها وحدها عور ارهتمـاا ،بـا ينب ـا ارهتمـاا أيضـا مبـا يقـف وراء هـذا
الوضع من افتقار إىل حياحة مناحبة .فاحلمومات تظا ملــ واعيـة لوجـود فـواو بينمـا تظـا
زوناهتا الوطنية م درا لوجود األحاحة ملـ امل وعة وكثـا ما تظا ذو ا اابح لحنف ار.
 - 39والتدمـ هو احلا املفضا لامءزونات الفاوضة من األحاحة والذذـة ،لـي فحسـب
مــن زاويــة الســحمة واألمــن ،بــا أيضــا عنــدما تؤذــذ يف ارعتبــار تمــاليف التــدمـ مقارنــة
بالتماليف امل تبوة بالتءزين وال يانة ا منني عاى املدو الوويا(.)12
 - 40ومثة أجزاء رويسية من منظومة األمم املتحدة ،من بينـها ممتـب شـؤون نـزع السـح
وم اكزه اإلاايمية لاسحا ونزع السح  ،وممتب األمـم املتحـدة املعـين باملءـدرات واجل ميـة،
وإدارة عمايــات حف ـ الســحا باألمانــة العامــة ،مبــا ي ــما شــعبة ال ـ طة وداو ـ ة اإلج ـ اءات
املتعاقــة باألل ــاا التــابعتني ذــا ،وب نــامج األمــم املتحــدة اإلئــاوا وملـــه ،تســاهم يف تــأمني
املءزونــات ويف تقــدمي التــدريب ذي ال ــاة لقــوات إنفــاذ القــانون واــوات األمــن الوطنيــة يف
البادان املتض رة وكذلك لابادان املسالة بقوات .وفيما يتعاق جبميـع اجلهـات الفاعاـة املعنيـة،
ت ما املعايـ املتعاقة بـإدارة األحـاحة والـذذـة الـيت وضـعتها األمـم املتحـدة  -وهـا املعـايـ
الدوليـــة لتحديـــد األحـــاحة ال ــ ـة واملبـــاده التوجيهيـــة التقنيـــة الدوليـــة ب ـــأن الـــذذـة -
توجيهات متسقة يف هذا ال دد.
__________
(Small Arms Survey, Small Arms Survey 2008: Risk and Resilience (Cambridge, Cambridge University )11
).Press, 2008

(( Mandy Turner, Costs of Disarmament: Cost Benefit Analysis of SALW Destruction versus Storage )12جنيف،
معهد األمم املتحدة لبحو نزع السح .)2006
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 - 41وفيما يتعاق صفظة السحا ،زاد ب وز املسـؤوليات يف اجملـال املـدين بعـد انتـهاء الـزناع.
واد أدو ذلك إىل ول الت كيز من نـزع حـح املقـاتاني السـابقني إىل ديـد األحـاحة عاـى
عيد اجملتمع احملاا .وعحوة عاى ذلك ،يُعتـرب أمـ ا أحاحـيا أن تـبت التـدذحت يف لـال نـزع
السح والتس يح وإعادة اإلدماج ادرة املؤحسات الوطنيـة واملسـؤولني الـوطنيني .وينب ـا أن
تساعد هذه الربلة عاى ارنتقال إىل احلمـم املـدين املناحـب وإىل املسـؤولية احملايـة عـن الويـف
الماما لألمن القوما.
التو ية 4
ت ـ َّ ع الــدول األعضــاء عاــى بــذل كــا جهــد رمــن لتــأمني زونــات األحــاحة والــذذـة
ومحايتــها مــن ويــا وجهتــها .و اإلرشــادات الووعيــة القاومــة ،مــن ابيــا املعــايـ الدوليــة
لتحديد األحاحة ال ـة واملباده التوجيهية التقنية الدوليـة ب ـأن الـذذـة الـيت وضـعت
يف إطــار ب نــامج األمــم املتحــدة لاضــمانات املعــززة ،ميمــن أن تمــون مفيــدة يف ســني
رارحــات إدارة زونــات األحــاحة والــذذـة .وينب ــا باحــتم ار تمايــف بعثــات حف ـ
السحا وبعثات بناء السحا ذات ال اة مبهمة مساعدة البادان املضيفة يف إدارة زوناهتـا.
ومن املممن القياا مبا هو أكث إلدماج ب امج إدارة األمن املـادي واملءزونـات يف وريـات
حفـ الســحا ومفــاهيم العمايــات .ومــن الــحزا إيــحء اهتمــاا ذــاا رحتياجـات الباــدان
اجملاورة ملناطق الزناع يف لال إدارة األحاحة.
التو ية 5
مــن املممــن زيــادة تعزيــز عن ـ ال ـ طة وعن ـ اإلج ـ اءات املتعاقــة باألل ــاا يف األمــم
املتحدة ،وكذلك يف امل اكـز اإلاايميـة لاسـحا ونـزع السـح التابعـة لألمـم املتحـدة عنـد
اراتضاء ،صي يتوليان العديد مـن املهـاا يف ممافحـة األحـاحة والـذذـة ملــ امل ـ وعة،
مبـا ي ــما مجـع األحــاحة؛ وبـ امج نـزع الســح والتسـ يح وإعـادة اإلدمــاج؛ ورارحــات
إدارة األمن املادي واملءزونات؛ وحف الس حت والتعقب؛ ووضع نظم وطنية لضـواب
الت دي وارحتـاد؛ وممافحة ار ار؛ وتعزيز أمن احلدود؛ ومنع العنف املسـاح؛ وتعزيـز
املؤحسات القضاوية.
التو ية 6
ي ــما تقــدمي ايــدمات األمنيــة عاــى ــعيد اجملتمــع احملاــا عن ـ ا جوه يــا مــن عنا ـ
التءفيف من العنف واجل مية املساحني .وينب ـا ختوـي هـذه اجلهـود بو يقـة متماماـة مـع
ا لعنا ـ األذـ و لابعثــات وأف اــة األمــم املتحــدة القو يـ ة ،مبــا ي ــما ال ـ طة ،والعــدل،
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والس ون ،وإ ح اواع األمن ،واإلج اءات املتعاقـة باألل ـاا ،ونـوع اجلـن  ،وحقـوو
اإلنســان .فالنــهج ال ــاما هــو وحــده الــذي ميمــن أن ســن تقــدمي ذــدمات األمــن عاــى
مستوو اجملتمعـات احملايـة وأن جيعـا اجملتمعـات احملايـة أكثـ أمانـا عاـى حنـو مسـتداا .ومـن
املممن أن تمون اجلماعات النساوية وال بابية جهـات فاعاـة اويـة يف ر ـد ارتفااـات إذا
أتيحت ذا إممانية الو ول والدعم الحزمني لقيامها بذلك.
القابلية للقياس
 - 42لقـــد وافقـــت الـــدول ،يف حـــياو ب نـــامج العمـــا ،عاـــى ت ـــ يع موا ـــاة وضـــع
آليــــــات لزيــــــادة اابايــــــة التعــــــاون واملســــــاعدة الــــــدوليني لاقيــــــاس وفعاليتــــــهما (انظـــــ
 ،A/CONF.192/BMS/2014/2الفق ة .)37
 - 43ويتزايــد اعتبــار القابايــة لاقيــاس ر لـ د وحــياة ل ــد التقــدا العــاملا احملـ ز بــا أيضــا
أداة حيوية لاحمومـات إلجـ اء عمايـة تقيـيم ذا مـن أجـا مع فـة اجملـارت الـيت ميمنـها فيهـا
سني أداوها يف قيق أهدافها .وهـدف املتابعـة وارحـتع اض املنـه يني ،كمـا ـامله زعمـاء
العاة يف حـياو أهـداف التنميـة املسـتدامة ،هـو تعزيـز املسـاءلة أمـاا املـواطنني ،ودعـم التعـاون
الدويل ب ما فعال يف قيق ذوـة التنميـة املسـتدامة لعـاا  2030وت ـ يع تبـادل املعاومـات
عن أفضا املمارحات والتعام املتبادل (انظ ا ار اجلمعية العامة  ،1/70الفق ة .)73
 - 44واــد أدرجــت الــدول ،كمــا هــو مــذكور يف الفق ـ ة  21أعــحه ،املوضــوع ال ويســا
لربنامج العما يف أهـداف التنميـة املسـتدامة .ويف إطـار ال ايـة  ،4-16ت مـا الـدول األعضـاء
إىل ذف تدفقات األحاحة ملــ امل ـ وعة ،يف مجاـة أمـور أذـ و ،ذفضـا كـبـا صاـول عـاا
 .2030ومن س ،حققت الـدول هـدفها املتمثـا يف إدذـال القابايـة لاقيـاس يف اجلهـود العامليـة
ال اميــة إىل منــع ار ــار ملـــ امل ـ وع يف األحــاحة ال ـ ـة واألحــاحة ايفيفــة وممافحتــه
والقضاء عايه.
 - 45واررتباط املفاهيما بـني ب نـامج العمـا وذوـة عـاا  2030يعـززه احلمـم الـوارد يف
الفق ة  58من ذوة عاا  2030الذي يقضا بت يع اجلهود املسـتم ة الـيت تبـذذا الـدول يف
عافا أذ و ملعاجلة املساوا ال ويسية اليت ت ما ديات عتماة لتنفيذ ايوة.
املؤشرات يف إطار الغاية  4-16من غايات أهداف التنمية املستدامة
 - 46يُذك يف الفقـ ة  75مـن ذوـة عـاا  2030أنـه حـت ي متابعـة األهـداف وال ايـات
واحتع اضها باحتءداا لموعة من املؤش ات العامليـة .وحتسـتمما هـذه املؤشـ ات مبؤشـ ات
حتقوا الدول األعضاء بوضعها عاى ال ـعيدين اإلاايمـا والـوطين .ويف عـاا  ،2016وافقـت
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الا نة اإلح اوية عاى املؤش العاملا  2-4-16يف إطار ال اية  4-16وهوال نسبة مـا يضـب
ويس ا ويقتفى أثـ ه مـن أحـاحة ـ ـة وأحـاحة ذفيفـة ،وفقـا لامعـايـ الدوليـة وال ـموك
القانونيــة (انظـ  .)13((E/CN.3/2016/2/Rev.1وُي ــنف هــذا املؤشـ عاــى أنــه يتضــمن تعــاريف
متفقـا عايهــا واضــحة مفاهيميــا؛ وتتــواف املنه يــة واملعــايـ املتعاقــة بــه ولمــن الــدول ر تنــتج
البيانات الحزمة بانتظاا.
 - 47واد ت ما ال موك ذات ال اة املذكورة يف هذا املؤش العاملا ب وتوكـول األحـاحة
النارية ،ومعاهدة ارة األحـاحة ،وب نـامج العمـا وال ـك الـدويل لاتعقـب .ومـن بـني تاـك،
جيسد ب نامج العما وال ك الدويل لاتعقب هن ا متفقا عايه عامليا فيما يتعاق بـاألمور ايا ـة
بتحديد األحاحة ال ـة.
دعم مجع البيانات الوطنية عن ضبط األسلحة ،وحفظ سجالهتا ،وتعقّبها
 - 48بوجه عاا ،التزمت الدول جبمع البيانات ذات األلية لباول أهداف التنميـة املسـتدامة
عن ط يق مماتبها اإلح اوية الوطنيـة .ولمـن ،فيمـا يتعاـق بعـدة مؤشـ ات ،ر تقـوا مماتـب
إح اوية وطنية متعددة جبمع بيانات حىت ا ن .واملؤشـ  2-4-16هـو مثـال لـذلك .فءوـة
عاا  2030حامت هبذه امل ماة ودعت إىل زيادة تقدمي الدعم لتعزيز عمايـات مجـع البيانـات
وبناء القدرات يف الدول األعضاء ،لوضع ذووط أحاس وطنيـة وعامليـة حيثمـا ر توجـد حـىت
ا ن (انظ الق ار  ،1/70الفق ة .)57
آليات اإلبالغ القائمة
 - 49ش ـدّدت الــدول عاــى أنــه ينب ــا احــتءداا البيانــات واملعاومــات املتاحــة مــن آليــات
اإلبــحل القاومــة مــىت أممــن ذلــك (اــ ار اجلمعيــة العامــة  ،1/70الفقــ ة  ،)48وأن تســتند
عمايات املتابعة وارحتع اض إىل األط والعمايات القاومة ،حيثما وجدت (امل جع نفسه ،الفق ة
( 74و)) .وتتضــمن الفقـ ة  36مــن ال ــك الــدويل لاتعقــب التزامــا مــن الباــدان بــاإلبحل كــا
حنتني .ولذا من املممـن أن تمـون التقـاري الوطنيـة الـيت تقـدا يف إطـار ال ـك الـدويل لاتعقـب
فعالة وناجعة جلمع بيانات عاملية عن املؤش .2-4-16

__________
( )13إطار املؤشـ ات العامليـة أعـده ف يـق ايـرباء امل ـت ك بـني الوكـارت املعـين مبؤشـ ات أهـداف التنميـة املسـتدامة
ووافقــت عايــه الا نــة اإلح ــاوية .وواــد اــدا إىل اجملاـ ارات ــادي وارجتمــاعا واجلمعيــة العامــة مــن أجــا
اعتماده أيضا.
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التو ية 7
ت ـ َّع الــدول عاــى تنميــة القــدرات ،يف إطــار نظمهــا الوطنيــة إلنفــاذ القــانون ومماتبــها
اإلح اوية الوطنية ،عاى مجع بيانـات عـن املؤشـ  2 - 4 - 16عاـى حنـو مسـتداا .ومـا داا
هذا الت شيد الوطين ة يُن ز ،من املممن احتءداا التقـاري الوطنيـة الـيت تقـدا كـا حـنتني
يف إطــار ب نــامج العمــا و ال ــك الــدويل لاتعقــب لنقــا املعاومــات الوطنيــة عــن املؤشــ
 2 - 4 - 16إىل األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة .فهــذا يمفــا أن ت ــب املعاومــات الوطنيــة
ذات ال اة يف التقاري امل حاية ب أن أهداف التنمية املستدامة.
التو ية 8
ت َّ ع احلمومات عاى إج اء تقييم ذا لعماياهتا الوطنية ب أن ديد األحـاحة ال ـ ـة،
وعاـى اإلشــارة إىل اجملــا رت الـيت اــد تمــون صاجــة إىل تعزيـز .وتتــواف أداة تقيــيم يف إطــار
املعايـ الدولية لتحديد األحاحة ال ـة من أجا القياا هبذه العماية(.)14

ثالثاً  -معاومات مستمماة عن التوورات يف لـال ـنع وتمنولوجيـا وت ـميم
األحــاحة ال ــ ـة واألحــاحة ايفيفــة وآثارهــا عاــى التنفيــذ المامــا
والفعال لا ك الدويل لاتعقب
املواد

()15

 - 50يتزايد احتءداا املواد الاداونية يف إنتاج عاب ت بـاس األحـاحة الناريـة ومسـتقبِحهتا.
فاملواد الاداونية تمافتها أاا وها أذف وزنا واادرة عاى مقاومة ال طوبة وعايدة ح اريا.
 - 51واألوحــاا املدم ــة يف ال ــاب كــثـا مــا يمــون مــن املممــن ،عنــد عوهــا رحقــا،
احت جاعها ألن دم ها يت ك ت وها داوما ت السوح يف اذيما الباوري األعمق لا ـاب.
ور ميمن دم أوحاا يف مادة لداونية مثامـا ـد يف ال ـاب؛ وأفضـا ط يقـة لوحـم املـواد
الاداونيــة هــا احــتءداا احلف ـ بواحــوة الايــزر أو ا لنق ـ الــدايق (الــذي يســمى أيضــا الــدم
بواحــوة التنقــي بــالو و) .و األوحــاا يف املــواد الاداونيــة ر ميمــن احــت جاعها إذا مُحيــت
وذلك ألهنا ر تت ك أث ا يف اذيما الباوري األعمق لاسح .
__________
( )14احتحدثها معهد األمم املتحدة لبحو

نزع السح (انظ .)smallarmsstandards.org/tools
( )15إحلااا بتق ي األمني العاا (.)A/CONF.192/BMS/2014/1
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اآلثار فيما يتعلق بتنفيذ برنامج العمل والصك الدويل للتعقب
 - 52يتمثا بديا عن وحـم األحـاحة الاداونيـة يف إضـافة ولي ـة أو بوااـة معدنيـة يف اجلـزء
الاــداوين ال ويســا ميمــن أن تضــاف إليهــا أوحــاا ،وإن كانــت اــد تبينــت بانتظــاا إزالــة هــذه
الوروج املعدنية بعد ويا وجهة السح  .وبوجه عاا ،يعقّد احتءداا املواد الاداونية يف ـنع
األحاحة إممانية التعقب تعقيداً كبـاً.
األحاحة النموذجية
 - 53يتزايد نع بنادو ميمن أن تُاحق هبا لموعة مـن األجـزاء األحاحـية لت ـ يا السـح
من أجا احل ول عاى ت ميحت تافة منه مناحبة ألمل اض تافة.
 - 54والوابع النموذجا يتيح إدذال ت يـات مؤاتة عاى عيار السح  ،الذي ميثـا ذا ـية
أحاحــية تتــيح ديــد هويتــه .ويف هــذه احلــارت ،ميمــن ربـ نفـ الـ ام املساســا ،إذا كــان
موحوما عاى املستقبِا فق أو عاى مموّن آذ  ،بعيارات تافة.
اآلثار فيما يتعلق بتنفيذ برنامج العمل والصك الدويل للتعقب
 - 55إن إممانيــة تزويــد األحــاحة النموذجيــة مبمونــات تافــة ،مبــا يف ذلــك مــن أحــاحة
أذـ و ،اــد تســف عــن هــور أراــاا مساســاة تافــة عاــى أجــزاء تافــة مــن نفـ الســح ،
را يؤدي إىل زيادة ذو عدا ديد اذوية ديداً حيحاً.
 - 56ومن املممن أيضا أن يقال إن السح النموذجا اليت يُعث عايه حامح أكثـ مـن راـم
مساسا واحد يوفّ مزيدًا من السُـبُا الـيت مـن مـن التعقـب النـاجح .وتـنص الفقـ ة  10مـن
ال ك الدويل لاتعقـب عاـى احـتءداا عحمـة وحـم ف يـدة عاـى جـزء أحاحـا أو هيماـا مـن
أجزاء السح  ،من ابيـا عابـة الت بـاس و/أو املسـتقبِا ،،وت ـ ع أيضـا عاـى وحـم بقيـة أجـزاء
السح  ،من ابيا املاحورة و/أو املزرو أو ارحووانة.
الوباعة الثحثية األبعاد واإلنتاج احل يف
 - 57بعــد أن أتقــن ال ــانعون إنتــاج األحــاحة ال ـ ـة امل ــنوعة ب ــفة رويســية مــن املــواد
الاداونيـة ،كــان احــتءداا الوباعــة الثحثيــة األبعــاد إلنتــاج هــذه األحــاحة ميثــا ذوــوة ـ ـة.
وا ن ،أ بحت الوباعة الثحثية األبعاد ها نفسها ذياراً.
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 - 58والوباعــة الثحثيــة األبعــاد ليســت الو يقــة الوحيــدة ل ــنع األحــاحة ذــارج املن ـ ت
ال ــناعية املعتـ ف هبــا .فهنــاك أحــاحة ح فيــة متوــورة ُت ـنّع يف ور يف اــارات عديــدة(.)16
وكثـا ما تُنتج هذه امل نوعات احل فية ذارج نواو عمايات امل اابـة احلموميـة .واـد يتـ او
اإلنتــاج احلــ يف مــن املسدحــات واملــدافع ال شاشــة ال ــ ـة إىل مــدافع اذــاون وال ــواري
األحاديــة اإلطــحو وأجهــزة إطــحو القنابــا والقنابــا ذات الــدفع ال ــاروذا .واــد ي ــما
اإلنتاج احل يف إعادة شحن اي اطيو.
اآلثار فيما يتعلق بتنفيذ برنامج العمل والصك الدويل للتعقب
 - 59يف الواــت احلاض ـ اــد تقتضــا حـ اة حــح أو ش ـ ا ه مــن األحــواو ملـــ امل ـ وعة
جهــدا أاــا و كمــا تمافــة أاــا مقارنــة بالوباعــة الثحثيــة األبعــاد لســح ميمــن التعويــا عايــه.
ولمن إذا اخنفضـت تمـاليف اإلنتـاج وزادت اجلـودة ،حت ـبح الوباعـة الثحثيـة األبعـاد بـديح
م صا ل نع أحاحة ملـ م وعة عاى نواو ـ .واد ت ملب الدول يف تقيـيم مـا إذا كانـت
أنظمتها الوطنية  -مبا ي ـما تعـاريف اـواوم التحديـد الوطنيـة ايا ـة هبـا  -ت وـا عاـى حنـو
كاف تمنولوجيا الوباعة الثحثية األبعاد.
الدم الدايق
ـ ذي شف ة دايقة عفورة بالايزر عاى ط ف مسـمار
 - 60عند إطحو النار من حح
اإلطحو اياا به ،تنتقا هذه العحمات احملفـورة إىل ـ ف اي طوشـة .ويف حالـة احـت جاع
ف اي طوشة ميمن أن تساعد هذه ال ف ة الدايقة  -اليت دد الـ ام املساسـا لاسـح -
عاـى تعقـب السـح النـاري الـذي أُطاقـت منـه الواقـة صيـ جيـ ي التو ـا إىل آذـ مالــك
مسـ ـ ا لـــه .ومـــن س ،ميمـــن أن يســـاعد الـــدم الـــدايق لاءـ ـ اطيو عاـــى تعقـــب حـــح
ر يُعث عايه.
 - 61ويف عاا  ،2008أ درت ال ابوة الدولية ل حاء ال طة اـ ارا أيـدت فيـه احـتءداا
تمنولوجيا الدم الدايق يف التحقيقات اجلناوية .وذك ت ال ابوة ديدا الـدم الـدايق بو ـفه
ط يقة ملـ باهظة التمافة ولمنها فعالة لوحم وف اي اطيو و ديد هويتها(.)17
__________
(Eric Berman, “Craft Production of Small Arms”, Small Arms Survey Research Notes, No. 3 (March 2011). )16
.Available from http://smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-3.pdf
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اآلثار فيما يتعلق بتنفيذ برنامج العمل والصك الدويل للتعقب
 - 62تتزايد اإلشارة إىل تمنولوجيا الدم الدايق بو ـفها ثـا سـنا كـبـا يف التحقيقـات
املتعاقة بإنفاذ القانون .ومن املممن أن تنظ الدول األعضاء يف إدراجها يف أنظمتها الوطنية.
حف الس حت وإدارة املءزونات
 - 63إن ال ــــف ات ال ــ ـ يوية ،و ديــــد التــ ـ ددات الححــــامية ،ووحــــاوا ارحــــتدرل
البيولـــوجا  -ومنـــها مـــثح التعــ ف عاـــى ب ـــمات األ ـــابع  -تنـــدرج كاـــها ـــت مظاـــة
تمنولوجيا ديد اذويـة ومجـع البيانـات ا لـيني .وهـذه الوـ و تقـوا إلمت ونيـا بتحديـد هويـة
األشياء ،وجبمع البيانات عنها .واد ج و تمييف هذه التمنولوجيات لتناحـب طاوفـة متنوعـة
من التوبيقات املتعاقـة بـإدارة زنـات األحـاحة ال ـ ـة واألحـاحة ايفيفـة وذلـك مـن أجـا
سني عمايات التع ف والسحمة والتعقب.
 - 64ومــن املممــن إدذـــال أافــال البنــادو احملمولـــة يف ماحــورة األحــاحة أو يف ــ وف
ذ اطي ها وافاها راميا لضـمان التءـزين أو النقـا ا مـن .وتتـا أجهـزة وحاويـات لتءـزين
األحــاحة ر ميمــن هبــا نقــا األحــاحة مــن موضــعها إر بعــد إدذــال راــم شــف ة أو املســح
اإللمت ـ وين لب ــمة إ ــبع ،أو عــن ط يــق احــتءداا توبيــق مــن توبيقــات التع ـ ف بواحــوة
الت ددات الححامية .وهبذه الو يقة يتست تعقب وتوثيق الف د الذي احتءدا السـح احملـدد،
وماهية السح احملدد ،ومىت احتءدمه ،ومدة احتءدامه له.
اآلثار فيما يتعلق بتنفيذ بر نامج العمل والصك الدويل للتعقب
 - 65مــا زال حــوء إدارة املءزونــات يف مجيــع أحنــاء العــاة لــار يــدعو إىل القاــق عاــى حنــو
مــزعج .فهنــاك دول كــثـة تفتقـ إىل التءوــي ال ــاما وارهتمــاا املســتم بتءــزين األحــاحة
املماوكة لادولـة ومناولتـها ونقاـها والت ـ ف فيهـا عاـى حنـو مـأمون .وحـوء رارحـات اجلـ د
الوطنية يعين عدا إممانية ديد الفواو  ،را يفضا إىل ت اكم هاوا ملءزونات ر داعـا ذـا.
وعاى ال ملم من أن إدارة زونات األحاحة إدارة كافية ها أم رمن اما باحـتءداا الوـ و
التقايدية اليت تمفا السحمة ،مـن املممـن أن تسـاعد التمنولوجيـات اجلديـدة  -عنـد توبيقهـا
و يانتها ب ما حايم  -يف جعا اإلج اءات مُحممة اما.
التو ية 9
لقد نظ ارجتماع الثاين املفتو العضوية لاءرباء احلمـوميني املعـين بتنفيـذ ب نـامج العمـا
املتعاق مبنع ار ار ملـ امل وع يف األحاحة ال ـة واألحـاحة ايفيفـة مـن مجيـع جوانبـه
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وممافحته والقضاء عايـه (نيويـورك 5 - 1 ،حزي ان/يونيـه  )2015يف التوـورات املتعاقـة
بتمنولوجيا األحاحة ال ـة واألحاحة ايفيفة وآثارها عاى امل ستوو ال تقين .واد ت ملـب
الـدول ،يف ارجتمـاع الســادس مـن ارجتماعــات الـيت تعقــدها كـا حــنتني لانظـ يف تنفيــذ
ب نامج العما وكذلك يف الدورة احل ادية والسبعني لا معية العامة ،يف أن ـدد آثـار هـذه
املناا ات فيما يتعاق بالسياحات.
التو ية 10
يتناول ال ك الدويل لاتعقب ،عاى وجه اي وا ،موضوعا لـه آثـار تمنولوجيـة كـبـة.
ومـــن املممـــن ،لمفالـــة احـــتم ار أليـــة ال ـــك ،تعزيـــزه مب اعـــاة التوـــورات اجلديـــدة يف
التمنولوجيات لتحسني وحم األحاحة ،وحف الس حت ،والتعقب .واـد ت ملـب الـدول
األعضــاء يف النظ ـ يف إعــداد ماحــق لا ــك ،يمــون م فقــا تقنيــا مــثح ،جيســد مــا تعنيــه
ا لتمنولوجيا املعا ة بالنسبة لوحم األحـاحة ال ـ ـ ة وحفـ حـ حهتا وتعقبـها .وعـحوة
عاى ذلك ،فإهنا ميمن أن تنظ يف تعزيز جانب تقدمي املساعدة وبناء القدرات مـن جوانـب
التعقب الدويل ،أيضا يف حياو ذوة التنمية املستدامة لعاا .2030

رابعاً  -كفايــة وفعاليــة واحــتدامة املســاعدة املاليــة والتقنيــة ،مبــا يف ذلــك نقــا
التمنولوج يــا واملعــدات ،ةا ــة إىل الباــدان الناميــة منــذ عــاا ،2001
مـن أجـا تنفيـذ ب نـامج العمـا تنفيـذا كـامح؛ واييـارات املتاحـة لتعزيــز
ويا األن ـوة املتعاقـة بتنفيـذ ب نـامج العمـا وال ـك الـدويل لاتعقـب،
مبــا يف ذلــك ت تيبــات ال ــناديق ارحــتةمانية ،واييــارات املتاحــة لوضــع
ب امج لتدريب املسؤولني املعنيني ،الذين ت شحهم حمومات باـداهنم ،يف
اجملارت ذات ال اة بتنفيذ ب نامج العما وال ك الدويل لاتعقب.
كفاية وفعالية واحتدامة املساعدة املالية والتقنية
 - 66يتاقى ممتب األمـم املتحـدة ل ـؤون نـزع السـح وم اكـزه اإلاايميـة لاسـحا ونـزع
الســح  ،منــذ اعتمــاد ب نــامج العمــا يف عــاا  ،2001أمــوار مــن اجلهــات املاحنــة مــن أجــا
م اريع يف ميدان ديـد األحـاحة ال ـ ـة .واـد كانـت آليـات التمويـا هـذه مبثابـة ـناديق
احتةمانية ملدة اوزت عقـدا بمـثـ .وعـحوة عاـى ذلـك ،أُن ـئ يف عـاا  2013م فـق األمـم
املتحــدة ارحــتةماين لــدعم التعــاون يف لــال تنظــيم األحــاحة ،وهــو ــندوو احــتةماين يتســم
مب ــاركة اجلهــات املاحنــة فيــه م ــاركة مســتدامة .وحــىت ا ن ،اــدمت ع ـ ة باــدان ماحنــة
16-17113
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مســالات لا ــندوو ــاوزت ايمتــها  9محيــني دورر ،رــا أحــف عــن تنفيــذ ع ـ ات مــن
امل اريع يف مجيع القارات.
 - 67واملســاعدة الدوليــة لألن ــوة الــيت ميمــن اعتبارهــا يف حــد ذاهتــا تنفيــذا لربنــامج العمــا
وال ــك الــدويل لاتعقــب ـ عــرب انــوات متعــددة ،وذلــك بســبب شــدة الوــابع ال ــاما لعــدة
اواعات الذي تتسم به مسألة األحـاحة ال ـ ـة .ويف إطـار منظومـة األمـم املتحـدة ،تضـواع
بامل ــاريع ذات ال ــاة مباش ـ ة بربنــامج العمــا معظــم املماتــب وال ــناديق والوكــارت الــيت
ت ــارك يف التنســيق الــداذاا يف األمــم املتحــدة ب ــأن األحــاحة ال ـ ـة والــذذـة و ــارة
األحاحة ،وتت او هذه القنوات من ـندوو األمـم املتحـدة لبنـاء السـحا إىل ـندوو األمـم
املتحدة ارحتةماين لاتربعات لامساعدة يف اإلج اءات املتعاقة باألل اا ،وال ـندوو ارحـتةماين
املواضيعا ملنع األزمات واإلنعا  ،والربنامج العاملا ب أن األحاحة النارية التابع ملمتب األمـم
املتحــدة املعــين باملءــدرات واجل ميــة ،وب نــامج املــدن األكثـ أمانــا التــابع ملووــا األمــم املتحــدة
لامستوطنات الب ـ ية  ،و ـندوو األمـم املتحـدة ارحـتةماين لاقضـاء عاـى العنـف ضـد املـ أة،
و ــندوو األمــم املتحــدة ارحــتةماين لألمــن الب ـ ي ،وملـهــا كــثـ .وكــثـا أيضــا مــا ت ــما
ال ناديق اإلنسانية و ناديق ”وحدة العما يف األمم املتحدة“ عاـى ال ـعيد القوـ ي عنا ـ
إدارة األحــاحة .وبعـ الــدعم املقــدا ملمتــب املمثــا ايــاا املعــين باألطفــال والــزناع املســاح
وملمتــب املمثــا ايــاا املعــين بــالعنف ضــد األطفــال لــه عحاــة بتحديــد األحــاحة ال ـ ـة،
وكـذلك الـدعم املقــدا لاتـدابـ العمايــة لتحديـد األحـاحة يف بعثــات األمـم املتحــدة ،بـدءا مــن
هاييت إىل منوقة الساحا إىل أف انستان.
 - 68وأش كت دول أعضاء أيضا وكارت متء ـة وكيانـات ملــ تابعـة لألمـم املتحـدة
إش اكا متعمقا يف عمايات تقدمي املساعدة وبناء القدرات ب أن هذه املساوا ،ومن ابيـا تاـك
الميانــات املنظمــة البح يــة الدوليــة ،واملنظمــة الدوليــة لا ـ طة اجلناويــة (اإلنت بــول) ،والبنــك
الــدويل ،ومنظمــة اجلمــارك العامليــة .ومــن املتواــع أن يمــون ال ــندوو ارحــتةماين لاتربعــات
اياا مبعاهدة ارة األحاحة اناة إضافية هامة لبناء القدرات ب أن ديد األحاحة.
 - 69وتــدفقات املســاعدة عاــى ال ــعيد الثنــاوا ،وتاــك الــيت ـ ي مــن ذــحل املنظمــات
اإلاايمية ،تمما ال ورة.
 - 70وبوجــه عــاا ،تتــواف لاــدول املاحنــة ال املبــة يف تقــدمي املســاعدة العمايــة ب ــأن إدارة
األحاحة ال ـة و ديدها  -ولابادان املتض رة اليت تاج إىل هـذه املسـاعدة  -لموعـة مـن
ذيارات التمويـا املتاحـة ،بـدءا مـن ال ـعيد العـاملا إىل ال ـعيد اإلاايمـا ،وبـدءا مـن ال ـعيد
املواضيعا إىل ال عيد القو ي.
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التقارير الوطنية :فترة اإلبالغ 2006-2002
 - 71تــذك الــدول بــأن النمــوذج املتفــق عايــه لاتقــاري الوطنيــة الــيت تقــدا يف إطــار ب نــامج
العما ر يتضمن معاومات عن كفاية املساعدة املالية والتقنية وفعاليتها واحتدامتها.
 - 72ويف عاا  ،2006ن معهد األمم املتحدة لبحـو نـزع السـح اـيح لامعاومـات
املقدمة من الدول ب أن املساعدة الدولية لتنفيذ ب نامج العما( .)18وأشــ يف ذلـك التق يـ إىل
حدو زيادة كبـة يف مقدار املساعدة املالية اليت ادمت فـور اعتمـاد ب نـامج العمـا .فءـحل
السنوات املمتدة من  2005-2001أُباـ عـن زهـاء  600ن ـاط تاـف يف  94دولـة عاـى
األاا ،ادر لموع نفقاهتا مببا  660مايون دورر.
 - 73ومن الناحية املالية ،ذُ ت ملالبية املساعدة لربامج نـزع السـح والتسـ يح وإعـادة
اإلدماج ،اليت يعقبها تدمـ األحـاحة ال ـ ـة واألحـاحة ايفيفـة والـذذـة ،ومجـع األحـاحة،
وإدارة املءزون.
 - 74واــد احــتند التق ي ـ إىل احــتبيان ج ـ و تعميمــه عاــى الــدول األعضــاء ،وذلــك ألن
التقاري الوطنيـة كانـت ااياـة لا ايـة وة تمـن تتضـمن بيانـات كافيـة ألملـ اض التحايـا .واـد
حاّم بأن الدول اد ر تذك إر أمثاة تارة ألن وتها وبـأن ااّـة مـن التقـاري الوطنيـة تتضـمن
باحتم ار ايما نقدية لامساعدة املقدمة وايما أاا حىت لامساعدة املتاقاة(.)19
التقارير الوطنية :فترة اإلبالغ 2016-2007
 - 75فيما يتعاق بالسنوات الححقة لعاا  2006ر يتواف ايا شـاما لامسـاعدة الدوليـة.
وتبني اجلداول الواردة أدناه املعاومات اليت ميمن احتءح ها مـن التقـاري الوطنيـة الـيت تاقتـها
األمانة العامة.

__________
(Kerry Maze and Sarah Parker, International Assistance for Implementing the Programme of Action to )18
Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects:

).Findings of a Global Survey (Geneva, United Nations Institute for Disarmament Research, 2006
( )19امل جع نفسه ،ال فحة .4
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23/29

A/71/438
A/CONF.192/BMS/2016/1

اجلدول 1
عدد التقاري الواردة
أفريقيا
2008-2007
2010-2009
2012-2011
2014-2013
2016-2015

34
34
22
20
15

آسيا واحمليط اهلادئ أوروبا الشرقية
17
18
12
11
10

20
19
19
17
16

أمريكا الالتينية ومنطقة أوروبااااا الغربيااااة
ودول أخرى
البحر الكارييب
16
15
13
12
14

23
22
18
16
14

اجملموع
110
108
84
76
69

اجلدول 2
عدد الدول اليت تواب املساعدة يف التقاري الوطنية
أفريقيا

آسيا واحمليط اهلادئ أوروبا الشرقية

أمريكا الالتينية ومنطقاة أوروبااااا الغربيااااة
ودول أخرى
البحر الكارييب

اجملموع

2008-2007
2010-2009
2012-2011
2014-2013

14
8
9
9

2
5
1
1

1
1
2
6

4
4
2
4

1

22
18
14
20

2016-2015

13

3

2

11

1

30

اجلدول 3
عدد الدول املُبا ة عن تاقيها مساعدة
أفريقيا

24/29

آسيا واحمليط اهلادئ أوروبا الشرقية

أمريكا الالتينية ومنطقاة أوروبااااا الغربيااااة
ودول أخرى
البحر الكارييب

2008-2007
2010-2009
2012-2011

11
7
3

1
2
-

3
1
2

5
3
3

2014-2013
2016-2015

6
3

1
3

3

1
1

1
-

اجملموع
21
13
8
8
10
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اجلدول 4
عدد الدول املُبا ة عن احتعدادها لتقدمي مساعدة مالية و/أو تقنية
أفريقيا
2008-2007
2010-2009
2012-2011
2014-2013
2016-2015

آسيا واحمليط اهلادئ أوروبا الشرقية
3
2
2
1
1

2
3
1
1
4

2
5
1
1
6

أمريكا الالتينية ومنطقاة أوروبااااا الغربيااااة
ودول أخرى
البحر الكارييب
1
1
1
1
4

18
17
9
11
-

اجملموع
26
28
14
15
15

اجلدول 5
عدد الدول اليت أدرجت مبال املساعدة اليت تاقتها ،ولمو ع تاك املبال

أفريقيا

عدد الدول املبلغة عن املبلغ الذي حصلت عليه
اجملماااااااااااااااااااااااااوع
أمريكا الالتينية ومنطقاة أوروبااااااا الغربيااااااة (باااااااااااااااااادو رات
آسيا واحمليط
الو يات املتحدة)
ودول أخرى
أوروبا الشرقية البحر الكارييب
اهلادئ

 3 2008-2007من 20
 1 2010-2009من 13

795 000
900 000

 5 2012-2011من 8
 5 2014-2013من 8
 3 2016-2015من 10

4 391 000
1 134 000
802 034

اجلدول 6
عدد الدول اليت أدرجت مبال املساعدة اليت ادمتها ،ولمو ع تاك املبال

أفريقيا
2008-2007
2010-2009
2012-2011
2014-2013
2016-2015
16-17113

 5من 26
 10من 28
 9من 14
 6من 15
 5من 10

عدد الدول املبلغة عن املبالغ اليت قدمتها
اجملمااااااااااااااااااااااااوع
آساايا واحملاايط أوروباااااااااا أمريكا الالتينية ومنطقاة أوروبااااااا الغربيااااااة (بااااااااااااااادو رات
الو يات املتحدة)
ودول أخرى
البحر الكارييب
الشرقية
اهلادئ
440 000
90 980 000
45 528 000
290 145 000
31 665 057
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 - 76ويف وز/يوليــه  ،2015ذ ّك ـ ت األمانــة العامــة الــدول األعضــاء مــن ذــحل مــذك ة
شفوية بأن عايها أن تقدا  -عاى حنو منف ا عن تقاري هـا الوطنيـة الـيت تقـدا كـا حـنتني -
آراءها ومـدذحهتا ب ـأن كفايـة وفعاليـة واحـتدامة املسـاعدة املاليـة والتقنيـة ،مبـا يف ذلـك نقـا
التمنولوجيـا واملعــدات ،ةا ــة إىل الباــدان الناميــة منــذ عــاا  ،2001مــن أجــا تنفيــذ ب نــامج
العما تنفيذا كامح وفعار(.)20
 - 77وحـــــىت واـــــت تقـــــدمي هـــــذا التق يـــــ كانـــــت حـــــت دول أعضـــــاء اـــــد ردّت
عاــــى املــــذك ة ال ــــفوية .ومــــن املممــــن ارطــــحع عاــــى آراوهــــا عاــــى املواــــع ال ــــبما
.www.un.org/disarmament/bms6
اييــارات املتاحــة لتعزيــز ويــا األن ــوة املتعاقــة بتنفيــذ ب نــامج العمــا وال ــك الــدويل
لاتعقب ،مبا يف ذلك ت تيبات ال ناديق ارحتةمانية
 - 78يف عـــاا  2005اــ رت منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان ارات ـــادي أن ديـــد
األحاحة ال ـة واألحاحة ايفيفة ومنعها واحلد من انت ارها يعتـرب معونـة إئاويـة رمسيـة(.)21
وهذا يتماشى مع املفهوا املوجود لدو مجيع الدول األعضاء وهو عدا إممانيـة قيـق التنميـة
املستدامة بدون السحا وعدا إممانية قيق السحا بدون التنمية املستدامة (انظ ا ار اجلمعيـة
العامــة  ،1/70الديباجــة) .وال ايــة  4-16مــن ملايــات أهــداف التنميــة املســتدامة هــا أك ـرب
سيد ماموس ذذا ال أي اجلماعا.
 - 79وكمــا ذُكـ  ،يُنقــا التمويــا ايــاا مبنــع ار ــار ملـــ امل ـ وع يف األحــاحة ال ـ ـة
واألحــاحة ايفيفــة وممافحتــه والقضــاء عايــه عــن ط يــق آليــات ر ح ـ ذــا عاــى كــا مــن
ال ــعيد الثنــاوا واإلاايمــا والعــاملا .ولــي مــا يعــوو تنفيــذ ب نــامج العمــا تنفيــذا كــامح هــو
ارفتقـــار إىل ـــناديق احـــتةمانية متاحـــة .فت تيبـــات ال ـــناديق ارحـــتةمانية القاومـــة ميمـــن أن
تستوعب ،يف حقيقة األم  ،مسالات أكرب وااعدة من اجلهات املاحنة أوحع نوااا.
 - 80وعدا عن زيادة التمويا ،ميمن أن تنظ الدول أيضا يف تعزيـز ا ليـات املتعاقـة بتقـدمي
املساعدة والتعاون يف إطار ب نامج العما .وحيمون من املهـم القيـاا بـذلك بـدون إجيـاد طبقـة
إضافية مم رة يف األمم املتحـدةال فـالربامج تنفـذ عـادة عاـى أفضـا وجـه ميـدانيا .ومـع ذلـك،
__________
( )20املـذك ة ال ــفوية كــان اــد ــدر تمايــف هبــا يف الفقـ ة  53مــن املــوجز الــذي أعــده روــي اجتمــاع ايــرباء
احلمـــــوميني املفتـــــو العضـــــوية الثـــــاين املعـــــين بتنفيـــــذ ب نـــــامج العمـــــا (وهـــــا متاحـــــة مـــــن املواـــــع
.)www.un.org/disarmament/convarms/salw/mge2/

( )21انظ .www.poa-iss.org/RevCon2/Documents/PrepCom-Background/OECD-DAC%202005%20decision.pdf
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عاـــى ال ـــعيد العـــاملا ميمـــن عمـــا املزيـــد لاــ ب بـــني طابـــات املســـاعدة واهتمـــاا اجلهـــات
املاحنة احملتما.
 - 81ومعظـم الـدول الـيت تقـدا تقـاري يف إطـار ب نـامج العمـا تُـدرج يف تقاري هـا الوطنيـة
معاومات عن احتياجاهتـا الوطنيـة إىل املسـاعدة .ولمـن ب نـامج العمـا ر يـوف ب نـامج العمـا
آلية لات وفيق بـني هـذه ارحتياجـات واملـوارد املتاحـة .ومثـة دول كـثـة ـاملت احتياجاهتـا إىل
املساعدة وة تتاق ردا أو إبداءً لحهتماا.
 - 82وحــتتناول األمانــة العامــة هــذه الف ــوة باإلشــارة إىل هــذه ارحتياجــات إىل املســاعدة
املبّا عنها عند بدء نداوها السنوي لتقدمي مقت حات يف إطـار م فـق األمـم املتحـدة ارحـتةماين
الداعم لتنظـيم األحـاحة التقايديـة .واـد ت ملـب الـدول يف النظـ يف ذيـارات أذـ و لت تيبـات
مقا ة عتماة يف إطار ب نامج العما.
 - 83واــد تمــون لامؤش ـ  2-4-16ال يــادة يف هــذا ال ــدد .فعنــد اعتمــاد هــذا املؤش ـ ،
يُتواــع أن الــدول حــتنما اــدرهتا عاــى تسـ يا األحــاحة املضــبوطة وتعقبــها ،وكــذلك القــدرة
عاــى مجــع بيانــات عــن تاــك اإلجـ اءات .ومــن املممــن أن ت كــز ب ـ امج املســاعدة عاــى بنــاء
القدرة عاى حف ح حت ،والتعقب ،ومجع البيانات .وعحوة عاـى ذلـك ،و اشـيا امـا مـع
ذوـــة عـــاا  ،2030مـــن املممـــن أن ت كـــز الـــربامج أيضـــا عاـــى إعـــداد مؤشـ ـ ات وطنيـــة
وإاايمية إضافية.
التو ية 11
ت ـ َّع الــدول عاــى أن تنظـ  ،يف إطــار األعمــال التحضـــية ملــؤ األمــم املتحــدة الثالـ
رحتع اض التقدا احمل ز يف تنفيـذ ب نـامج العمـا ،املقـ ر عقـده يف عـاا  ،2018يف تعزيـز
ال ض من التقاري الوطنيـة الـيت تقـدا كـا حـنتني .والوابـات املتعاقـة بارحتياجـات الـيت
ت ال يف تاك التقـاري ميمـن أن تسـتفيد عاـى وجـه اي ـوا مـن معاجلتـها والنظـ فيهـا
عاى حنو أكث احتدامة.
التو ية 12
لقــد ش ـدّدت الــدول ،يف حــياو ذوــة التنميــة املســتدامة لعــاا  ،2030عاــى أن عمايــات
املتابعــة وارحــتع اض املتعاقــة بأهــداف التنميــة امل ســتدامة حتســتند إىل املنــاب والعمايــات
القاومة ،حيثما توجد .وب نامج العمـا هـو عمايـة ااومـة مـن هـذا القبيـا .ومـن املممـن أن
ت بح ارجتماعات اليت تُعقد مستقبح يف إطار ب نامج العما عامح دافعا إلحـ از تقـدا يف
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إطار ال اية  4 - 16من ملايات أهداف التنميـة املسـتدامة .وحـيمون هـذا متسـقا أيضـا مـع
اذــدف الــذي وافقــت عايــه الــدول يف الفق ـ ة ( 27ط) مــن الوثيقــة ايتاميــة لحجتمــاع
ايــام مــن ارجتماعــات الــيت تعقــدها الــدول كــا حــنتني لانظـ يف تنفيــذ ب نــامج العمــا
(  ،)2014وهو أن تنظ يف ذيارات لوضع إطار لامساعدة الدولية أكث وور.
التو ية 13
إضـافة إىل املؤشـ العــاملا  ،2 - 4 - 16و اشـيا مــع ذوـة التنميــة املسـتدامة لعــاا ،2030
ت َّع الـدول عاـى أن تضـع يف إطـار ال ايـة  4 - 16مؤشـ ات عاـى ال ـعيدين اإلاايمـا
والوطين .ومن املممن أن ي بح املؤ ارحتع اضا الثال نقوة البداية لتبادل املعاومـات
عن هذه املساعا.
ذيارات وضع ب امج لتدريب املسؤولني املعنيني
 - 84توجــد بالفعــا ب ـ امج كــثـة لتــدريب املســؤولني يف لــال ديــد األحــاحة ال ـ ـة.
وحت ور بضعة أمثاة من العاا املاضا نواو املساعدة املتعاقة بالتدريب اليت تقدّا حاليا.
 - 85اامــت إدارة عمايــات حف ـ الســحا ،ر حــيما داو ـ ة اإلج ـ اءات املتعاقــة باألل ــاا،
بعمايــات تــدريب عديــدة مبــا يف ذلــك ب ــأن إدارة األحــاحة وأذوــار املتف ـ ات؛ و ديــد
وت ـييد من ـ ت ختــزين األحـاحة والـذذـة؛ ومجــع األحـاحة وتـدمـها .واــدا ممتـب األمــم
املتحـدة املعـين باملءــدرات واجل ميـة املســاعدة الت ـ يعية؛ واملسـاعدة التقنيــة ،والتـدريب ب ــأن
القدرة يف لايل التحقيق واملقاضاة لاتعاما مع احلارت املعقدة لح ـار باألحـاحة الناريـة ،الـيت
كثـا ما تمـون عـرب وطنيـة .واـدا ب نـامج األمـم املتحـدة اإلئـاوا الـدعم لاسـاوات يف إن ـاء
هيةات تنسيق وطنية ب أن األحـاحة ال ـ ـة؛ واـدا الـدعم لعمايـات مجـع األحـاحة ال ـ ـة
وحســن ب ليــات حف ـ الس ـ حت واإلبــحل فيمــا يتعاــق
والتوعيــة ب ــأن تاــك األحــاحةَّ ،
بت اذيص عمايات نقا األحاحة؛ ودرّب العاماني يف م اريع تتعاق بأمن املـواطنني واحلـد مـن
العنف املساح؛ واـدا تـدريبا ب ـأن إدارة املءزونـات ،واـدا الـدعم ألن ـوة الوحـم .واـدمت
منظمــة األمــم املتحــدة لاوفولــة دعمــا وتثقيفــا عاــى ــعيد السياحــات ب ــأن املءــاط املتعاقــة
باألحــاحة .واــاا معهــد األمــم املتحــدة لبحــو نــزع الســح  ،مــع ش ـ كاء األمــم املتحــدة،
بتــدريب املســؤولني ب ــأن إجـ اء تقيــيم وطــين لاث ـ ات وارحتياجــات ذات األولويــة يف لــال
إدارة األحــاحة والــذذـة .واــدا ممتــب شــؤون نــزع الســح  ،مبــا ي ــما م اكــزه اإلاايميــة
لاسحا ونزع السح  ،التدريب ب أن إدارة دورة عم الذذـة؛ ودرّب مةات مـن املسـؤولني
الــوطنيني مبــا يف ذلــك عاــى الوحــم وحف ـ الس ـ حت ،والتعقــب وإدارة املءزونــات؛ ودرّب
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العــامحت يف اجملــال القــانوين عاــى معاجلــة اإلفــحت مــن العقــاب يف ل ـال ار ــار باألحــاحة
ال ـة؛ وادّا الدعم ملسؤويل املنظمات اإلاايمية؛ واضواع بأن وة تدريب أذ و كثـة.
 - 86وأن ــوة التــدريب جلميــع الميانــات املعنيــة توبــق باحــتم ار املعــايـ الدوليــة لتحديــد
األحاحة ال ـة ،واملباده التوجيهية التقنية الدولية ب أن الذذـة.
برنامج األمم املتحدة للزما ت يف ميدان نزع السالح
 - 87ي ما ب نامج األمم املتحدة لازمارت يف ميـدان نـزع السـح  ،الـذي أطاقتـه اجلمعيـة
العامة يف عـاا  1978ذـحل دورهتـا ارحـتثناوية األوىل املء ـة لـزنع السـح  ،إىل تـدريب
املسؤولني من الدول األعضاء وبناء ادراهتم لتممينهم من امل اركة بفعاليـة أكـرب يف املنتـديات
الدولية املعنية بالتداول والتفاوض ب أن نزع السح  .ويتضمن الربنـامج باحـتم ار يف منه ـه
الدراحا مسألة ار ار ملـ امل وع يف األحاحة ال ـة واألحاحة ايفيفة.
التو ية 14
تــنظّم ب ـ امج تــدريب املســؤولني الــوطنيني عاــى أفضــا وجــه عنــدما تمــون ميدانيــة اــدر
اإلممــان .فــربامج التــدريب العامليــة ب ــأن ديــد األحــاحة ال ـ ـة مــن شــأهنا أر ت اعــا
اي اوص اإلاايمية والوطنية.
التو ية 15
عند تقييم احلاجة إىل ب نامج تدرييب لامسؤولني الوطنيني ،مـن املفيـد إدمـاج هـذ ا الربنـامج
يف احت اتي يات وطنية أوحع نوااا ب ـأن األحـاحة ال ـ ـة .وينب ـا أن ي سـتند التـدريب
إىل طاب عدد ،وينب ا أن يمون موجها إىل فةة عددة من املسؤولني ،وينب ا أن تمون لـه
أهــداف نتــاوج واضــحة .وارعتبــارات اجلنســانية ذــا أليتــها داومــا يف التــدريب املتعاــق
باألحــاحة ال ـ ـة .وكــثـا مــا تمــون بـ امج التــدريب امل ــت كة بــني الوكــارت الوطنيــة
أجــدو مــن ب ـ امج التــدريب الــيت تضــم مســؤولني مــن العديــد مــن باــدان منوقــة .ولــدو
الوكارت املتء ة ولدو امل اكز اإلاايمية لاسحا ونزع السح التابعـة لألمـم املتحـدة
ذربة متء ة ميمنها تقدميها.
التو ية 16
تســتحق ب ـ امج التــدريب الــيت ت كــز عاــى بنــاء القــدرات يف لــال مجــع البيانــات يف إطــار
املؤش  2 - 4 - 16النظ فيها بوجه ذاا.
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