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 األسلحة الصغرية  

 
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
األسـلحة الـصغرية   واسـطة  يف معظم الرتاعات الدائرة يف الوقت الراهن ينشب القتـال ب   

فهي ُتـستخدم علـى نطـاق واسـع يف الرتاعـات بـني الـدول                . واألسلحة اخلفيفة بصورة أساسية   
اب واجلرميــة املنظمــة وحــرب   وهــي األســلحة املفــضلة يف احلــروب األهليــة وأعمــال اإلرهــ      

ومــا فتئــت اخلطــوط الفاصــلة بــني التخلــف وعــدم االســتقرار والــضعف واألزمــة    . العــصابات
والرتاع واحلرب تزداد ضـبابية، ومـن مث فـإن منـع نـشوب الرتاعـات املعاصـرة وتـسويتها وبنـاء             

 .السالم أمور تقتضي اختاذ تدابري متعددة األبعاد
جوانب مسألة األسلحة الـصغرية، مـع التركيـز علـى األثـر         ويناقش هذا التقرير خمتلف      

الــسليب لألســلحة الــصغرية غــري املــشروعة علــى األمــن وحقــوق اإلنــسان والتنميــة االجتماعيــة  
. واالقتصادية، وال سيما يف املنـاطق الـيت تـشهد أزمـات ويف حـاالت مـا بعـد انتـهاء الرتاعـات                      

ن األمهيــة مبكـان يف جمـال كــبح مجـاح انتــشار    ويتنـاول بالتحليـل الــصكوك العامليـة الـيت تعــد مـ     
 منع االجتار غري املشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة            مبا يف ذلك برنامج    األسلحة الصغرية، 

 .اخلفيفة ومكافحته والقضاء عليه من مجيع جوانبه
 :ويف تناول مسألة األسلحة الصغرية، يركز التقرير بصورة خاصة على األمور التالية 
 لتشجيع على وضع أهداف قابلة للقياس يف جمال احلد من العنف املسلح؛ا )أ( 
 دعم حتسني التعاون بني السلطات الوطنية؛ )ب( 
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حتسني أوجه التآزر بني خمتلف اهليئات املعنية هبذه املسألة، مبا يف ذلك جملـس               )ج( 
 األمن واجلمعية العامة وجلنة بناء السالم؛

ة حتسني قيام جملس األمن برصد عمليـات حظـر    استكشاف إمكانيات مواصل   )د( 
 األسلحة؛ توريد

 استحداث مناذج لتوحيد شهادات املستعملني النهائيني؛ )هـ( 
  اهتمام عاجل لتدمري خمزونات فائض الذخرية وإلدارة املخزونات؛توجيه )و( 
 .بناء القدرات )ز( 
مـــــسألة عزيـــــز التنـــــسيق بـــــشأن وسيتواصـــــل داخـــــل منظومـــــة األمـــــم املتحـــــدة ت 
 .الصغرية األسلحة

 
  

 مقدمة - أوال 
، شـــدد )S/PRST/2007/24( ٢٠٠٧يونيـــه / حزيـــران٢٩ؤرخ املـــرئاســـي البيـــان اليف  - ١

ن أقـدم إليـه، مـرة كـل          أ وطلـب إيلّ   مسألة األسلحة الـصغرية      جملس األمن على ضرورة معاجلة    
اليت ومالحظــايت ، تقريــرا عــن األســلحة الــصغرية يتــضمن حتلــي  ٢٠٠٨ســنتني ابتــداء مــن عــام  

وتوصيايت بـشأهنا، باإلضـافة إىل مالحظـايت عـن تنفيـذ برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع االجتـار غـري                  
. املـشروع باألســلحة الـصغرية واألســلحة اخلفيفـة ومكافحتــه والقـضاء عليــه مـن مجيــع جوانبــه     

 .)١(وهذا التقرير مقدم استجابة لذلك الطلب
 

 مسألة األسلحة الصغرية - ثانيا 
ما زالت الدول األعضاء هي اجلهات الرئيسية الساهرة على توفري األمن؛ فهـذا حقهـا                - ٢

ولتنفيـذ هـاتني املهمـتني      . السيادي ومسؤوليتها، اللذين يتعني القيام هبمـا طبقـا لـسيادة القـانون            
قــوات األمــن التابعــة هلــا اســتخداما ســائر تنفيــذا فعــاال، تــستخدم القــوات املــسلحة والــشرطة و

وتتـوىل احلكومـات    . طائفة من األسلحة اليت تعد األسلحة الـصغرية جـزءا مهمـا منـها             مشروعا  
أيــضا مــسؤولية كفالــة الــسالمة العامــة وهلــا مــصلحة راســخة يف تــوفري األمــن البــشري وحتقيــق 

ومـن مث فـإن كفالـة عــدم تـسرب األسـلحة الـصغرية مـن امللكيـة اخلاصــة إىل         . التنميـة ملواطنيهـا  
__________ 

 . املستخدم يف هذا التقرير يشمل عادة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة“األسلحة الصغرية” تعبري  )١( 
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ة حيث قد يسهم استخدامها يف إطارهـا يف زعزعـة االسـتقرار واسـتفحال               الدوائر غري املشروع  
 .الفقر، جيب أن تكون جزءا من املعادلة بالنسبة للحكومات قاطبة

ورغـم  . وتتسم األسلحة الصغرية برخصها وخفتها وسهولة مناولتها ونقلها وإخفائهـا          - ٣
 النــزاعات الـيت تـستخدم       أن مراكمة األسلحة الصغرية قد ال تكون وحدها السبب يف نـشوب           

فيها، فإن اإلفراط يف تكديسها وتوافرها على نطاق عاملي يسهمان يف تفاقم النــزاعات بزيـادة                
األثر املميـت للعنـف وإطالـة أمـده، وبازديـاد الـشعور بانعـدام األمـن الـذي يفـضي إىل ارتفـاع                     

الـدائرة يف الوقـت     ويف معظم الرتاعات    . )E/CN.4/Sub.2/2003/29( الطلب على هذه األسلحة   
فهــي ُتــستخدم . الـراهن ينــشب القتــال باألسـلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة بـصورة أساســية   

على نطاق واسع يف الرتاعات بني الدول وهي األسـلحة املفـضلة يف احلـروب األهليـة وأعمـال                   
 .)٢(اإلرهاب واجلرمية املنظمة وحرب العصابات

الوفاة النامجـة بـصورة مباشـرة عـن الرتاعـات إىل            وتعزى األغلبية الساحقة من حاالت       - ٤
 -وكمــا يــدرك ذلــك جملــس األمــن، فــإن الــسكان املــدنيني    . )٣(اســتخدام األســلحة الــصغرية 

 أصــبحوا أكثــر مــن أي وقــت مــضى يتحملــون الوطــأة   - وكــذلك األطفــال بــصورة متزايــدة 
ز علــى الــضحايا وحــىت يف احلــاالت الــيت يــتم فيهــا اإلجهــا . العظمــى مــن وقــع الــرتاع املــسلح 

بواسطة املناجل أو بأدوات أخرى غري نارية، فغالبـاً مـا جيـري تطـويقهم حتـت هتديـد األسـلحة                
كمــــا أن هــــذه األســــلحة هــــي األدوات الــــيت يغلــــب   .(E/CN.4/Sub.2/2003/29) الــــصغرية

استخدامها يف أعمال العنف اإلجرامي يف اجملتمعات اليت ال يبدو يف الظـاهر أهنـا تعـيش نزاعـا،                   
وأن معدل حاالت القتل باألسلحة النارية يف اجملتمعات اخلارجة من الرتاعات كـثريا مـا يفـوق                 

وميكـن أيـضا الـربط بـني هـذه األسـلحة وبـني ازديـاد         . معدل حاالت الوفـاة يف سـاحة املعركـة    
حاالت الوفاة يف صفوف موظفي األمم املتحدة وحفظة السالم العسكريني وكـذلك العـاملني              

نظمات اإلنسانية واملنظمات غري احلكومية يف مناطق الرتاعات من جراء مـا يطـاهلم         التابعني للم 
 .)٤(من عنف

وتيــسر األســلحة الــصغرية ارتكــاب سلــسلة عريــضة مــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان،   - ٥
،  القـسري  واالختفـاء  ،العنـف اجلنـسي   واالغتصاب وغريه من ضـروب       ،القتل والتشويه تشمل  

ــد القــ  فعــدد . سري لألطفــال مــن جانــب اجلماعــات أو القــوات املــسلحة   والتعــذيب، والتجني
انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة بواسـطتها يفـوق عـدد انتـهاكات حقـوق اإلنـسان املرتكبـة                  

__________ 
 )٢(  (UNDP) Securing Development :UNDPs .Support for addressing small arms issues, July 2005. 
 .٢٠٠١ لعام الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية  )٣( 
 . ملنظمة الصحة العاملية٢٠٠٢ لعام التقرير العاملي حول العنف والصحة  )٤( 
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وعــالوة علــى ذلــك، حيثمــا يغــدو اللجــوء إىل   . )E/CN.4/Sub.2/2003/29( بــأي ســالح آخــر 
ألفـراد واجلماعـات، تتراجـع آليـات فـض      العنف املسلح أداة راسخة لتسوية الرتاعات ومظـامل ا        

 .املنازعات بالوسائل القانونية والسلمية ويتعذر احملافظة على سيادة القانون
وتعــد الرتاعــات املــسلحة الراهنــة الــسبب الرئيــسي الــذي يــدفع النــاس إىل الفــرار مــن    - ٦

لدان الـيت توجـد      الب ففي .)٥(ديارهم، وهي حاليا السبب األشد شيوعا يف انعدام األمن الغذائي         
 الدول اليت تعيش أزمـات أو توجـد يف مرحلـة مـا بعـد        وكذلكيف خضم نزاعات طويلة األمد      

، ميكـن أن يـؤدي العنـف املـسلح إىل     “يف سـالم ”لبلـدان الـيت تعـيش نظريـا     اوانتهاء الرتاعات،   
هـود  تفاقم الفقر، وإعاقة االستفادة من اخلدمات االجتماعية، وصـرف الطاقـة واملـوارد عـن اجل          

ــالعنف املــسلح يف    . الالزمــة لتحــسني التنميــة البــشرية  وكــثريا مــا يكــون أداء البلــدان املبــتالة ب
وزيـادة علـى ذلـك،      . )٦(ةحاالت اإلجرام أو الرتاع ضعيفا فيما خيص األهداف اإلمنائيـة لأللفيـ           

 .)٧(يشكل الرتاع املسلح وارتفاع مستويات العنف املسلح عائقا خطريا أمام النمو االقتـصادي            
ملنــاخ االســتثمار مــن انعــدام    فلــيس مثــة، حــسب البنــك الــدويل، مــن عامــل أشــد تقويــضا         

 .)٨(املسلح األمن
دة تــدخالت الــسياسات العامــة احملــدل بالنــسبةوتكتــسي النــهج اجلنــسانية أمهيــة خاصــة  - ٧

ــها       ــاجني من ــصغرية والن ــدابري ختــص ضــحايا األســلحة ال ــة وت ــشطة وقائي اهلــدف، املــشفوعة بأن
ــضال ــسالم     وال ــة والقــائمني مبفاوضــات ال ــادة اجملتمعــات احمللي عني يف اســتخدامها، فــضال عــن ق

وكثريا ما تتضرر النساء والفتيات تضررا خطريا من عنف األسـلحة الـصغرية،   . وحفظة السالم 
. بــسبب العنــف اجلنــسي املــسلح والتخويــف واإلكــراه، أو كــشريكات ناجيــات وربــات أســر 

ــدور    ــضا أن يقمــن ب ــدما يتعلــق األمــر مــثال بعمليــات نــزع الــسالح     وميكنــهن أي يف التغــيري عن
والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، وعنــدما جيــري االســتعانة هبــن يف املبــادرات األمنيــة علــى صــعيد     

ويف معظم احلاالت، تستخدم األسلحة الصغرية من جانـب الـذكور الـشباب            . اجملتمعات احمللية 
تفاعـل بـني احلمايـة الشخـصية املـسلحة واإلسـقاط       من الغاية يف األمهية زيـادة فهـم ال     . وضدهم

املتعلق بالسلطة املـسلحة، والتركيـز علـى إجيـاد مـصادر رزق بديلـة مـستدامة للـذين يواجهـون                
 ).S/2008/183انظر، مثال، ( اليأس وافتقارهم إىل السلطة

__________ 
 .CFS:2005/2، الوثيقة )الفاو( انظر منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  )٥( 
 )٦( UNDP, Securing Development, 2005. 
 )٧( International Monetary Fund, "Fiscal consequences of armed conflict and terrorism in low- and middle-

income countries",2004. 
 .٢٠٠٥تقرير التنمية يف العامل لعام البنك الدويل،   )٨( 
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ــصغرية إال إذا        - ٨ ــسألة األســلحة ال ــشأن م ــة ب ــات موثوق ــة جمموعــات بيان وال ميكــن إقام
احــت الــدول معلومــات عــن إنتاجهــا وخمزوناهتــا وجتارهتــا واســتخدامها والتــشريعات املتعلقــة أت
على أن تدابري الشفافية املتعلقة بنظم األسلحة الصغرية هي األقل تطـورا مـن بـني تـدابري               . )٩(هبا

، فـإن   الدراسة االستقـصائية لألسـلحة الـصغرية      وحسب  . الشفافية املتعلقة بنظم األسلحة قاطبة    
ملعلومات املتيسرة بـشأن عـدد الـرؤوس النوويـة وخمزونـات األسـلحة الكيميائيـة، وعمليـات                   ا”

. )١٠(“نقــل األســلحة التقليديــة الرئيــسية أوفــر مــن املعلومــات املتاحــة بــشأن األســلحة الــصغرية 
وكنتيجة لذلك، ليس مثة أرقام دقيقة بشأن عدد األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة املتداولـة               

.  مليــون ســالح علــى األقــل٨٧٥وتقــدر املــصادر الرمسيــة أن جمموعهــا يبلــغ  .  حاليــايف العــامل
ــلحة الـــصغرية   ــم األسـ ــد معظـ ــا    -وتوجـ ــع حيازهتـ ــدة الـــيت ال تقـ ــة الوحيـ ــا الفئـ  وهـــي عمومـ

 .)١١( يف أيدي اخلواص-واستخدامها يف نطاق االحتكار احلكومي 
ــاطق األز     - ٩ ــصغرية إىل من ــد األســلحة ال ــصادر توري ــات والرتاعــات وختتلــف م ــى . م فعل

الصعيد الداخلي، ميكن أن تلج األسـلحة الـصغرية الـدائرةَ غـري املـشروعة مـن خـالل توزيعهـا،                     
وميكن أن يفـضي ذلـك إىل       . وسرقتها، وتسريبها أو حتويل مسارها، واختالسها، وإعادة بيعها       

ــا حــصل يف ألب        ــوطين، مثلم ــداول ال ــن األســلحة إىل حظــرية الت ــبرية م ــات ك ــا إدخــال كمي اني
وكثريا ما تكون شحنات األسلحة الصغرية الواردة مـن اخلـارج           ). ٢٠٠٣(والعراق  ) ١٩٩٧(

. فــشيئا عــرب الثغــرات احلدوديــة إىل منــاطق الــرتاع صــغرية احلجــم، حيــث تظــل تتقــاطر شــيئا    
 األسـلحة الـصغرية مـن حيـث زعزعـة            تلـك   الـذي تكتـسبها    املتناميةينبغي االستهانة بالقوة     وال

 فيها االجتار باألسـلحة مـن هـذا الـرتاع            املناطق غري املستقرة اليت ينتقل     ال سيما يف  االستقرار، و 
 .إىل ذاك

 
 اإلنتاج  

.  األسـواق املمكنـة    يبدو أن صناعة األسلحة الصغرية تتجزأ، مبا يقرب الصنع أكثر من           - ١٠
 بلـد تـشارك يف جانـب مـا مـن جوانـب إنتـاج                ١٠٠شـركة يف حـوايل       ١ ٠٠٠ومثة أكثر مـن     

ورغــم تعــذر  .)١٢( بلــدا٣٠ســلحة الــصغرية، مــع متركــز شــركات اإلنتــاج الكــبرية يف حنــو    األ

__________ 
، حولية معهد استوكهلم الدويل لدراسـات       ٢٠٠٥ري لعام   تقرير األمن البش  ،  تقرير األمن البشري   مشروع   )٩( 

 .٢٠٠٦شؤون السالم لعام 
 .٣الفصل ، ٢٠٠١الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية لعام  ،الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية )١٠( 
 .٢الفصل ، ٢٠٠٧الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية لعام اسة االستقصائية لألسلحة الصغرية، الدر )١١( 
 .١الفصل ، ٢٠٠٤الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية لعام اسة االستقصائية لألسلحة الصغرية، الدر )١٢( 
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فظـة إىل إنتـاج     إمكانية التحقق من التقديرات التقريبيـة لإلنتـاج العـاملي، تـشري التقـديرات املتح              
 .)١٣( ماليني من األسلحة الصغرية سنويا٨ وماليني  ٧,٥يتراوح بني  ما
 يف جـل أحنـاء العـامل، ممـا يـثري أحيانـا عالمـات                عامـة حاليـا مسـة     ويعد اإلنتاج املرخَّص     - ١١

 .)١٤(استفهام بشأن اجلهات اليت تقع على عاتقها املسؤولية فيما يتعلق بتصدير تقنيـات اإلنتـاج             
ويشكل اإلنتاج احلريف، املضطلع به يف ورشـات خاصـة، يف بعـض املنـاطق جـزءا مـن الـصورة                     

 .)١٥( الرقابيةوما زال جزء كبري منه يند عن النظم
 

 الوسم والتعقب  
إذا متكــن مــسؤولو إنفــاذ القــوانني الوطنيــة مــن تعقــب األســلحة الــصغرية باقتفــاء أثــر     - ١٢

 أن حيمَّل املسؤولية، فإن ذلك سيكون إجـراء فعـاال      جيوز عندئذ مالكها الشرعي األخري، الذي     
. و األسـواق غـري املـشروعة     ملكافحة االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية وحتويل مسارها حن        

وهلــذا الغــرض، يعــد مــن األساســي وســم الــسالح لــدى إنتاجــه واســترياده وحفــظ الــسجالت  
ورغــم أن العديــد مـن األســلحة جيــري  . كمــا ينبغـي وســم املخزونــات القائمـة  . املناسـبة بــشأنه 

سـلحة  ومسها لدى اإلنتاج ووسم بعضها لدى االسترياد، فإن التعاون الدويل يف جمـال وسـم األ               
 .الصغرية وتعقبها ما زال خيطو خطواته األوىل

 
 التجارة والسمسرة  

تغريت األمناط العاملية لإلمداد باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة تغـريا عميقـا علـى                - ١٣
فاألغلبيــة الــساحقة مــن األســلحة الــصغرية تبــاع وتنقــل بــشكل  . مــدى العقــود القليلــة املاضــية

ففي املاضـي، كـان     . مناط جتارة تلك األسلحة قد عقدت إجراءات الرقابة       بيد أن تغري أ   . قانوين
من السهل نسبيا استقصاء أسواق األسلحة، إذ كانـت منافـذ اإلمـداد أقـل عـددا بكـثري وكـان                     

وعادة ما كان توجيه الطلبات وتسليم الشحنات حيـصل بأيـدي           . نشاط السمسرة أضيق نطاقا   
وبـاملوازاة مـع تعـدد املنافـذ ومتـايز األسـواق التجاريـة              . سلطات الدولة أو املـوظفني احلكـوميني      

فهذه األطراف الفاعلة تقوم بـصورة روتينيـة        . لألسلحة الصغرية، زاد عدد السماسرة اخلواص       
حاليا بترتيب املعامالت اخلاصة بصناعات الدفاع والقـوات املـسلحة ووكـاالت إنفـاذ القـانون                

غلــب عليهــا مســة  إهنــا تعمــل يف بيئــة ت، حيــث وكــذلك الكيانــات اخلاصــة،ومــوردي احلكومــة
 .واقع متعددة يف كثري من األحيانالعوملة ومن م

__________ 
 .١، الفصل ٢٠٠٣الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية لعام  ،الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية )١٣( 
 .١، الفصل ٢٠٠٧ة االستقصائية لألسلحة الصغرية لعام الدراس ،الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية )١٤( 
 .١، الفصل ٢٠٠٣الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية لعام  ،الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية )١٥( 
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وقد حيصل يف الوقت الراهن أن جيمع التجار والـوكالء والـسماسرة وأربـاب الـشحن                 - ١٤
الـتمكن  أحيانـا  ، الشيء الذي جيعل من الصعب     اآلنفة الذكر  واملمولون بني بعض من األنشطة    

وممـا ال شـك فيـه أن الـسماسرة          . ز واضح بني جتارة األسلحة الـصغرية ومسـسرهتا        من إجراء متيي  
على أنه جيـب علـى الـدول أن تـضمن     . يقومون بدور متنام يف تلبية االحتياجات األمنية للدول     

تنظــيم الــشحنات الــيت ُتعــالَج شــؤوهنا عــن طريــق هــذه الــشبكات املعقــدة غالبــا وفقــا لــسيادة    
 يف املائة من الدول األعضاء الـيت مل تـسنت قـوانني أو أنظمـة حمـددة                  ٨٠وهناك حوايل   . القانون

تشمل السمـسرة داخـل نظمهـا ملراقبـة تـصدير األسـلحة، وكـثريا مـا ال يكـون واضـحا مـا إذا                         
ونظــرا للمكانــة البــارزة جــدا الــيت غــدت  .)١٦(كانــت تلــك األنــشطة مــشمولة بقــوانني أخــرى

جتارة األسلحة على الصعيد الدويل، فقد أضـحى مـن   تشغلها الوساطة واألنشطة املتصلة هبا يف    
الغاية يف األمهية أن تسنت البلدان قوانني وأنظمة فعالة لتنظيم هذا النطـاق العـريض مـن أنـشطة                   

 .مسسرة األسلحة يف الوقت احلاضر
وكشفت التحقيقات اليت أجرهتـا أفرقـة الرصـد التابعـة جمللـس األمـن بـشأن انتـهاكات                    - ١٥

ســلحة عــن بعــض الــشبكات الدوليــة الــضالعة يف االجتــار باألســلحة الــصغرية    حظــر توريــد األ
الء يــستغلون الثغــرات القانونيــة،  وهــؤالء الــسماسرة والــوك . ومســسرهتا بطــرق غــري مــشروعة 

ويتملصون من الضوابط الرقابية اليت تفرضها اجلمارك واملطارات، ويزورون الوثـائق مـن قبيـل               
 النـــهائيني ومـــستندات البـــضائع واجلـــداول الزمنيـــة  جـــوازات الـــسفر وشـــهادات املـــستعملني 

 وأدت األنــشطة غــري املــشروعة الــيت يقــوم هبــا بعــض الــسماسرة )A/62/163( للــرحالت اجلويــة
 إىل انتـهاك مجيـع عمليـات احلظـر          - معهـم مـن املـسؤولني احلكـوميني          ومـن يتواطـأ    -والتجار  

ــصغرية والــ      ــم املتحــدة، وكانــت األســلحة ال ــذي فرضــته األم ــسية   ال ذخرية هــي العناصــر الرئي
فبــالرغم مــن اســتمرار حظــر توريــد  . وتقــدم الــصومال أْحلَــك مثــال هبــذا الــصدد  .)١٧(املنقولــة

لــصومال وتنوعهــا أكــرب منــهما يف  ســنة، فــإن كميــة األســلحة املتــوافرة يف ا١٦األســلحة ملــدة 
 .)S/2007/436(ت وقت مضى منذ أوائل التسعينا أي

تـسترشد بـه مجيـع الـدول يف اختـاذ القـرارات املتعلقـة بعمليـات                 إطـار معيـاري   وانعدام   - ١٦
 مــشكلةٌ متكــررة فيمــا يتعلــق بانتــشار األســلحة الــصغرية، وال ســيما يف منــاطق   قــل األســلحةن

ــن      ــة جمللــــس األمــ ــد التابعــ ــة الرصــ ــضا أفرقــ ــه أيــ ــر الحظتــ ــات، وذاك أمــ ــات والرتاعــ  األزمــ

__________ 
وضع آلية ملنع السمسرة غري املشروعة لألسلحة الصغرية واألسلحة  معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح،         )١٦( 

 .٢٠٠٧فة، اخلفي
ــسالح،      )١٧(  ــزع الـ ــوث نـ ــدة لبحـ ــم املتحـ ــد األمـ ــم    معهـ ــن جانـــب األمـ ــة مـ ــلحة املفروضـ ــر األسـ ــات حظـ عمليـ

 .٢٠٠٧ ،املتحدة
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)S/2003/1070(.      رية املوضوعة إقليميا جـدواها يف منـع نقـل          وقد أثبتت بعض أمثلة األطر املعيا
 .األسلحة إىل مناطق تسودها نزاعات أو إىل حكومات قمعية

 
 من االستعمال النهائيالتحقق   

حتويـل مـسار    ضـد صممت شهادات االسـتعمال النـهائي لتـشكل خـط دفـاع رئيـسي              - ١٧
ون فعالـة إال يف سـياق     أن هـذه الوثـائق ال تكـ        غـري . العمليات املأذونـة لنقـل األسـلحة الـصغرية        

 إصــدار التــراخيص، يراعــي بــصورة شــاملة شــىت خمــاطر حتويــل املــسار يف مرحلــة  نظــام أوســع 
 ودون وجـود    .)١٨(والتحقق من وثـائق املـستعمل النـهائي، وعمليـات املراقبـة الالحقـة للـشحن               

ــهائي املوثقــة، ال يكــون لــدى الوكــاالت     منــوذج موحــد  ــشهادة املــستعمل الن ــه ل أو متفــق علي
 جيعل منع عمليـات     وهو أمر . تهاحلكومية يف دول املرور العابر وسائل تذكر للتحقق من صح         ا

 .ول مسبقا على معلومات استخباريةالنقل غري املشروعة غاية يف الصعوبة دون احلص

علـى الـصعيد الـوطين     قد وضعت   املصدرة لألسلحة الصغرية    الرئيسية  ويبدو أن الدول     - ١٨
املـصدرة تـرتع إىل عـدم       على أن الـدول     . املأذون االستعمال النهائي غري     العناصر األساسية ملنع  

. قيامها بالتحقق املنهجي من وثائق املـستعمل النـهائي قبـل التـصدير            عن مدى   إتاحة معلومات   
 تشري إىل أن مستوى التحقـق عنـد التـسليم مـنخفض وأن رصـد االسـتعمال        التحرياتكما أن   

 .)١٩(ىل حد كبريالنهائي لألسلحة الصغرية مهمل إ
 

 الذخرية  

. على الصعيد العـاملي   الذخرية  من الصعب للغاية احلصول على معلومات عن تدفقات          - ١٩
 تبقـى غـري مـشمولة ببيانـات التـصدير الـيت             ريةيف املائـة مـن جتـارة الـذخ         ٨٠ فيبدو أن أكثر من   

. ألسـلحة الـصغرية    ا مـسألة   إطـار  يف عنـصرا رئيـسيا   بيـد أن الـذخرية متثـل        . ميكن التعويل عليها  
، مثـل حـاالت الـرتاع، سـرعان         مطردااستخداما  الذخرية  ويف الظروف اليت تستخدم فيها هذه       

  منـع  ثـل ميينبغـي أن    و .)٢٠(، على عكس األسلحة ذات العمر الطويل نـسبيا        اما تستنفد خمزوناهت  
واألدهـى  . نيف احلاالت املتنافية مع سيادة القـانو       رئيسي    اهتمام  مصدر بالذخريةد  إعادة اإلمدا 

فقد تـبني يف املواضـيع   . ن هذه املخزونات ميكن أن تطرح حبد ذاهتا مشكلة مزدوجة   أمن ذلك   
__________ 

ــة  )١٨(  ــصغرية  الدراســ ــلحة الــ ــصائية لألســ ــة  ،االستقــ ــام  الدراســ ــصغرية لعــ ــلحة الــ ــصائية لألســ  ،٢٠٠٨ االستقــ
 .)ستصدر قريبا (٥الفصل 

 املرجـع نفـسه   ،  ٢٠٠٨ االستقـصائية لألسـلحة الـصغرية لعـام       الدراسـة   ،  لصغريةاالستقصائية لألسلحة ا  الدراسة   )١٩( 
 .)ستصدر قريبا(

 .٢٠٠٦ ،Targeting Ammunitionاالستقصائية لألسلحة الصغرية، الدراسة  )٢٠( 
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اليت حبثت فيها هذه املسألة أن مقدارا كبريا من الذخرية املتداولة بني اجلهات املسلحة من غـري                 
تودعات وأمـا مـس   . )٢١(الدول ُحول مساره بطرق غري مشروعة من قوات األمن التابعة للدولـة           

الذخرية، اليت تقام أحيانا يف مناطق ذات كثافة سكانية كبرية، فقد حدثت فيها انفجـارات يف                
. عــدد مــن البلــدان، منــها أفغانــستان وألبانيــا وموزامبيــق ونيجرييــا، وأوقعــت آالف اإلصــابات

وعليــه يلــزم العمــل علــى ســبيل االســتعجال علــى التطــرق إىل التــدابري املتعلقــة بــأمن خمزونــات   
 .الذخرية ومالءمتها

 
 املخزونات  

لقــد بــرزت إدارة املخزونــات ومراقبتــها باعتبارمهــا مــن أخطــر املــشكالت املتعلقــة          - ٢٠
فاملخزونــات احلكوميــة الــيت تتــسرب منــها األســلحة تعتــرب مــصادر هامــة   . باألســلحة الــصغرية

عـراق، حيـث أسـهم    ومـن أبـرز األمثلـة علـى ذلـك ال          . لألسلحة الصغرية غري القانونيـة املتداولـة      
ــة علــى ماليــني األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة    فقــدان يف والــذخرية واملتفجــرات  الرقاب

فـائض األسـلحة واألسـلحة املتقادمـة يكـون عمومـا             فتـدمري    .)٢٢(تقويض اسـتقرار البلـد بأسـره      
ــها   ــدمري    .)A/CONF.192/15( أفــضل بكــثري مــن ختزين ــرتاع، يــسهم الت  ويف حــاالت مــا بعــد ال

حالـة جديـدة    جج  تـؤ مـن األسـباب الـيت ميكـن أن          وري الفائض لألسلحة والذخرية يف احلد       الف
تـأمني املخزونـات وتعهـدها بالـشكل املناسـب       يـستلزم وفضال عـن ذلـك،      . من عدم االستقرار  

كمـا أهنمـا يـصرفان املـوارد        متويال وقدرات تنظيمية غالبا ما يندران يف حاالت ما بعد الـرتاع،             
ــد إنفاقهــا يف   ــق االنتعــاش      عن ــذهلا علــى ســبيل االســتعجال مــن أجــل حتقي ــزم ب اجلهــود الــيت يل

 املقارنة بـني تكـاليف تـدمري املخزونـات وبـني تكـاليف ختزينـها وتعهـدها           مث فإن ومن  . والتنمية
 .)٢٣(بطرق مأمونة على املدى الطويل تنحو إىل منح امتياز للتدمري من الناحية االقتصادية

ففــي أحيــان كــثرية مل يكــن . ج بــرامج مجــع األســلحة وتــدمريهاومثــة تفــاوت بــني نتــائ - ٢١
للمشاريع إال أثر هامشي على األمن، ويفتـرض أن ذلـك يعـزى إىل أن األسـلحة املـدمرة عـادة            

بــرامج مجــع وأن اجملتمعــات احملليــة املعنيــة ال تــشارك دائمــا يف تــصميم    )٢٤(مــا تكــون متقادمــة 

__________ 
 .٩، الفصل ٢٠٠٧الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية لعام الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية،  )٢١( 
 .٢، الفصل ٢٠٠٤الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية لعام لدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية، ا )٢٢( 
حتليـل التكـاليف والفوائـد يف حالـة         : نزع السالح تكاليف  ،  ٢٠٠٦ معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح،      )٢٣( 

 .تدمري األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة باملقارنة بتخزينها
ــد ا )٢٤(  ــتراتيجية ملعهـ ــات االسـ ــدويل للدراسـ ــة  ” الـ ــلحة اخلفيفـ ــصغرية واألسـ ــلحة الـ ــات ،)١١٥٥(“ األسـ  التعليقـ

، الدراسـة   والدراسـة االستقـصائية لألسـلحة الـصغرية       ) ٢٠٠٥يونيـه   /حزيران (٤، رقم   ١١االستراتيجية، اجمللد   
 .١٠ ، الفصل٢٠٠٥  لعاماالستقصائية
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 إىل التركيز على األسلحة عوضـا عـن         لسالح متيل نزع ا ن برامج   أكما  . )٢٥(األسلحة وتنفيذها 
جيـب أن   فإهنـا   ،  بـاق  واألهم من ذلك أنه لكـي يكـون لـربامج مجـع األسـلحة أثـر                  .)٢٦(الذخرية

املـصاحلة، وإصـالح القطـاع األمـين      إحـالل   لحد من العنـف، و    ل دؤوبةجهود  تندرج يف صميم    
 .وبناء السالم

 وكــذلك ، جمــال التنظــيم واإلنفــاذضــعف قــدرات الــدول يفيوضــح هــذا الفــرع أن و - ٢٢
مظاهر التفاوت االجتماعي والسياسي واالقتصادي تكون عادة مـن األسـباب البنيويـة الداعيـة               

فــاخلطوط الفاصــلة بــني التخلــف وعــدم االســتقرار واهلــشاشة    . إىل العنــف والــرتاع املــسلحني 
ة الــصغرية تــرتبط واألزمــات والرتاعــات واحلــروب تــزداد إهبامــا؛ ومــن مث فــإن مــسألة األســلح  

ارتباطــا وثيقــا بــاألمن والتنميــة وحقــوق اإلنــسان، الــيت هــي الــشروط املــسبقة لتحقيــق الــسالم  
ويتطلب منع نشوب الرتاعات وحلها وبناء السالم يف الوقت الـراهن اختـاذ مبـادرات              . املستدام

ــاد  ــددة األبع ــى ممارســة ســل     . متع ــادرة عل ــة أن تكــون احلكومــات ق ــة يف األمهي طتها فمــن الغاي
وإذا مل تقــم بــذلك، فــإن مواطنيهــا قــد  . الــشرعية وتــوفري الــسالمة واألمــن والتنميــة ملواطنيهــا  

ــة       ــة والعدال ــة الذاتي ــة مــن احلماي ــهم بأنفــسهم مــن خــالل أشــكال بديل يــسعون إىل ضــمان أمن
وسيبقى األثر الـسليب لألسـلحة الـصغرية مـا دام األمـن             . االنتقامية أو اللجوء إىل العنف املسلح     

ــأثرين، علـــى الـــصعيد الشخـــصي والـــصعيد االجتمـــاعي    ال بـــشري غـــري مكفـــول لألهـــايل املتـ
وهلذا بدأت دول عديدة بـاالعتراف بأمهيـة التـدابري اخلاصـة مبراقبـة األسـلحة       . واالقتصادي معا 

 الدوليــة باعتبارهــا وســائل لــضبط أدوات العنــف الــصكوكالــصغرية، واتفقــت علــى عــدد مــن 
 .باب البنيوية للعنف والرتاع املسلحنيملعاجلة األستكميلي وكجهد 

 
  الدوليةالصكوك -ثالثا  

 ألسلحة الناريةبروتوكول ا  

 واالجتـار  الذخريةبروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا و       يتيح   - ٢٣
 نيـة تفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوط             ال املكمل ،هبا بصورة غري مشروعة   

، إطــارا تنظيميــا للتحــديات الــيت يطرحهــا انتــشار األســلحة   )٥٥/٢٥٥قــرار اجلمعيــة العامــة  (
 . غري املشروعةوالذخريةالنارية 

__________ 
 .٢٠٠٦  مجع األسلحةبرامجمقارن ملنهجيات التقييم يف حتليل ح، معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السال )٢٥( 
، ١١، اجمللـد     االسـتراتيجية  التعليقـات  ،“ اخلفيفة واألسلحةاألسلحة الصغرية   ” الدويل للدراسات االستراتيجية،  املعهد   )٢٦( 

 ).٢٠٠٥يونيه /حزيران (٤رقم 
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 مــن الــدول أن جتــرم صــنع األســلحة الناريــة “بروتوكــول األســلحة الناريــة” ويقتــضي - ٢٤
. لحة الناريــة واالجتــار هبــا بــصورة غــري مــشروعة، وتزويــر أو طمــس عالمــات األســ  خريةوالــذ
 أن تقوم الدول بتنفيذ تدابري ملراقبـة جتـارة األسـلحة الناريـة ويطلـب منـها أن تنظـر يف                    قتضيوي

ويــضع الربوتوكــول معــايري دوليــة موحــدة لتــداول  . الــسماسرةنــشطة أل وضــع لــوائحإمكانيــة 
مـي  األسلحة الناريـة؛ ويعـزز التعـاون وتبـادل املعلومـات علـى كـل مـن الـصعيد الـوطين واإلقلي           

؛ ويـشجع علـى   وتعقبـها  األسلحة النارية وكـشفها  بالتعرف على والعاملي، والسيما فيما يتعلق     
 .وضع نظام دويل إلدارة الشحنات التجارية

 معيـارا عامليـا يف جمـال مكافحـة اجلرميـة املنظمـة         مل يغـدُ   الناريـة  بروتوكول األسلحة    إن - ٢٥
 تنفيذ برنامج العمل والصك الـدويل       عرب الوطنية فحسب، بل أضحى أيضا صكا يكمل ويعزز        

ويــضم الربوتوكــول حاليــا . )انظــر الفــروع الــواردة أدنــاه مباشــرة  ( األســلحة الــصغريةلتعقــب
 . طرفا٧٢جهة موقّعة و  ٥٢
 

 برنامج العمل  
ــام   - ٢٦ ــدول األعــضاء يف ع ــع االجتــار غــري     ٢٠٠١ اعتمــدت ال ــق مبن ــامج العمــل املتعل  برن

. )٢٧(األسلحة اخلفيفة ومكافحته والقضاء عليه مـن مجيـع جوانبـه          املشروع باألسلحة الصغرية و   
 الــصك امللــزم سياســيا األســاس للعمــل علــى كــل مــن الــصعيد الــوطين واإلقليمــي  هــذاوأرســى

وأوصـى ببـدء    . والعاملي، وأصبح أداة قيمة تستعني هبا الدول واملنظمات الدولية واجملتمع املدين          
 ومهد الـسبيل إىل     ،األسلحة الصغرية غري املشروعة   تعقب  ُيعىن ب مفاوضات بشأن صك مستقل     

 . باألســــلحة الــــصغرية غــــري املــــشروعةالسمــــسرةزيــــادة اهتمــــام الــــدول األعــــضاء مبــــسألة 
تعزيـز  تحـسني التـشريعات والـضوابط الوطنيـة، و        لبرنامج العمـل اقتراحـات ملموسـة         ويتضمن

ــأثرين  االحتياجــات اتلبيــة ويهيــب بالــدول . املــساعدة والتعــاون الــدوليني  خلاصــة لألطفــال املت
 .بالرتاعات املسلحة

حـّسن عـدد مـن الـدول تـشريعاته      و. يف تنفيـذ برنـامج العمـل   ملموس  وقد أحرز تقدم     - ٢٧
كمـا مت  . األسلحة الصغرية على الصعيد الوطين بصورة غـري خاضـعة للمراقبـة          للحد من انتشار    

أدرج بعــض الــدول خطــط و .وضــع وتنفيــذ بــرامج لــرتع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج
إال أن العديــد مــن . وطنيــةالمنائيــة اإلســتراتيجيات االعمــل خاصــة باألســلحة الــصغرية ضــمن  

 معـدل   شـهد وقـد   . الوطين ال تزال غري مـستوفاة     مقتضيات الصك املتعني تنفيذها على الصعيد       

__________ 
واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع      املـشروع باألسـلحة الـصغرية    تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين باالجتار غري    انظر )٢٧( 

 .٢٤، الفصل رابعا، الفقرة )A/CONF.192/15 (٢٠٠١يوليه / متوز٢٠‐٩نيويورك، . جوانبه
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عــض   منخفــضا يف بال يــزال إال أنــه  تزايــداتقــدمي التقــارير الوطنيــة مبوجــب برنــامج العمــل     
ــة كــثريا مــا ال توضــح طبيعــة   . )٢٨(املنــاطق  التحــديات املرتبطــة بتنفيــذ كمــا أن التقــارير الوطني
يــزال يــتعني عمــل    وال.  علــى الــصعيد الــوطين، وكيفيــة مواجهــة هــذه التحــديات      الربنــامج
ــادل املعلومــات التــشغيلية      الكــثري ــادال فعــاال  علــى صــعيد وضــع اإلجــراءات املتعلقــة بتب مــع تب

يــة للــشرطة نيــة بــالتحقيق وبإنفـاذ القــانون يف الــدول األخــرى ومـع املنظمــة الدول  الـسلطات املع 
 ).اإلنتربول(اجلنائية 

بعـــض اإلقليمـــي، جنمـــت عنـــها رحـــت يف برنـــامج العمـــل تـــدابري علـــى الـــصعيد ُتواق - ٢٨
جتار غري املـشروع باألسـلحة الـصغرية، وال سـيما           ال كبح ا  من أجل املبادرات اإلقليمية الواعدة    

ويلــزم بــذل املزيــد مــن اجلهــود لتجــسيد هــذه املبــادرات يف  . ادرات املتعلقــة بوضــع املعــايرياملبــ
وقد متكنت منظمـات إقليميـة عنـدما تـوفرت هلـا املـوارد مـن                . التشريعات واإلجراءات الوطنية  

الــربامج واملبــادرات واملــشاريع الــيت تقــدم فكــثريا مــا : حتقيــق تغــيري ملحــوظ علــى أرض الواقــع
ــتقين ديق األمــم املتحــدة ووكاالهتــا تنفــذها صــنا  وتكفــل هــذه.  الــدعم واملــساعدة يف اجملــال ال
 .وارد بصورة فعالة واستعمال املالتآزرالشراكات 

 الجتمـاعي وعلى الصعيد العاملي، مل تتوصل الدول إىل اتفاق بشأن النتائج املوضـوعية      - ٢٩
 .٢٠٠٦ يف عامالستعراضي  وملؤمتره ا٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٣يف عام برنامج العمل املعقودين 

تقـدم يف تنفيـذ برنـامج العمـل علـى كـل        إحراز  تبني من التحليل الذي أجريته أن       وقد   - ٣٠
 :بسبب العوامل التاليةيتعثر من الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي 

دىن أولويـــة أالـــشيء الـــذي قـــد يعـــين منحـــه  ن الـــصك غـــري ملـــزم قانونـــا، أ )أ( 
 ؛الالزم من

فعلـى الـرغم مـن      . مبنظـار حمـدد   ل األعضاء ترتع إىل النظر إىل الـصك          الدو نأ )ب( 
 املــسألة يف عنوانــه، فإنــه ال يتنــاول صــراحة األبعــاد األوســع “كافــة جوانــب” علــى شددأنــه يــ

نطاقا ملسألة األسلحة الصغرية مثل العالقة بني األمن والتنمية، الـيت أقـرت هبـا الـدول األعـضاء                   
وقد كان هذا اإلغفال سـببا يف إعاقـة إدراج املـسائل     . ٢٠٠٥ة لعام   يف مؤمتر قمة األمم املتحد    

 ؛االستراتيجيات اإلمنائية الوطنيةاملتعلقة مبراقبة األسلحة الصغرية بسهولة يف 
بـصورة غـري    أن برنامج العمل ال يتناول علـى وجـه التحديـد انتـشار الـذخرية                 )ج( 

األسـلحة الـصغرية باعتبارهـا جـزءا        رية  ذخـ وتنظر معظم الـدول األعـضاء إىل        . خاضعة للمراقبة 
__________ 

املتعلــق تنفيــذ برنــامج عمــل األمــم املتحــدة  مخــس ســنوات مــن  معهــد األمــم املتحــدة لبحــوث نــزع الــسالح،  )٢٨( 
 .٢٠٠٦حتليل إقليمي للتقارير الوطنية، : األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفةب
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 فريــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين باألســلحة ، علــى غــرار مــا فعــلمــن مــسألة األســلحة الــصغرية
خرية  كمــا أن جملــس األمــن يــربط بــني مــشكلة الــذ  .)A/52/298انظــر ( ١٩٩٧ الــصغرية لعــام

لـدول األعـضاء    لكـن بعـض ا    . األسـلحة الـصغرية عنـدما يتعلـق األمـر حبظـر األسـلحة             ومشكلة  
 ؛ ال تندرج ضمن نطاق برنامج العملالذخريةيعترب أن 
ــة خلــصوصيات       )د(  ــدابري مراعي ــر صــراحة باحلاجــة إىل ت ــامج العمــل ال يق أن برن

لقة باألطفـال   اجلنسني عند النظر يف مسألة األسلحة الصغرية، فيما عدا املالحظة التمهيدية املتع           
 والنساء وكبار السن؛

. آلية جتعله قابال للقياس وال يتضمن أهدافا رقميـة حمـددة          فتقر إىل   ن الصك ي  أ )هـ( 
أهــداف ب إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن األلفيــة الوثــائق اهلامــة األخــرى، مثــل تقتــرنففــي حــني 

 مل أية مقاييس أو مواعيد لإلجناز؛ملموسة وآجال حمددة، ال يقترح برنامج الع
دل املعلومات التشغيلية بـني سـلطات      إجراءات ملموسة لتبا  يتيح  ن الصك ال    أ )و( 
 عنية بالتحقيق أو بإنفاذ القانون؛الدول امل
. بـــني الـــدولن الـــصك ال يـــضع إطـــارا حمـــددا لتيـــسري املـــساعدة والتعـــاون أ )ز( 

 .بني االحتياجات واملواردولذلك، فإنه يصعب على الدول إجياد بىن للتعاون والربط 
 

  الصغريةالصك الدويل لتعقب األسلحة  
 الـدول  نالـذي ميكّـ   الـصك الـدويل   اجلمعية العامةاعتمدت ، ٦٠/٥١٩مبوجب املقرر    - ٣١

ــى مــن  ــها يف الوقــت      التعــرف عل ــشروعة وتعقب ــة غــري امل ــصغرية واألســلحة اخلفيف  األســلحة ال
، الـذي ينطـوي علـى       )الصك الدويل لتعقـب األسـلحة الـصغرية        (يعول عليها املناسب وبطريقة   

وســم وكــذلك بــشأن  املنتجــة حــديثا واملخزونــات احلكوميــة،  أحكــام بــشأن وســم األســلحة 
امللزمـة  وتـوفر هـذه الوثيقـة       . إال أنه ال يشمل وسـم الـذخرية وتعقبـها         . األسلحة عند استريادها  

أن تعقـب األسـلحة الـصغرية     حبسب مقتـضى احلـال تقـدمي طلـب بـش      سياسيا إطارا يتيح للدول   
ــستبع  .  أخــرىإىل دول ــك، فهــي ال ت ــات   وإضــافة إىل ذل ــدول لطلب ــستجيب ال ــة أن ت د إمكاني

ــا بعثـــات حفـــظ الـــسالم    ــدم هبـ ــلحة الـــيت تتقـ وحيـــدد الـــصك الـــدويل لتعقـــب  . تعقـــب األسـ
الــصغرية األمــم املتحــدة وإنتربــول باعتبارمهــا شــريكتني رئيــسيتني يف التعــاون بــشأن     األســلحة

 .طلبات التعقب
ــسبة       - ٣٢ ــة بالنـ ــة بالغـ ــة عمليـ ــصك ذا قيمـ ــذا الـ ــون هـ ــن أن يكـ ــة  وميكـ ــود املبذولـ للجهـ

غري أن جناحـه يف هنايـة املطـاف يتوقـف علـى             . االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية     ملكافحة
وهلـذه الغايـة، حيتـاج      . تنفيذه الفعلــي، وهو أمر يتطلـب بالـضرورة إطـارا للمـساعدة والتعـاون             
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ــؤالء         ــى ه ــذا اجملــال وجيــب عل ــاملني يف ه ــسياسات والع ــرري ال ــم مق ــصك إىل دع ــذا ال  أن ه
 .يستوعبوا آثاره

 
 االجتار والسمسرة واالستعمال النهائي  

 أنـشأت فريـق خـرباء حكـوميني،     ،٦١/٨٩يف قرارهـا   بناء علـى طلـب اجلمعيـة العامـة       - ٣٣
ليقوم ببحـث اجلـدوى والنطـاق والبـارامترات األوليـة فيمـا يتعلـق بإعـداد صـك شـامل وملـزم                       

سـلحة التقليديـة وتـصديرها ونقلـها، لكـي حييـل       قانونا يضع معـايري دوليـة موحـدة السـترياد األ          
وعلى الرغم من أن نطاق هذا الـصك        . تقريرا هبذا الشأن إىل اجلمعية يف دورهتا الثالثة والستني        

ال يقتصر على األسلحة الصغرية، فـإن بوسـعه أن يـوفر مبـادئ توجيهيـة هامـة بـشأن عمليـات                      
 .نقل األسلحة الصغرية

) A/62/163 (ىل اجلمعية العامـة    إ  واملقدم ٢٠٠٧أغسطس  /آب ٣٠ املؤرخ   ويف التقرير  - ٣٤
يف اختاذ مزيد من اخلطوات لزيـادة التعـاون الـدويل            فريق اخلرباء احلكوميني املعين بالنظر يف        من

 والقــضاء ا ومكافحتــهألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة  امنــع السمــسرة غــري املــشروعة يف
 تقـوم، علـى حنـو مـا أكـده جملـس األمـن       ن أنبغـي للـدول   نـه ي التأكيد على أ ا، كرر الفريق  عليه

ــر ( ــب  ب)S/PRST/2002/30انظـ ــات املناسـ ــع  ةفـــرض العقوبـ ــى مجيـ ــشطأ علـ ــسرةنـ ــري ة السمـ  غـ
ويتــضمن . مــنجملــس األيفرضــه  اعمليــات نقــل األســلحة الــيت تنتــهك حظــر، وعلــى املــشروعة

ــشأن مــا     ــه ب ــر الفريــق أول وصــف متفــق علي ســلحة  األ غــري مــشروعة يف ةيــشكل مســسر تقري
جهـود لتعزيـز التعـاون      الوصف إمنا ينظـر إليـه علـى أنـه عنـصر أساسـي يف أي                  وذلك .الصغرية
فهـو جيـسد خيـار تطبيـق        . سـلحة الـصغرية    غـري املـشروعة يف األ      ةمكافحة السمسر على   الدويل

التشريعات على أنشطة خارج نطـاق الواليـة القـضائية وعلـى أنـشطة وثيقـة الـصلة بالسمـسرة                    
 .ة فيهـا  سمـسر االجتـار باألسـلحة الـصغرية وال      وكـثريا مـا يتعـذر التمييـز بـني           . التمويلالنقل و ك

وينبغـي أن يكـون التعامـل مـع         .  السمـسرة  بـشأن وهذا ما يزيد من صعوبة وضع صك مستقل         
 .طار برنامج العملتنفيذ توصيات التقرير يف إ

نــهائي والتحقــق تتنــاول شــهادات املــستعمل القليميــة الــصكوك اإلولــئن كانــت بعــض  - ٣٥
 .بشأن التحقق من االستعمال النهائي يوجد صك عاملي منها، فإنه ال

 
 ةالذخري  

 للنظـر   ٦١/٧٢مبوجـب قـرار اجلمعيـة العامـة         أنـشئ    من اخلرباء احلكوميني     فريقيتوىل   - ٣٦
إعـداد   ،ة التقليديـ  ةفائض خمزونات الذخري  ألة   مس بشأنخرى لتعزيز التعاون    أيف اختاذ خطوات    

إلصــابات اعــدد الرتفــاع ونظــرا .  إىل الــدورة الثالثــة والــستني للجمعيــة العامــة  لتقدميــهتقريــر
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 يكتـسي هـذا املوضـوع    حنـاء العـامل،  أ يف مجيـع  ةذخريالناشئة عن انفجارات يف مواقـع ختـزين الـ    
بيــد أنــين أرى أن مثــة مزايــا قويــة يف  .أمهيــة بالغــة تقتــضي زيــادة بلــورة الــسياسات ذات الــصلة

 لـذخرية االجتـار غـري املـشروع با      ك،  ةالـذخري  امللحة األخرى ملشكلة     باجلوانبملستمر  االهتمام ا 
 .ات غري الفائضةخزونمن امل املتواصل واملدمر اتسرهبو
 

 ة التقليديةسلحألمم املتحدة لسجل األ  
التـشجيع  اعـات وتـأمني الـسالم واالسـتقرار         رتالنـشوب   يف منـع    من العناصر األساسية     - ٣٧

مــن األدوات املوضــوعة حتــت  و. شــفاف وقابــل للتنبــؤ سلوك بــمجيــع الــدول ى علــى أن تتحلــ
فهــو . ة التقليديــةســلحمــم املتحــدة لألســجل األتــصرف الــدول لتحقيــق هــذا املبتغــى، هنــاك   

 املخزونـات سلحة وكذلك معلومـات عـن   ألالدويل لنقل بشأن الالدول يتضمن بيانات توفرها    
 الرئيـسي اهلـدف   يتمثـل   و. صلةوالـسياسات ذات الـ    ،  ين من اإلنتاج الوط   تشتريااملالعسكرية و 

ن حيـث إ   ؛بنـاء الثقـة   التـدابري اإلقليميـة والدوليـة ل       من السجل يف أن يـشكل أساسـا تقـوم عليـه           
وتــشكل أداة لالسـتقرار  ميكنــها أن متنـع تكـديس األســلحة املزعـزع     يف جمـال التـسلح   ةلـشفافي ا

 الــدول الــيت جممــوعبلــغ ، ١٩٩١ عــام يفإنــشاء الــسجل منــذ و. ةيــئلدبلوماســية الوقاكفــؤة ل
 .دولة ١٧٢اشتركت فيه 

 وممـا ال خيلـو مـن مغـزى أن اجلمعيـة العامـة               .السجل توسيع نطاقـه بـاطراد     وقد واصل    - ٣٨
بـالغ عـن عمليـات      اإلألغـراض   عـضاء   مام الدول األ  أيضا  أسجل  فتح ال  ٢٠٠٣ عام   قررت يف 

الـدفاع  كـذلك منظومـات      ٢٠٠٣ام  منـذ عـ    مث إنه أصبحت تدرج فيه       .سلحة الصغرية نقل األ 
 ولـذا،  .هتديـدات كـبرية   دولجهـات فاعلـه غـري      أيـادي   وقوعها يف   شكل  ية اليت   اجلوي احملمول 

سـلحة  األبـشأن   مـن واجلمعيـة العامـة       جملس األ  ذات صلة مباشرة بعمل   داة  فقد أصبح السجل أ   
 .ةسلحة اخلفيفالصغرية واأل

 
 منجملس األ  

 قويـة   اةدشكل أ تـ ن  أجملـس األمـن      ا يفرضه اليت سلحة األ دتوري حظر إلجراءاتميكن   - ٣٩
ة ري مـشروع ة فيهـا بـصورة غـ   والسمـسر ة سـلحة اخلفيفـ  الصغرية واألة سلحار باأل للتصدي لالجت 

حــاالت تــسع وهنــاك حاليــا قيــد النفــاذ  . لالســتقراروالتــصدي كــذلك ألثــر تــداوهلا املزعــزع  
سـلحة  األ  أمورا من مجلتها منـع توريـد        تشمل إجراءات حظر قياسية   مم املتحدة األ تفرض فيها 

ــصغرية واأل ــلحة اخلفيفــ ال ــةس ــن دد إىل ع ــستهدف م ــراد   م ــات واألف ــدول والكيان  ظــىحتو.  ال
 ويقــوم .املراقبــة تنفيــذهنــشئت أمــن لــس األ جلــان للجــزاءات تابعــة جملبــدعم ظــراحل إجــراءات
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 ، والتـذكري هبـا  األسـلحة احلظر الساري علـى   بتنفيذالدول اجمللس بانتظام بإعادة تأكيد مطالبته   
 .كبريةن تنفيذ احلظر ال يزال يطرح حتديات  ذلك حيث إوتكرار
املعـين وكـذلك    بلـد   الحـدود   علـى   راقبـة   تشديد امل  يتطلبسلحة  األتوريد  حظر  فرصد   - ٤٠

 توريــدظـر  اخلاضـعة حل الـدول   ولكـن حـدود العديـد مــن    . البلــدتفتـيش داخـل  الالقيـام بأعمـال   
. وتقـل فيهـا كـثريا أعمـال الرصـد حـىت يف مهـابط الطـائرات واملـوانئ                  ت  بالثغرا مليئة   األسلحة

ــر     ــال حلظ ــك أن الرصــد الفع ــضاف إىل ذل ــدوي ــي     توري ــادل الفعل ــى التب ــف عل  األســلحة يتوق
الــسلطات الوطنيــة وبعثــات حفــظ  فيهــا  للمعلومــات فيمــا بــني خمتلــف األطــراف الفاعلــة، مبــا  

 .قليميةالسالم وكذلك املنظمات الدولية واإل
بـشكل  عـزى   يهـو مـا     سـلحة، و  األتوريـد   تصميم ورصـد حظـر      مبرور الوقت، حتسن    و - ٤١

. بعثـات حفـظ الــسالم  الـيت تقـوم هبــا أفرقـة الرصـد املـستقلة و     رصـد  تـشديد أعمـال ال  ىل إكـبري  
 تـدعمها آليـات     سـلحة سـت   األتوريـد   ظـر   التـسع املـشمولة حب    االت  احلـ  بـني    مـن  هناكحاليا،  و

زاءات تنفيـذ اجلـ   على رصـد    لس األمن ملساعدة جلان اجلزاءات      نشأها جم رصد من ذلك القبيل أ    
 .وتزويدها باملشورة التقنيةوتقييمه 

 كـوت ديفـوار وبعثـة منظمـة      مم املتحـدة يف   عملية األ مها   ،ن حلفظ السالم  ابعثتوهناك   - ٤٢
 يفة، عهـد إليهمـا جملـس األمـن مبهمـة املـساعدة               مجهورية الكونغو الدميقراطيـ    مم املتحدة يف  األ

يف عمليــة األمــم املتحــدة ويــسرين أن أالحــظ أن . طقتيهمــاســلحة يف من األتوريــدحظــر رصــد 
خليــة  بإنــشاءيف أعقــاب توصــيات فريــق اخلــرباء املعــين بكــوت ديفــوار،  قامــتكــوت ديفــوار 

 مـا ذكـره     حـسب و. ة يف الشؤون اجلمركيـ    اخبري عينتسلحة و األ توريدتفرغة لشؤون حظر    م
 ونوعيتـها   التفتـيش  عمليـات    ةعـن حتـسن ملمـوس يف منهجيـ        ن  تـا ادر املب اتـان هالفريق، أسفرت   

فهـوم فعاليـة    ممراعـاة   بتعميم  الفريق كذلك    وقد رحب    .لبياناتلنشاء قواعد   إعن  و،  وعددها
. )S/2006/964 و   S/2007/349 ( األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار         عمليةأنشطة  يف  رصد احلظر   

 ٢٠٠٧سـبتمرب   /يلـول  أ الصادر يف تقريره  يف   ريق رأى  الف نأىل  إيضا  أشارة  اإلبيد أنه ال بد من      
 .)S/2007/611 ( مل يتحقق بعد بدرجة عالية من الفعاليةسلحة األتوريدن رصد تنفيذ حظر أ

سـتثناءات  االىل تعزيـز رصـد    إوأفرقتـه املعنيـة برصـد اجلـزاءات         جملس األمـن    وقد سعى    - ٤٣
، قــرر اجمللــسو. يــا وليربةلدميقراطيــ مجهوريــة الكونغــو ا يفالــساريســلحة األتوريــد  حظــر مــن

 ١٥٢١ املنشأة عمـال بـالقرار       لجنةال بإخطارن تقوم الدول    أ ،)٢٠٠٧ (١٧٩٢مبوجب قراره   
. الســتثناءات الــيت متنحهــا اللجنــةبا عمــالىل ليربيــا إبإمــداداهتا مــن األســلحة املــوردة  )٢٠٠٣(

 أيــضا اللجنــة تبلــغ هــيأن ة املــوردلــدول يطلــب مــن افريــق اخلــرباء املعــين بليربيــا بــأن وأوصــى 
طلــب اللجنــة مــن بــأن ت، وذي تتــضمنهالــد تــاع والاونقطــة دخوهلــوردهــا كــل شــحنة ت بتــاريخ
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هـذه الـشحنات بـشكل منـتظم عنـد نقطـة            تفتـيش   مم املتحـدة يف ليربيـا       أليا وبعثة ا  حكومة ليرب 
ريــق  فأوصــى ، وعــالوة علــى ذلــك .)S/2007/689 (التفتــيشتقــارير موافــاة اللجنــة ب وادخوهلــ
 جملـس األمـن املنـشأة عمـال بـالقرار           ة بأن تقـوم جلنـة     مهورية الكونغو الدميقراطي   جب يناملعاخلرباء  
مجهوريـة الكونغـو    األمـم املتحـدة يف      منظمة   وبعثة   الفريقبإبالغ    على الفور  )٢٠٠٤ (١٥٣٣

ــة الكونغــو الدميقراطيــ     الدميقراطيــ ــزود مجهوري ــدول الــيت ت ة ة باإلخطــارات الــيت تتلقاهــا مــن ال
، وبـأن تقـوم حكومـة       )S/2008/43( مبوجب االستثناءات مـن حظـر توريـد األسـلحة            باألسلحة

 وعـالوة علـى     .مبا تتلقاه من شحنات األسلحة هذه     بالغ البعثة   ة بإ مجهورية الكونغو الدميقراطي  
شــركات بأمســاء الــوكالء و الــسلطات املختــصة ة إىل أن يــزودواسماسرالــذلــك، دعــا الفريــق  

 .)S/2007/423 (نقل األسلحةالطريان ومسار 
توريـد   نطـاق حظـر      )٢٠٠٨ (١٨٠٧مبوجـب القـرار      قـصر جملـس األمـن       ى حني لعو - ٤٤

ــو        األســلحة  ــة الكونغ ــشط يف أراضــي مجهوري ــيت تن ــة ال ــة غــري احلكومي ــى األطــراف الفاعل عل
 مــن خطــاراتاإلتلــك يف بــأن وضــح مــا ينبغــي إدراجــه  هــذا االلتــزام عــزز فقــد ، الدميقراطيــة
توصـية  ا جلانـب مـن   تنفيـذ و. املقتـرح التسليم وتاريخ  النهائي  املستعمل   من قبيل اسم     معلومات

بلــغ تن أعــالوة علــى ذلــك زاءات  طلــب اجمللــس مــن جلنــة اجلــ، املــشار إليهــا آنفــافريــق اخلــرباء
اجمللـس  أالحـظ أن    ن  أين   ويـسرّ  .باإلخطارات الـيت تتلقاهـا مـن الـدول املـوردة          بعثة  الكومة و احل

 .سلحةاألتوريد حظر برصد يادة التنسيق وتبادل املعلومات بني اجلهات املعنية أمهية زأقر ب
يتــضمن نظــام حظــر توريــد  ، )٢٠٠٥ (١٥٩٦مبوجــب أحكــام قــرار جملــس األمــن  و - ٤٥

مـن احلكومـات     تقتـضي    “ثانويةتدابري  ” ةمجهورية الكونغو الدميقراطي    املفروض على  األسلحة
تعزيـز  كـذلك   املعمـول هبـا، و    للمعـايري   لنقل اجلوي والوثائق     ا اتعمليكفالة استيفاء   يف املنطقة   

ومن شـأن   . الدول اجملاورة  و كيفو مقاطعيت   وأيتوري  إ على احلدود بني     يةالرقابة اجلمرك تدابري  
 ذات الـصلة  ةسـسي ؤ القـدرات امل  يفي نقـص أاعد على حتديـد   يسن  أتنفيذ ورصد هذه التدابري     

ىل القـدرات   إاالفتقـار   ف. سـلحة األ توريـد تـهاكات حظـر     اليت جتعل الدولة املستهدفة عرضـة الن      
 سـلحة  األ توريـد رصـد حظـر     جمـال   يشكل بالنسبة للعديد مـن الـدول حتـديا رئيـسيا يف             الكافية  

 .وإنفاذه بصورة فعالة
لوســم ىل اختــاذ مبــادرات ملموســة إزاءات أفرقتــه لرصــد اجلــجملــس األمــن ووقــد دعــا  - ٤٦

مهوريــة املعــين جبفريــق اخلــرباء وقــد أوصــى . يهــاظــر علحلاتــسهيل تنفيــذ األســلحة وتــسجيلها ل
مجيـع   تـسجيل    يدعمـه اجملتمـع الـدويل     ة بـأن يتم علـى أسـاس نظـام خمـصص            الكونغو الدميقراطي 

ة أو املــوردة إليهــا يف ســجل مــستقل  مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــ املوجــودة حبــوزة ســلحة األ
صل عليهـا احلكومـة     حتـ حة والـذخائر الـيت      سـل ن األ أمن   وقرر جملس األ   .)S/2006/525 (وومسها
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علـى النحـو الواجـب    ينبغـي ومسهـا   سـلحة  األتوريـد   حظـر    مـن  من خـالل االسـتثناءات       ةالليربي
عـايري  ضرورة االستعانة يف ذلـك مب     ب  فريق اخلرباء املعين بليربيا    مسك سجل خاص هبا، وأوصى    و

بـأن تقـدم    بكـوت ديفـوار   فريـق اخلـرباء املعـين   وأوصـى  . )S/2007/689 (الصك الدويل للتعقب 
ــدة يف       ــم املتحـ ــة األمـ ــة وعمليـ ــلحة التقليديـ ــدة لألسـ ــم املتحـ ــجل األمـ ــوار إىل سـ ــوت ديفـ كـ

وهنــاك أيــضا . )S/2006/204 ( مــن األســلحةهتــاازونخم بيانــا أساســيا مبــشترياهتا وديفــوار كــوت
 فريــق اخلــرباءتوصــيات مماثلــة إلعــداد قــوائم أساســية بقطــع الــسالح املوجــودة صــدرت عــن     

 .بالسودان املعين
املــستعمل النــهائي باعتبارهــا عنــصرا هامــا ألي  شهادات وقــد بــدأ يتزايــد االعتــراف بــ  - ٤٧

 املكلــفو  املعــين بالــسودانفريــق اخلــرباءوأوصــى  .حظــر يفرضــه جملــس األمــن علــى األســلحة
سـلحة ومعـدات    املوردة أل الدول  يشترط على   ن  أبرصد تدابري اجلزاءات بشأن دارفور اجمللس ب      

شهادات االسـتعمال النـهائي    موافاهتـا بـ   حكومـة الـسودان     أن تطلب مـن     ىل السودان   إسكرية  ع
وأوصــت . )S/2007/584 (ساســي املعتــزم أن تــستخدم فيــه املعــدات واللــوازم ن املكــان األأبــش
 رصد أخرى تابعة جمللس األمن بأن يتم وجوبا التصديق على شهادات املـستعمل النـهائي          أفرقة

 .توحيدهاوالتوفيق بينها و
، استفاد احلظر الذي يفرضه جملس األمن علـى         رصدالتصميم و الىل حتسني   إضافة  وباإل - ٤٨

األسلحة مما استجد يف اآلونة األخرية من أوجـه تقـدم علـى املـستوى النظـري وعلـى املـستوى                     
. مـن صـالح قطـاع األ     إ مـن  وكـذلك    ،دمـاج عادة اإل إنزع السالح والتسريح و   جمال   يفالعملي  

الـة لبنـاء    كجـزء مـن اسـتراتيجية فع      هذا من احتماالت توظيف احلظـر علـى األسـلحة           وقد زاد   
 على الصعيد العـاملي أوجـه تفـاوت فيمـا يتعلـق           ال تزال هناك   غري أنه . اعرتالسالم بعد انتهاء ال   

 .بتنفيذ إجراءات حظر توريد األسلحة وفعاليتها
 

 جلنة بناء السالم  
، فهـو  مـن األمـسائل   جـرد معاجلـة     مبستدام  بناء السالم املـ    ال يتحقق  ،يعلم اجمللس مثلما   - ٤٩

 جلنـة    مهمـة  هو صـلب  وهذا  . الطويلة األجل لتصدي للتحديات   يقتضي أكثر من ذلك بكثري با     
 بـنفس القـدر   ينبغي أن ينطبـق     غري أن هذا األمر     اع،  رتالإىل  عودة  التجنب  القاضية ب بناء السالم   

العنـف يف املقـام األول   ملنـع انـدالع    نطـاق أوسـع  مـن جهـود علـى    مم املتحدة   ألما تبذله ا  على  
عمـل جلنـة    باتصاال مباشرا   سلحة الصغرية   مسألة األ وتتصل  . منجملس األ   من خالل  هاكجهود

خرجــت لتوهــا مــن ســلحة الــصغرية يف منــاطق األخاصــة وأن مــستويات تــداول بنــاء الــسالم، 
 .ئهقبل انتهامما كانت عليه على  أصارترمبا اع الرت
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 اجملتمـع الـدويل   لـدى    أحـدثت عـضاء و  الثقـة بـني الـدول األ      أجـواء   اللجنة   أشاعت   وقد - ٥٠
 مـن   أدوات جديـدة لبنـاء الـسالم      وستواصل اللجنـة اسـتحداث      . قوامها الشراكة  ا جديدة روح

طـر  ذه األ وميكـن هلـ   .ةطر االستراتيجي األالطويلة األجل اليت تعرف باسم      قبيل املواثيق السياسية    
ن تـستفيد مـن التنـسيق       أا من املبـادرات الـيت قامـت هبـا جلنـة بنـاء الـسالم                 ، وغريه ةاالستراتيجي

ــة     ــصكوك القائم ــع ال ــل م ــل كالكام ــامج العم ــم املتحــدة لأل  وســجل األربن ــةســلحم ة  التقليدي
عمل املنجز يف منظمـات أخـرى   المع و ،)وطنيةالتقارير التقدمي  أحكام ختصه من  انتضمن ماو(

 . املشروعةانتشار األسلحة الصغرية غريلكبح 
 

 خرىاألنظمات امل  
 ي التــصاالت الــشرطةــــا العاملــــة نظامهــــــة اجلنائيـــة للــشرطــــة الدوليــــ املنظموضــعت - ٥١
”I-24/7“ ــيحنظــام ، وهــو ــ يت ــة إعــضاء نفــاذ القــانون يف البلــدان األ إسلطات ل الوصــول مكاني

ىل إالوصــول مــن ت الوطنيــة الــسلطان النظــام أيــضا كّــومي. ةقواعــد بيانــات املنظمــالفــوري إىل 
ه السلطات هـي    مع بقاء هذ  مسؤولني معينني،   من خالل    ابعضها بعض لوطنية  البيانات  القواعد  

يف شـرطة وطنيـة   ذلـك أن حبـث     .  يف البيانات اجلنائية الوطنية اخلاصة هبـا       املتحكمة بشكل دائم  
ــة أ          ــسجالت جنائي ــى وجــود صــالت ب ــضوء عل ــسلط ال ــا ي ــذه، رمب ــات ه ــد البيان خــرى قواع

كالــسجالت املتــصلة باجلرميــة الدوليــة املنظمــة واإلرهــاب وغــسل األمــوال، ممــا قــد يــساعد يف  
 .األسلحة الصغرية والسمسرة فيها بصورة غري مشروعةبمكافحة االجتار 

مكانيـة الـدخول إىل النظـام       إأن توسـع    عـضاء   لسلطات الوطنية يف البلـدان األ     ن ل ــوميك - ٥٢
I-24/7   ومـن أصـل البلـدان       .ا هلا كمـسؤويل مراقبـة احلـدود أو اجلمـارك           ليشمل كيانات مأذون 

فـتح بـاب دخـول       حـىت اآلن      ثلثهـا تقريبـا    قـرر  بلـدا،    ١٨٦بالغ عددها   نتربول ال إلاألعضاء يف ا  
كاتــب  املعلــى النظــام عممـت زيـادة عــدد البلــدان الــيت  ف. يــةامليدانأمــام مكاتبــها  I-24/7النظـام  
 .وجهة نظر تنظيميةمن حتسنا كبريا ستمثل ة امليداني
ســلحة تعقــب األلكتــروين خــاص هبــا لإنظــام نــشاء  يف ســبيلها إىل إاإلنتربــولكمــا أن  - ٥٣

بـصورة  واسـتخدامها  ة  الناريـ ةسـلح ألنقـل ا تتبـع  علـى  نفاذ القوانني الوطنية    إملساعدة وكاالت   
 .غري مشروعة

 وجملـس األمـن     ربـول اإلنت النشـــرة اخلاصـــة املـشتركة بـني         ٢٠٠٥وقد أنشئت يف عام      - ٥٤
دعـا  مبوجـب ذلـك القـرار،       و). ٢٠٠٥ (١٦١٧ ألمم املتحدة استجابة لقرار جملـس األمـن       ا يف
عمـال   املنـشأة    لجنـة ال أفضل ملـساعدة     ت لتوفري أدوا  اإلنتربولالعام إىل العمل مع      األمنيلس  اجمل

فر الـس علـى  حظـر  أي صـول، و  بـشأن جتميـد األ    تها  لالضطالع بوالي ) ١٩٩٩( ١٢٦٧ بالقرار
 .طالبانحركة  وةالقاعدتنظيم بني املرتبطواألفراد ستهدف الكيانات يسلحة واأل
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ــام و - ٥٥ ــأوصــت  ،٢٠٠٢يف ع ــسلطات اجلمركيــ   ةاملنظم ــدول وال ــارك ال ــة للجم  ة العاملي
ــ” ــيني مكاتــب ب ــع /النظر يف تع ــز شــحنات األ حمــددة مواق ــز ل ةســلحة الناريــ لتجهي ــة تعزي مراقب

 األسـلحة   جتـار برام مذكرات تفـاهم بـني اجلمـارك و        على إ  تشجيعال” و   “عرب احلدود تها  حرك
سماسرة وشـركات   واملـستوردين واملـصدرين والـ     وكالء  املصنعني وال النارية بصورة مشروعة ك   

 .)٢٩(“النقل التجارية لتعزيز الضوابط وزيادة املساءلة
ــة هنجــ وضــعتوعــالوة علــى ذلــك،   - ٥٦ ــاء القــدرات  شــامالا منظمــة اجلمــارك العاملي  لبن
 العامليـة للجمـارك     ةاملنظمـ إطار  عضاء على تنفيذ    برناجمها ملساعدة البلدان األ   واسطة  ة ب مركياجل
دور هـام   ذا الربنامج   سيكون هل  و .واسعنطاق  على حتديثه على    تأمني وتيسري التجارة العاملية و    ل

ة ســلحة الــصغري باألاالجتــار أعمــال منــع املختــصة علــى  تعزيــز قــدرة الــسلطات الوطنيــة    يف 
 .اسرة فيها بصورة غري مشروعة ومكافحتها والقضاء عليهوالسم
 ، البحريـة الدوليـة  ةنظمة الطريان املـدين الـدويل واملنظمـ   حددت م ،ىل ذلك إضافة  وباإل - ٥٧

 بـسلوك   املتعلقـة عـايري   امل ،احتاد النقـل اجلـوي الـدويل      ك يةوكذلك رابطات الصناعة غري احلكوم    
 ةشـحنات الـذخري   بـصورة منتظمـة، ويـشمل ذلـك         ة وحدثتـها    نقـل البـضائع اخلطـر     بو أعضائها

 ةســلحباأل االجتــاردور هــام يف منــع وقمــع هــذه املعــايري وقــد يكــون لتنفيــذ  .ةتفجــراملواد املــو
 .)A/62/163 (ة فيها بصورة غري مشروعةوالسمسر الصغرية

 لعــدد متزايــد مــن  أن هنــاك عمليــة ناشــئة علــى التفــاؤلينملــأخــتم بــالقول إن مــا حيو - ٥٨
  بــــشأن العنــــف املــــسلح والتنميــــة٢٠٠٦عــــالن جنيــــف لعــــام  إ الــــيت انــــضمت إىلالــــدول

ــزه علــى  ،)www.genevadeclaration.org انظــر( ــرابط بــني األســلحة  لا  ال ســيما بــسبب تركي ت
العنـف  حلد مـن  ام برامج  دع الدول املشاركة ب    اإلعالن لزموي. صغرية والعنف املسلح والتنمية   ال

فتوحـة جلميـع   املهـذه املبـادرة،     وهتـدف   .  التنميـة وحقـوق اإلنـسان       منظـور  انطالقـا مـن    املسلح
علـى الـصعيد العـاملي بطريقـة تقبـل القيـاس            العنف املـسلح    خفض  تشجيع  ىل  إالدول األعضاء،   

تكـــون العمليـــة وبـــذلك، . ٢٠١٥مـــن البـــشري حبلـــول عـــام وحتقيـــق حتـــسن ملمـــوس يف األ
سـلحة  األ الـصلة بـني      يف جمـال   ،حتقيق نتائج قابلـة للقيـاس الكمـي       حنو   مفهوم العمل    تتحدثسا

 .والتنمية الصغرية

__________ 
انظر توصيات جملس التعـاون الـدويل للمنظمـة العامليـة للجمـارك بـشأن بروتوكـول مكافحـة صـنع األسـلحة                        )٢٩( 

الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا والــذخرية واالجتــار هبــا بــصورة غــري مــشروعة، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة   
 .٢٠٠٢يونيه /حزيران ٢٩رب الوطنية، ملكافحة اجلرمية املنظمة ع

http://www.genevadeclaration.org/
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 مالحظات وتوصيات -رابعا  
 األسلحة الصغرية أن يـستفيد مـن   ألةسمب ما يتعلق األمم املتحدة في  داخل  ميكن للتنسيق     - ٥٩ 

لتنـسيقي املتعلـق باألسـلحة الـصغرية        لعمـل ا  ا تنـشيط آليـة      حـددتُ وقـد   . اتمزيد مـن التحـسين    
ومـن املقـرر أن يبـدأ       . ٢٠٠٨ إحدى األولويات يف ميدان نـزع الـسالح بالنـسبة لعـام           باعتباره  

ئ مهمـة لتبـادل    العمل بقاعدة بيانات إلكترونية خاصة بتنـسيق بـرامج األسـلحة الـصغرية، تنـشِ              
لصغرية لكـل مـن منظومـة األمـم         املعلومات املتعلقة باإلجراءات املتخذة بشأن مسألة األسلحة ا       

عــضاء املقبــل ، يف اجتمـــاع الــدول األ اآلخــريناملتحــدة والــدول األعــضاء وأصــحاب املــصلحة
وعــالوة علــى ذلــك، قــررت آليــة العمــل التنــسيقي .  كــل ســنتني بــشأن برنــامج العمــلاملعقــود

ــة  ري الــيت ختتلــف عــن املعــاي   للرقابــة علــى األســلحة الــصغرية ال الــشروع يف وضــع معــايري دولي
. اسُتحدثت بشأن اإلجراءات املتعلقة باأللغام وبشأن نزع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج             

لكيـف  وستويل األمم املتحدة أيضا عناية خاصـة للتـشجيع علـى إدخـال حتـسينات مـن حيـث ا                    
 .والكم على التقارير الوطنية

األمـن واجلمعيـة العامـة    ومن املهم بشكل خاص تنمية أوجه التبادل العملية بني جملـس     - ٦٠
ــات            ــاطق األزم ــى من ــشروع عل ــري م ــو غ ــى حن ــذخرية عل ــلحة وال ــدفقات األس ــف ت ــشأن وق ب

وأعتــرب أنــه ممــا يبـشر بــاخلري أن جملــس األمــن طلــب تقـدمي تقريــر كــل ســنتني عــن   . زاعاتـوالنـ 
دورة الـــسنتني املتبعـــة يف علـــى غـــرار نفـــس مـــسألة األســـلحة الـــصغرية علـــى أســـاس متكـــرر 

 املعقــودة يف إطــار برنــامج العمــل، وسأشــجع علــى إقامــة مزيــد مــن التــآزر بــني    االجتماعــات
تـشجيع  سـبل مواصـلة   حتديـد  ومن املسائل الـيت حتتـاج إىل عنايـة مـن الناحيـة اهليكليـة         . احملفلني

 املعنيــة بإنفــاذ االــدول علــى تبــادل املعلومــات املتــصلة بالعمليــات علــى حنــو كــاف بــني هيئاهتــ   
 .ر غري املشروع باألسلحة الصغريةبشأن االجتاالقانون أو التحقيق 

إمكانيـة  صـبح يتـيح     سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليديـة، الـذي أ        توسيع  ومن شأن    - ٦١
واألسلحة الصغرية، أن يفيد جملـس األمـن وجلنـة        مولة  اإلبالغ عن منظومات الدفاع اجلوي احمل     

 .لعملبناء السالم وكذلك اجلهود املبذولة يف إطار برنامج ا



S/2008/258
 

22 08-30303 
 

 ١التوصية   
نبغــي للــدول أن تعــزز جهودهــا الراميــة إىل مجــع البيانــات املتعلقــة باألســلحة الــصغرية    ي  

وينبغي للدول القادرة على أن تعزز مـا تقدمـه مـن دعـم للبحـوث يف                 . وحفظها وتبادهلا 
ين َرجمال توزيع األسلحة الصغرية وأثرها أن تفعل ذلك، مبا يف ذلك يف جمال تقييم املتغيِّـ               

ويـد الـسياسات واالسـتراتيجيات      األساسيني املتصلني بالسن ونوع اجلنس، مـن أجـل تز         
 .يلزم من مضمون وتركيز ملعاجلة هذه املشكلة مبا
حمدوديــة التقــدم احملــرز يف وقــف االجتــار غــري املــشروع        أحــد األســباب يف  عــزىيو - ٦٢

ــات      ــي يف البيان ــه إىل نقــص هيكل ــع جوانب ــصغرية مــن مجي وكــذلك إىل نقــص يف  باألســلحة ال
وبدون إبداء مزيد من الشفافية من جانب احلكومات، وال سـيما يف جمـال          . التنسيق والقدرات 

يف تنفيــذ الــصكوك مــواطن القــصور الــصعب تقيــيم  األســلحة الــصغرية والــذخرية، مــن  ةجتــار
وباإلضــافة إىل ذلــك، علــى الــرغم مــن أن املنظمــات غــري       . الدوليــة وطنيــا وإقليميــا وعامليــا   

  حيث تقـوم بعمـل علـى       -حلكومية واألوساط األكادميية ظلت متنح عناية متزايدة هلذا امليدان          ا
ــان     ــع مــن اجلــودة يف غالــب األحي ــد مــن     -مــستوى رفي ــى إجــراء مزي ــشجيع عل ــإين أود الت ف

املتــسق علــى القيمــة احملــددة البحــوث املتعلقــة باألســلحة الــصغرية، مبــا يف ذلــك زيــادة التركيــز  
ــات  ــصللبيان ــاجم عــن عنــف األســلحة       ّنامل ــر الن ــة األث ــسن، وطبيع ــوع اجلــنس وال فة حــسب ن
 .ونطاقه الصغرية

 
 ٢التوصية   
ــصغرية واســتخدامها         ــسية خاصــة مبجــال األســلحة ال ــة رئي ينبغــي وضــع مؤشــرات كمي

 .كأساس لتحديد أهداف قابلة للقياس
الـصغرية تطـوير    ومن أهم اخلطوات اليت من الضروري اختاذها بشأن مـسألة األسـلحة              - ٦٣

  إجـراء   مـن خـالل    ألساسـي عمليات اجلـرد ا   إعداد   حاليا مفهوم    يترسخبدأ  قد  و. قابلية القياس 
 وضــع املــشروع، وأثبــت فعاليتــه يف  يف أوىل مراحــلدراســة استقــصائية عــن األســلحة الــصغرية

ن  واألهـداف املتفـق عليهـا، مـ        ألساسـية وبدون هذه التقييمات ا   . جمال وضع املشاريع وتقييمها   
ويف . الصعب حتديد نطاق وأبعـاد املـشكلة، ووضـع مـشاريع فعالـة ورصـد مـا حيـرز مـن تقـدم           

 إعالن جنيـف بـشأن العنـف      ا الصدد ضمن  ذ املدرج هب  دفاهلهذا الصدد، يدعوين إىل التفاؤل      
وأرى أن حتديـد أهـداف قابلـة للقيـاس          .  مفتـوح أمـام مجيـع الـدول         الـذي هـو    ،املسلح والتنمية 

يف سـياق   سيتيح فرصة لدمج املواضيع املتـصلة بـاألمن   ٢٠١٥ح يف أفق عام بشأن العنف املسل 
 .املتابعة املمكنة لألهداف اإلمنائية لأللفية
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 ٣التوصية   
ينبغي أن تقوم اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة لكـبح انتـشار                       

العتـراف املـشترك بتـرابط    علـى أسـاس ا  بطريقة غري خاضعة للمراقبـة     ألسلحة الصغرية   ا
يثما يكون ، حة متكاملبكيفيةوتتطلب استجابة الدول . األمن والتنمية وحقوق اإلنسان

، دمـج خطـط العمـل الوطنيـة املتعلقـة باألسـلحة الـصغرية يف جهـود بنـاء الـسالم                      مناسبا
 . عموماواستراتيجيات احلد من الفقر وأطر األمن البشري

 . األسلحة الصغرية باالقتصار على تدابري الرقابة على األسـلحة         فال ميكن معاجلة مسألة     - ٦٤
نطاق أوسـع تتـداخل فيـه قـضايا النــزاعات واألمـن والعنـف               بل هذه املسألة جزء ال يتجزأ من        

 حـاالت ويف منـاطق األزمـات و     . وحقوق اإلنسان والـصحة والتنميـة     املسلح واجلرمية والتجارة    
ز احللـول املتعلقـة باالنتـشار املفـرط لألسـلحة           ي أن تركِّـ   الـضرور  زاعات، مـن  ـما بعد انتهاء النـ    

علـى إجيـاد سـبل     - إىل جانب التدابري األساسية للحد من األسـلحة والرقابـة عليهـا           - الصغرية
ومـن الـضروري جلهـود      . بديلة ومستدامة لكسب الرزق مع مراعاة عاملي نوع اجلنس والسن         

يثمــا وينطبــق الــشيء نفــسه، ح. ة الــصغريةبنــاء الــسالم أن تــشمل علــى الــدوام عنــصر األســلح
 .بشكل عامعلى خطط التنمية الوطنية يكون مناسبا، 

 
 ٤التوصية   
جملـس األمـن املعنيـة      قد يود جملس األمن التشجيع على تعزيز التعاون العملي بني أفرقـة               

 ،رصد اجلزاءات وبعثات حفظ السالم والـدول األعـضاء وهيئـات التحقيـق التابعـة هلـا                ب
 . عن املنظمات اإلقليمية والدولية املعنيةفضال
 جملــس األمــن حتــديات  ينــشئهارصــد اجلــزاءات الــيتعنيــة بفرقــة املاألوكــثريا مــا تواجــه   - ٦٥

عمليــة مثــل االفتقــار إىل القــدرة علــى جتهيــز وحتليــل نتائجهــا إلكترونيــا، وربــط هــذه النتــائج     
وباإلضـافة إىل ذلـك، كـثريا    . اءات أخـرى بالبيانات اليت مجعتها أفرقة الرصد يف إطار جلان جـز  

وال جيـري بـشكل   . ما يكون التعاون غري كاف ما بني الدول األعضاء وأفرقة الرصد املذكورة 
هيئـات التحقيــق  تبـادل املعلومــات األساسـية الـيت جتمعهــا أفرقـة الرصـد املــذكورة مـع       منـهجي  

. وطينعلــى الــصعيد الــضائية باملالحقــة القــالتابعــة للــدول األعــضاء الــيت تعــرب عــن اهتمامهــا  
، على التقارير والوثـائق الـيت       اإلنتربولوسيكون أيضا من املفيد إطالع املنظمات الدولية، مثل         

ــد اجتاهــات امل     ــة، وذلــك ألغــراض حتدي ــا هــذه األفرق ــشروعة   جتمعه تجــرين باألســلحة غــري امل
 .بعة للدول األعضاء التحقيق التايرتكبونه من جرائم وطرائق عملهم، مما قد يفيد هيئات وما
ل ويــشكِّ. اإلنتربــولوجلــان اجلــزاءات أن تتــضافر جهــود ويبــدو أيــضا مــن الــضروري  - ٦٦

) ١٩٩٩( ١٢٦٧لجنـة املنـشأة مبوجـب القـرار      الاإلخطار اخلاص الذي اسـتحدثته اإلنتربـول و       
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أساسا متينا الستكشاف مزيد من سبل التعـاون        ) ٢٠٠٥ (١٦١٧استجابة لقرار جملس األمن     
وبنـاء علـى تلـك التجربـة       . لي بني املنظمتني بـشأن حـاالت أخـرى حلظـر توريـد األسـلحة              العم

 ن مجيـع ، الـذي ميكّـ  ٢٠٠٦أغـسطس  /يف آب) ٢٠٠٦ (١٦٩٩اإلجيابيـة، اختـذ اجمللـس القـرار     
 اإلنتربـول واالسـتفادة مـن أدواهتـا بنـاء علـى              مـن  ساعدةاملـ جلان اجلزاءات األخـرى مـن طلـب         

 .اتفاقات فردية
 

 ٥ة التوصي  
 ينبغــي لبعثــات حفــظ الــسالم املكلفــة برصــد حــاالت حظــر توريــد األســلحة أن تــسعى     

ــة  ة بوحــدة جمهـّـ همــباســتمرار إىل إناطــة هــذه امل  ــا تتفــرغ زة بالقــدرة الالزم علــى ألدائه
 .شامل حنو
توريــد األســلحة املفــروض مــن األمــم املتحــدة علــى  ظــر احلإدراج مهــام رصــد  ويــثري  - ٦٧

.  هـذه الواليـة داخـل البعثـة         كيفيـة تنظـيم    ات األمـم حلفـظ الـسالم مـسألة        مؤخرا يف واليـة بعثـ     
داخل البعثات، وهو ما جرى يف حالة عمليـة         متفرغني هلذه املسؤولية    ويبدو أن تعيني موظفني     

سهم يف زيـادة    ، يـ  هالـ إشراك مجيـع أفـراد البعثـة يف حتمِّ        بدال من   األمم املتحدة يف كوت ديفوار      
وميكـن أيـضا أن تكـون هـذه العمليـات أكثـر فعاليـة إذا                . صـد املـذكورة   حتسني فعالية مهـام الر    

بذلت جهود لتعزيز ما هلا من قدرة وسلطة على تنفيـذ عمليـات تفتـيش يف املطـارات واملـوانئ                    
والطرق الربية احلساسة وتنسيق نتائجها مـع نتـائج أفرقـة رصـد اجلـزاءات املعنيـة التابعـة جمللـس            

 . جلان اجلزاءات التابعة للمجلسفية ويف حينها إىلاألمن هبدف تقدمي تقارير وا
 

 ٦التوصية   
 يف ه التـآزر بـني جهـود األمـم املتحـدة     قد يود جملس األمن العمل على زيادة تعزيـز أوجـ          

ــة يف     ــود املمكنـ ــلحة واجلهـ ــد األسـ ــر توريـ ــال حظـ ــسريح   جمـ ــسالح والتـ ــزع الـ ــال نـ جمـ
 .اإلدماج وإعادة

ــد األ   - ٦٨ ــة حظــر توري ــائض األســلحة    وتتوقــف فعالي ــة ف ــى إزال ــام األول عل ســلحة يف املق
وهذا سبب واحد فقط من األسـباب       . الصغرية من التداول الداخلي يف الدول اخلاضعة للحظر       

العديدة اليت جتعل برامج نزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج وغريهـا مـن مبـادرات نـزع                     
والحـظ فريـق اخلـرباء      . زاعاتـجة من الن  بالنسبة للدول اخلار  أمهية بالغة   السالح اجلزئي تتسم ب   

املعين بكوت ديفوار أن هذه الـربامج سـتحد بفعاليـة مـن العقبـات الـيت تعتـرض عمليـة الـسالم                       
والحـظ فريـق اخلـرباء املعـين      .)S/2007/611 (اجلارية وستساعد يف إجياد مناخ أمين أكثر إجيابية      

زال يطرح إشـكالية     معدات العسكرية ما  جبمهورية الكونغو الدميقراطية أن التداول الداخلي لل      
وأوصى بأن يطلب جملس األمن من حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية وشركائها الـدوليني             
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ــري           ــسلحة غ ــضاء اجلماعــات امل ــرتع ســالح أع ــة ل ــة فعال ــشيط عملي ــادة تن ــة إع يف جمــال التنمي
سـتعانة باحملطـات    وميكـن أن تكتـسي اال      .)S/2008/43 (املشروعة وتـسرحيهم وإعـادة إدمـاجهم      

نــشر املعلومــات املتعلقــة  أمهيــة خاصــة يفيف العمليــات امليدانيــة اإلذاعيــة التابعــة لألمــم املتحــدة 
 .السالح والتسريح وإعادة اإلدماجبربامج نزع 

 
 ٧التوصية   
قد يود جملس األمن النظر يف طلب إعداد جرد أساسي لألسلحة فضال عـن وضـع نظـم                    

املفـروض  حظـر توريـد األسـلحة       فيها  يتزامن  يف احلاالت اليت    ا  لوسم األسلحة وتسجيله  
 .األمم املتحدة مع جهود نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجمن جانب 

داخـل الدولـة أو اإلقلـيم       عتـاد متـصل هبـا       سـلحة و  ملـا يوجـد مـن أ      وحتقيق فهـم أفـضل       - ٦٩
  لوسـم تلـك األسـلحة      اخلاضع للحظر، عن طريق إعداد جرد أساسي لألسلحة مع وضع نظـام           

 الرصـد   وتشمل هذه العمليـات   . ميكن أن يسهم يف حتسني عدة عمليات متصلة حبظر األسلحة         
وقــد يــود اجمللــس إجــراء  . الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج  نــزعو وإصــالح قطــاع األمــن 

استعراض دقيق لنموذج نظام اجلزاءات املفـروض علـى ليربيـا هبـدف تقيـيم قابليـة تنفيـذ بعـض                     
ــسجيل األســلحة املــستلمة    أحك ــل وســم وت ــة  االســتثناءاتمبوجــب امــه، مث  املمنوحــة مــن جلن

وقـد قـدمت    . هذه األسلحة بانتظام  تفتيش  ذات الصلة ب  اجلزاءات، وتكليف بعثة حفظ السالم      
 أي عمليـة مـن      أفرقة اخلرباء املعنية بالرصد عـددا مـن التوصـيات يف هـذا الـصدد للمـساعدة يف                 

 .عمليات االستعراض
 

 ٨التوصية   
ــسالم، ح       ــات حفــظ ال ــدول األعــضاء وبعث ــشجيع ال ــا يكــون مناســبا ينبغــي ت ــى يثم ، عل

ــدويل   ــد اســتخدام الــصك ال ــصغرية لتعقــب ااجلدي ــول العــاملي  ألســلحة ال  ونظــام اإلنترب
 .التصاالت الشرطة

يثمــا يكــون ، حاجلديــدوتــشجع األمــم املتحــدة الــدول علــى اســتخدام الــصك الــدويل  - ٧٠
تعقــب جمــال ز علــى التعــاون العملــي يف الل عقــد حلقــات عمــل إقليميــة تركِّــ ، مــن خــمناســبا

ومن املهم أن يقـر اجمللـس بأنـه ال يوجـد مـا مينـع بعثـات حفـظ الـسالم مـن                  . األسلحة الصغرية 
وميكن إدراج هذه اإلمكانية يف والياهتا، وينبغي تـشجيع         . تقدمي هذه الطلبات املتصلة بالتعقب    

 .شأنذا الاون هبالدول األعضاء على التع
وينبغــي دعــوة الــدول األعــضاء، فيمـــا تبذلــه مــن جهــود يف جمــال التعقـــب، إىل أن          - ٧١

ــشرطة     ــول العــاملي التــصاالت ال ــضاء، نظــام اإلنترب ــستخدم، حــسب االقت  ونظــام “I-24/7” ت
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الـــشيء وميكـــن لبعثـــات حفـــظ الـــسالم أن تفعـــل  . اإلنتربـــول اإللكتـــروين لتعقـــب األســـلحة
 .أيضا نفسه

 
 ٩توصية ال  
ينبغي أن يكـون تـدمري فـائض خمزونـات الـذخرية مـن األولويـات بالنـسبة لبعثـات حفـظ                  

الـذخرية مـستوى مـن      األسـلحة و  وتتطلـب إدارة خمزونـات      . السالم واحلكومـات املعنيـة    
 . جهود بناء السالمتنفيذالقدرة التنظيمية كثريا ما سيستلزم عناية عاجلة يف جمال 

مواقـع  ضـعف حراسـة وصـيانة        عدد من البلدان يف خطـر بـسبب          ويعيش املواطنون يف   - ٧٢
يف البلدان اخلارجـة مـن النــزاع خاصـة أن تعـاجل             ومن احليوي   . األسلحة الصغرية ذخرية  ختزين  

مـع  أالّ ُيتعامـل    ولـذلك، ينبغـي     . مسألة تـدمري فـائض خمزونـات الـذخرية        على وجه االستعجال    
ات بعثـات حفـظ الـسالم فحـسب، بـل ينبغـي             محاية مـستودعات الـذخرية كأولويـة مـن أولويـ          

وستدعو الضرورة إىل اختاذ تدابري ترمـي إىل وضـع          . بناء السالم أوىل جهود   اعتبارها جزءا من    
. بـشكل عـام   إجراءات إدارية وتقنية شاملة وفعالة لدمج أمـن املخزونـات يف القـدرة التنظيميـة                

ــات األ    ــة ملخزون ــة واملأمون ــدرة    وميكــن النظــر إىل اإلدارة اآلمن ــة حمــك لق ــصغرية مبثاب ســلحة ال
 .اواألمن والتنمية ملواطنيهجهة تتحلى باملسؤولية يف كفالة السالم كومة على العمل كاحل
 

 ١٠التوصية   
 تطبيق  إضفاء مزيد من االنتظام على، النظر يفيثما يكون مناسباقد يود جملس األمن، ح  

 .األمن ح قطاعيد األسلحة بإصالارسته املتمثلة يف ربط االستثناءات من حظر تورمم
وحاليا يضع نظـام اجلـزاءات املفروضـة علـى ليربيـا إصـالح قطـاع األمـن كـشرط مـن                       - ٧٣

 ويــشري أيــضا نظــام اجلــزاءات املفروضــة علــى مجهوريــة  . شــروط رفــع حظــر توريــد األســلحة 
 حظر توريـد    منباالقتران مع االستثناءات احملتملة     الكونغو الدميقراطية إىل إصالح قطاع األمن       
قـد تـشكل   و.  اإلصـالح ورفـع احلظـر      لـك  ذ تنفيـذ األسلحة، لكن دون إقامة صلة مباشـرة بـني          

حيثمـا يكـون مناسـبا،       ،اع األمن ورفع حظر توريـد األسـلحة       إقامة صلة أقوى بني إصالح قط     
زاعات يف  ـوهذا أيضا أمر مهم فيما يتعلق مبنع جتـدد النـ          . جناح هذا اإلصالح  حافزا ناجعا على    

 .زاع اليت تتسم باهلشاشةـبعد الن ما تحاال
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 ١١التوصية   
 جهودهـا   ملمـوس قد يود جملـس األمـن النظـر يف تـشجيع الـدول علـى أن تعـزز بـشكل                       

وينبغــي هلــا وضــع إطــار دويل . الراميــة إىل التحقــق مــن شــهادات املــستخدمني النــهائيني 
 .حيدهاوتوالتوفيق بينها للتصديق على شهادات املستخدمني النهائيني و

من الناحية النظرية، يشكل التحقق بكيفية منهجية من االستخدام النـهائي أداة فعالـة         و - ٧٤
زالـت شـحنات األسـلحة       أما من الناحية العملية، فما     .األسلحة الصغرية مسار  ملكافحة حتويل   

قــق التحيظــل  العــامل بينمــا يف أرجــاءزاعات ـجهتــها تــسهم يف تــأجيج النــل وِالــصغرية الــيت حتــوَّ
ويؤكـد  . علـى مـا يبـدو     يف إطار الصفقات املشروعة متفاوتـا       املسبق ورصد االستخدام النهائي     

نظومـات الـدفاع اجلـوي      ملمؤخرا يف التحقق من االستخدام النـهائي        لي الذي ظهر    التحسن اجل 
ــة ورصــدها احمل ــة للتحقــق مــن   بفــضل االلتــزام الــسياسي  أنــه مــن املمكــن  مول وضــع نظــم فعال

سـتخدام  يبدو أن االفتقار إىل إطار للتعاون الـدويل بـشأن التحقـق مـن اال        و .ائياالستخدام النه 
 . يشكل عائقا التساق اإلجراءات الدولية يف هذا امليدانالنهائي لألسلحة الصغرية

 
 ١٢التوصية   
ــي    ــني   ينبغ ــاون ب ــادة التع ــسالم ومكتــ  زي ــاء ال ــة بن ــل   جلن ــسالح واملمث ــزع ال ب شــؤون ن

ـــزاع املــسلح  ألمــني العــام امل ل اخلــاص ــة بــني   يف عــين باألطفــال والن األطفــال جمــال العالق
   .واألسلحة الصغرية

 ١٣التوصية   
 .الدعم ة شاملة إىل الدول اليت تطلب هذامساعدأن تقدم ينبغي لألطراف القادرة   

صـكوك مـن قبيـل برنـامج العمـل أن الـدول متلـك القـدرة علـى اختـاذ تـدابري                       تفترض  و - ٧٥
يس كـذلك يف كـثري      إال أن األمر لـ     .علق باالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية      فيما يت  شاملة

ــان، وال  ــن األحي ــا     م ــع فيه ــيت ال تتمت ــاكن ال ــيما يف األم ــشروعية    س ــن امل ــي م ــا يكف ــة مب الدول
التـزام  وبـدون   . عات والفـساد وضـعف سـيادة القـانون        ازـتضمحل فيها القدرات بـسبب النـ       أو

، سـيكون مـن املـستحيل تنفيـذ          التزامـا شـامال    ملساعدة التقنية واملالية  الدول القادرة على تقدمي ا    
 .عدد كبري من التوصيات اآلنفة الذكر

 


