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  األسلحة الصغرية    
  تقرير األمني العام    

      

  موجز  
حملـة   )S/2008/258( بـشأن األسـلحة الـصغرية        ٢٠٠٨ لعـام    هتقريرقدم األمني العام يف       

األمـن وحقـوق اإلنـسان      يف  سلحة الصغرية غري املشروعة     الذي حتدثه األ  سليب  الثر  عن األ عامة  
وأشــار التقريــر إىل أن مــسألة  .  منــاطق الــرتاعســيما يف والتنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية، ال 

ميكن أن تعاجل فقط بتدابري الرقابة على األسلحة؛ فهـذه التـدابري ينبغـي أن          األسلحة الصغرية ال  
تكون جزءا من جمموعة أوسع من احللول املتعلقة بالسياسات اليت تتقاطع فيها مـسائل األمـن،            

  .واجلرمية، وحقوق اإلنسان والصحة والتنمية
فهـو يطلـع جملـس األمـن علـى آخـر مـستجدات عـدد                . تقرير إىل سابقه  الويستند هذا     

 االجتـار والسمـسرة؛ ووضـع       تلـك املواضـيع   وتـشمل   . من املواضيع اليت تتطلب اهتماما خاصـا      
؛ وإدارة املخــزون؛  مــسارهاعالمــات علــى األســلحة وحفــظ الــسجالت املتعلقــة هبــا وتعقــب  

وينبغـي إيـالء اهتمـام خـاص        . هاة الصغرية وسوء استخدام   والعنف املسلح؛ واستخدام األسلح   
الـذخائر املوجـودة يف     مـسار   لالجتار يف الذخائر، واملـشاكل املرتبطـة بتخزينـها، وأمهيـة تعقـب              

  .اتأماكن الرتاع
، ال يـزال مـن      النظر يف املشاكل املتصلة بالتداول غري املـنظم لألسـلحة الـصغرية           ولدى    

لعنـف  ا طبيعـة    ى التغري يف  وقد أد . لسياساتا ة إزاء متكاملهنوج   اتباعالضروري التركيز على    
عمليــات الــسالم، والــتعمري بعــد انتــهاء يف األمــم املتحــدة تنــشط املــسلح، مبــا يف ذلــك حيثمــا 

 واملــساعدة اإلمنائيــة، إىل ضــبابية اخلــط الفاصــل بــني الــرتاع املــسلح واجلرميــة، وبــني ،الرتاعــات
 أنـشطة حفـظ     ويلـزم أن تـضع    . لعنـف ذي الـدوافع االقتـصاديةالعنف ذي الدوافع السياسية وا
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 األسـلحة  واملـساعدة اإلمنائيـة، علـى سـبيل األولويـة، خططـا للرقابـة علـى             السالم وبناء السالم    
إحـداث  يف مثـل هـذه الـسياقات، يكـون مـن الـضروري              و. الصغرية واحلد مـن العنـف املـسلح       

 الطلــب علــى املوجهــة حنــوديــة والتــدخالت التقلي الرقابــة علــى األســلحة بــني تــدابريالتكامــل 
 واحلوكمـة قـدرة القـائمني علـى األمـن        ب ، على أن تـسهم يف الوقـت ذاتـه يف النـهوض            األسلحة

  .العنف  وختفيف حدةاتعلى تعزيز أمن اجملتمع، وإدارة الرتاع
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  مقدمة  - أوال  
  اجمللـس  يس أدىل بـه رئـ     ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٢٩أكد جملس األمـن، يف بيـان مـؤرخ            - ١
)S/PRST/2007/24(،       ُإيلّ أن أقـدم إىل  لـب  على ضرورة معاجلـة مـسألة األسـلحة الـصغرية، وط

ــراجمللــس  ــداء مــن عــام   اتقري ــشأن هــذه املــسألة،  ، ٢٠٠٨، كــل ســنتني ابت ــياليت  ب يتــضمن حتل
نـع االجتـار   املتعلـق مب ومالحظايت وتوصيايت، باإلضـافة إىل مالحظـايت عـن تنفيـذ برنـامج العمـل              

. ومكافحته والقـضاء عليـه    من مجيع جوانبه     املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة       غري
وهـذا هـو    ). S/2008/258 (٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ١٧قدم أول تقرير إىل جملـس األمـن يف           وقد

  . الطلبلذلك استجابة إىل اجمللس  املقدمالتقرير الثاين 
  

  مسألة األسلحة الصغرية  -ثانيا   
الـيت  مي تقريري السابق، حدث عدد من التطورات يف جمال األسـلحة الـصغرية              منذ تقد   - ٢

وسريكز هذا التقرير على مواضيع مثل االجتـار والسمـسرة؛          .  اهتماما خاصا من اجمللس    تتطلب
،  مـسار تلـك األسـلحة       وحفظ السجالت املتعلقـة هبـا وتعقـب        ،ووضع عالمات على األسلحة   

  .هاوسوء استخدام استخدام األسلحة الصغريةوإدارة املخزون، والعنف املسلح، و
  .عملالتم هذا التقرير بتوصيات عن تنفيذ برنامج خُتاوبناء على طلب اجمللس،   - ٣

  
  االجتار والسمسرة    

ــة           - ٤ ــلحة اخلفيف ــصغرية واألس ــلحة ال ــا يف األس ــرخص هب ــة امل ــة التجــارة العاملي ــدر قيم تق
التجـارة  قيمـة   ال ميكـن بالتحديـد معرفـة        و. سنة مليارات دوالر يف ال    سبعةوذخائرها بأكثر من    

أن إمجــايل إيــرادات مثــل هــذه املعــامالت  بيــد . )١(غــري املوثقــة، لكنــها تقــدر باملليــارات أيــضا  
البلدان غالبـا مـا تبيـع األسـلحة القدميـة والفائـضة جبـزء               إن   إذ. بكاملهايكشف أبعاد القصة     ال

  . ل بدون مقابتقدمها من قيمتها احلقيقية أوضئيل 
، شـهد االجتـار باألسـلحة حتـوال مـن االتـصال املباشـر الـذي                 األخـرية وعلى مر العقود      - ٥

مـن  وسـطاء  باالنتشار االستعانة بشكل واسع يتم غالبا بني مسؤولني حكوميني أو وكالء، إىل       
ويقــوم .  بــصفة خاصــة وغالبــا مــن مواقــع متعــددة معوملــة يعملــون يف أجــواء ،القطــاع اخلــاص

رون والـوكالء والـسماسرة، والعـاملون يف جمـال الـشحن واخلـرباء املـاليون عـادة                  املعاصـ  التجار
باجلمع بني تلك األنشطة، مما جيعل من الصعب التمييز بوضوح بني االجتار باألسلحة الـصغرية               

سن كــثري مــن البلــدان ومل يــ). A/62/163انظــر ( وأعمــال الوســاطة ومــا يتــصل هبــا مــن أنــشطة
__________ 

  ).تصدر قريبا (٢٠١١الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية لعام انظر   )١(  
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ظمة حمـددة تـشمل السمـسرة يف األسـلحة داخـل نظمهـا املتعلقـة مبراقبـة                  يبدو قوانني أو أن    فيما
 األنــشطة تــسري عليهــا  مــا إذا كانــت تلــكيكــون مــن الواضــح غالبــا  األســلحة، وال تــصدير
  . )٢(أخرى قوانني

ــصغرية  وال جيــري تنظــيم   - ٦ ــد   االجتــار باألســلحة ال ــى حنــو جي ــل   عل ــاره أق ، وميكــن اعتب
التنظـيم والـضوابط، يكـون مـن الـسهل جـدا يف             إىل انعـدام    را  ونظ.  شفافية منظومات األسلحة 

ارتكـاب انتـهاكات   يف كثري من البلدان وقوع األسلحة الصغرية يف أيدي مـتلقني يـستخدموهنا    
إىل الـــسوق غـــري مـــسارها  أو حتويـــل ،ن حقـــوق اإلنـــسانوللقـــانون اإلنـــساين الـــدويل أو قـــان

وقــد أشـــاع االجتـــار  . االخـــتالس د أوالفــسا  ب أويالـــسرقة أو التـــسر، عـــن طريــق  املــشروعة 
حيــث يــروع الغوغــاء  : املــشروع باألســلحة الــصغرية وذخائرهــا الفوضــى يف كــل مكــان   غــري

ــاء الــسكنية، ويهــاجم املتمــردون املــدنيني أو   ــاطرة املخــدرات    األحي حفظــة الــسالم، ويقتــل أب
م هل أو أي شــخص آخــر يتــدخل يف أعمــا   ،بــشكل عــشوائي املــسؤولني عــن إنفــاذ القــوانني     

ألسـلحة  اويـشكل وجـود     . املشروعة، وخيتطف قطاع الطرق قوافـل املـساعدات اإلنـسانية          غري
  .يف مجيع القارات مشكلة مستمرةبال ضوابط الصغرية 

تواجه األمم املتحدة تراخيـا يف الـضوابط املفروضـة علـى االجتـار باألسـلحة الـصغرية                  و  - ٧
محايـة حقـوق اإلنـسان،       ز التنمية املـستدامة أو    وسواء تعلق األمر بتعزي   . أماكن كثرية يف العامل   ب
تعزيـز   حتـسني الـصحة العامـة، أو       توصيل املعونة الغذائيـة، أو     حفظ السالم، أو  تنفيذ جهود    أو

 أو مكافحـة اجلرميـة      ،محايـة املـشردين قـسرا       أو ،بنـاء مـدن أكثـر أمنـا        املساواة بني اجلنسني، أو   
ات واضطرابات مدنيـة تنطـوي علـى انتـهاكات       تواجه املنظمة عنفا مسلحا، ونزاع     ،واإلرهاب

ــى حقــوق األطفــال    ــداءات عل ــدويل، واعت ــانون ال ــدنيني ،للق  وأزمــات ، وخــسائر يف أرواح امل
  . رص اجتماعية واقتصاديةإهدارا لفإنسانية و

  
  االجتار بالذخائر    

ــصغرية وأســلحتها اخلفيفــة مــن      ي  - ٨ ــدول بــشراء ذخــائر ألســلحتها ال ــد مــن ال قــوم العدي
ــةالـــسوق ــا يف ذلـــك  ،العـــاملمجيـــع أرجـــاء ويـــتم إنتـــاج اخلـــراطيش يف  .  احملليـ ــامبـ يقـــل  ال مـ

حيـث تـشري    ا،  لتجارة الدولية يف الذخائر كبري     حجم ا  زالمع ذلك، ما    و.  أفريقيا بلدا ١١ عن

__________ 
  )٢(  Developing a Mechanism to Prevent Illicit Brokering in Small Arms and Light Weapons: Scope and 

Implications. United Nations Publication, Sales No. GV.E. 06.0.17).  
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التقديرات املتحفظة إىل أن متوسط القيمة السنوية لعمليات النقل الدوليـة املـصرح هبـا لـذخائر                 
  . )٣( مليارات دوالر٤,٣ اخلفيفة يبلغ ة واألسلحةاألسلحة الصغري

. األسـلحة أمنـاط توريـد     وغالبا ما ختتلف أمناط توريـد الـذخائر إيل منـاطق الـرتاع عـن                  - ٩
ــزاع       كــثريا و ــدويرها عــادة مــن ن ــصغرية، الــيت يعــاد ت ــا يــصل العمــر االفتراضــي لألســلحة ال م
  . هلاالالزمة  توريد الذخرية ى استمرار مدآخر، إىل عدة عقود؛ بيد أن قيمتها تعتمد على إىل
. يتضح بشكل متزايد حجم الدمار النـاجم عـن تـدفق الـذخرية علـى حنـو غـري مـنظم                و  - ١٠

 إىل أن   ،جملس األمـن  اليت فرضها   حظر توريد األسلحة    نظم   اليت ترصد    ،وأشارت أفرقة اخلرباء  
ى تـــوافر ذخائرهـــا دمبـــشـــعبية أنـــواع معينـــة مـــن األســـلحة بـــني اجلماعـــات املـــسلحة تـــرتبط 

ــاتلني،     ). S/2010/91 انظــر( ــع املق ــذخرية دف ــارير أن نقــص ال ــل، أظهــرت بعــض التق ويف املقاب
عـودة اإلمـداد    نـع   مل  إيالء أولوية  وينبغي. )٣(بعض احلاالت، إىل السعي حلل خالفاهتم سلميا       يف
  .الذخائر يف احلاالت شديدة اخلطورة على السكان املدنينيب

، وأدرج  مل فيما يتعلـق باألسـلحة والـذخائر       األمن على اتباع هنج شا    دأب جملس   وقد    - ١١
نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة          أو ، املتعلقة حبظـر توريـد األسـلحة       تهمناقشالذخائر يف   مسألة  

. )٤( أو محاية املدنيني يف الرتاعات املـسلحة       ،مكافحة اإلرهاب   أو ،اجلنود األطفال  اإلدماج، أو 
مثـل سـياقات املخـدرات واجلرميـة،     سلحة والـذخائر يف سـياقات أخـرى    األالنظر يف  يتم أيضا   و

ــة          ــراءات املتعلق ــسان، واإلج ــوق اإلن ــة وحق ــن، والتنمي ــسالم واألم ــرأة وال ــسالم، وامل ــاء ال وبن
ومــن املهــم، أن معظــم البلــدان . باأللغــام؛ والنقــل اجلــوي والــسالمة البحريــة، ومراقبــة احلــدود

وإمجــاال فإنــه بــسبب الــسمات  . ر الــذخائر يف تــشريعاهتامتيــز بــني تــصدير األســلحة وتــصدي  ال
اخلاصة اليت يتسم هبا االجتار يف الذخائر فإن ذلك املوضوع ينبغي أن يصبح عنـصرا أساسـيا يف               

  .أي نقاش يتعلق بتنظيم جتارة األسلحة العاملية
  

  واملساروضع العالمات     
ل وقـائع تارخيهـا مـن اإلنتـاج         حتمل معظم األسلحة عالمات مميزة حتدد نوعها، وتسج         - ١٢

ومــن خــالل بروتوكــول األمــم املتحــدة لألســلحة الناريــة والــصك . إىل آخــر مالــك قــانوين هلــا

__________ 
  )٣(  Small Arms Survey 2010: gangs, groups and guns (Cambridge, Cambridge University Press, 2010).  
، مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة (S/2010/596)انظـــر التقـــارير عـــن مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة    )٤(  

(S/2010/571) والــصومال ،(S/2010/91) وكــوت ديفــوار ،(S/2010/179) . بيــساو -انظــر التقــارير عــن غينيــا 
(S/2010/550)   ولبنان ،(S/2010/538) ية املدنيني يف الرتاعات املسلحة      ، ومحا(S/2010/579)    واألطفال والـرتاع ،

  .(S/2011/64)املسلح يف تشاد 
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، قطعــت بلــدان علــى نفــسها التزامــات شــىت بــشأن وضــع عالمــات علــى     )٥(الــدويل للتعقــب
مــن األســلحة الــيت توضــع عليهــا عالمــات مميــزة وجتعــل . األســلحة الــصغرية، وتعقــب مــسارها

إجـراء رصـد   وينبغـي  . انتهاك حاالت حظر توريد األسـلحة أو حتويـل مـسارها       ملمكن كشف   ا
مـن يرغبـون يف   مـن جانـب   األسـلحة إىل بيئـات الـرتاع أو مـا بعـد الـرتاع              وصول  لكيفية  دقيق  

ة بــصورة غــري مــشروعة وتــداوهلا    وضــع تــدابري فعالــة ترمــي إىل مكافحــة تــدفقات األســلح      
  . ضوابط بال
فرقـة اخلـرباء الـيت ترصـد نظـم حظـر توريـد األسـلحة األرقـام املسلـسلة                    وقد فحصت أ    - ١٣

لألســلحة املــستردة، وذلــك مــع الــسلطات يف بلــد اإلنتــاج الــيت حظــرت يف وقــت الحــق إبــرام 
انظــر علــى ســبيل املثــال (عقــود أخــرى مــع مساســرة الــسالح املــسؤولني عــن تــسريب الــشحنة  

S/2003/937 .( ســلحة ميكــن أن يــساعد علــى مكافحــة  ويــدل ذلــك علــى أن تعقــب مــسار األ
ومع ذلـك، ال ميكـن تعقـب مـسار األسـلحة يف كـثري               . االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية    

عدم إملام املسؤولني بعمليات وضع العالمات، وعدم القدرة علـى حتديـد            من األحيان نظرا إىل     
عــض األحيــان ويف ب. طــرازه بدقــة، أو بــسبب عــدم وجــود ســجالت كافيــة   نــوع الــسالح أو

تكون األرقـام املسلـسلة لألسـلحة الـيت قدمتـها مجاعـة مـسلحة للفحـص قـد جـرى حموهـا عـن                 
يــدل علــى عــدم رغبــة اجلماعــة املــسلحة أو مــورد األســلحة يف أن جيــري   طريــق التجلــيخ، ممــا

إن عملية تعقب األسـلحة يف حـاالت الـرتاع غـري شـائعة وتقتـصر             ). S/2009/521انظر  (تعقبها  
ــى أ  ــادة عل ــروض، وبعــض مؤســسات         ع ــر املف ــيت ترصــد احلظ ــم املتحــدة ال ــة األم ــشطة أفرق ن

حامسـا يف حتديـد مـواطن التـسرب يف          املـسار   ومـع ذلـك، ميكـن أن يكـون تعقـب            . )٦(البحوث
  . جهاز أمن الدولة، والكشف عن مواطن أمن األسلحة والذخائر اليت ينبغي حتسينها

وقـد يـساعد تعقـب      . ثـات حفـظ الـسالم     وقد مت أيضا حتويـل مـسار أسـلحة متلكهـا بع             - ١٤
علــى حتديــد األســلحة الــيت جــرى املــسار بفعاليــة، اســتنادا إىل نظــم ســليمة حلفــظ الــسجالت، 

حتويل مسارها من قوات حفظ السالم، وتسليط الـضوء علـى نقـاط الـضعف احملتملـة يف إدارة                  
  . تلك القوات لألسلحة

 مـا بعـد الرتاعـات بتـسجيل األسـلحة      وينبغي أن تقوم برامج مجـع األسـلحة يف مرحلـة        - ١٥
بتفــصيل كــاف إلتاحــة تعقــب مــسارها علــى حنــو فعــال يف احلــاالت الــيت يــشتبه فيهــا حــدوث 

__________ 
بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتـار هبـا بـصورة غـري مـشروعة،             )٥(  

الوطنيـة، والـصك الـدويل لـتمكني الـدول          املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب احلـدود            
من الكشف عن األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة غـري املـشروعة وتعقبـها يف الوقـت املناسـب وبطريقـة                        

  .موثوق هبا
  )٦(  Small Arms Survey 2009: shadows of war (Cambridge, Cambridge University Press, 2009).  
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والغــرض مــن تــسجيل األســلحة الــيت مت مجعهــا هــو ضــمان احملاســبة     . حتويــل ملــسار األســلحة 
 هـذه   واملساءلة، وضمان أن يتم التصرف يف كل سالح بشكل سليم، ومن األفضل تـدمريه يف              

حتديـد عمليـات حتويـل      يف  ويف حالة تـسجيل تلـك املعلومـات بدقـة، ميكـن اسـتخدامها               . احلالة
مسار األسلحة بصورة غري مـشروعة إىل األطـراف يف الرتاعـات؛ ووضـع خـط أسـاس ألنـواع                    

 تيسري حتديد هوية دفعات األسلحة اليت حيتمـل أن تـصل             ومن مث  األسلحة املوجودة يف املنطقة،   
؛ والتحقـق مـن تـدمري األسـلحة الـيت مت مجعهـا خـالل مبـادرات خفـض حجــم          يف وقـت الحـق  

األسلحة؛ ورصد احتمال فقدان األسلحة والذخرية اليت لـدى قـوات حفـظ الـسالم؛ وتـسهيل                 
  . استعادة األسلحة اليت فُقدت أو ُسرقت

 ٣٠٠ ٠٠٠ األمـم املتحـدة، أكثـر مـن           كيانـات   مجعت ٢٠٠٨ و   ١٩٩٨وبني عامي     - ١٦
فهـم االجتـار   على حتسني   السجالت  تساعد تلك   وميكن أن   . )٦( وسجلت معظمها  قطعة سالح 

البلـدان اخلارجـة مـن الرتاعـات،     الـذي حتـرزه    رصـد التقـدم     تيـسر   غري املشروع يف األسـلحة، و     
  . كفاءة مبادرات خفض حجم األسلحةوضمان 

ــيت         - ١٧ ــاج ال ــادة اإلدم ــسريح وإع ــسالح والت ــرتع ال ــة ل ــايري املتكامل ــا للمع  وضــعتها ووفق
املنظمة، فقد أصبح حفظ سجالت األسـلحة جـزءا رمسيـا مـن بـرامج نـزع الـسالح والتـسريح             

وتتطلـب  . )٧(وإعادة اإلدماج، يف حالة تويل األمم املتحدة املسؤولية عـن عنـصر نـزع الـسالح               
ــة كــل قطعــة ســالح وتعقــب      املعــايري تلــك  ــد هوي ــق املعلومــات األساســية الالزمــة لتحدي توثي
ذلك، فإن عددا كـبريا مـن نظـم حفـظ سـجالت األسـلحة ال يتـضمن العناصـر                    ومع  . مسارها

  . الرئيسية الالزمة، أي طراز السالح ونوعه وعياره ورقمه املسلسل والبلد الذي صنع فيه
وينبغـــي تـــصميم نظـــم حفـــظ الـــسجالت بطريقـــة تكفـــل للمـــوظفني حتديـــد أنـــواع     - ١٨

ق ذلك اهلدف التدريب لفترة قصرية علـى        ويكفي لتحقي . املعلومات اليت جيب عليهم تسجيلها    
وتتـضمن املعـايري الدوليـة لتحديـد األسـلحة الـصغرية،            . عملية جتميع سجالت األسلحة اجملمعة    

األمم املتحدة بوضعها حاليا، توجيهات عمليـة بـشأن مجـع األسـلحة، فـضال               تلك اليت تضطلع    
ون املعـايري الدوليـة   وسـوف تكـ   . )٨(عن وضع عالمات عليها وحفظ سجالهتا وتعقب مسارها       

لتحديد األسلحة الصغرية متوافقـة متامـا مـع املعـايري املتكاملـة لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة                 
  . اإلدماج

__________ 
  )٧(  www.unddr.org/iddrs.  
  .www.un-casa-isacs.orgانظر   )٨(  
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جيـب أن  وأخريا، تشكل سجالت مجع األسلحة دليال قيما، ولكي تكـون ذات فائـدة              - ١٩
ومـن مث،   . توزيـع األسـلحة   ، وحتديد االجتاهات اهلامة يف      دقتهاخبري لتقييم مدى    يقوم بتحليلها   

فإن إعـادة تـصميم الـنظم، وتـوفري التـدريب األساسـي، والتحلـيالت الـيت يقـوم هبـا اخلـرباء قـد                      
تشكل ثالث ركائز يتسىن يف إطارهـا حتـسني اجلهـود املبذولـة يف جمـال حفـظ الـسجالت الـيت                      

  . تشارك فيها األمم املتحدة
مجــع األســلحة تــشكل عنــصرا حامســا يف  وال تــزال ثقــة الــسكان احمللــيني يف عمليــات    - ٢٠

وينبغي دائما أن تكون اجلهود الرامية إىل حتديد هوية األسلحة وتعقب مسارها مبثابـة              . جناحها
  . تعزيز لتلك الثقة

  
  تعقب مسار الذخرية    

تعقـب مـسار   يكـون  عـادة عالمـات فريـدة مـن نوعهـا،         نظرا إىل أن الذخرية ال حتمـل          - ٢١
وحتتـوي ذخـائر األسـلحة الـصغرية        . ن تعقب مسار األسلحة الصغرية    اخلراطيش أكثر صعوبة م   

ويف العـادة   . على أختام يف أسـفلها تتـضمن رمـز املـصنع ورمـز سـنة اإلنتـاج                م األحيان   يف معظ 
يوضع الرقم املسلسل للمجموعـة أو الدفعـة علـى تغليـف اجملموعـة أو الدفعـة، الـيت قـد تـشمل                       

لدى العثور علـى التغليـف، قـد يكـون كـذلك      املسلسل رقم الوعندما يتوافر   . آالف اخلراطيش 
إذ إن الـذخرية املـأخوذة مـن        . من الصعب التأكـد مـن املكـان الـذي حولـت منـه عـن مـسارها                 

اجملموعة نفسها الـيت حتمـل عالمـات متماثلـة قـد تـصل إىل عمـالء متعـددين، ممـا يعـوق حتديـد               
  . مكان واحد حولت منه عن مسارها

الذخرية من الطراز العسكري، الـيت تـستخدم عـادة يف الرتاعـات             ويتيح رصد تدفقات      - ٢٢
املسلحة جماال لتحديـد مـصادرها، وأمنـاط االجتـار هبـا، وأمـاكن حتويلـها عـن مـسارها، بـشكل                      

ويعـود الـسبب يف هـذا إىل أن    .  ذخرية املسدسات واملسدسات شبه اآلليـة يتيحه رصد أكرب مما   
. سكرية ختتلف اختالفا واضـحا عـن األسـواق املدنيـة          اإلنتاج وسالسل التوريد يف األسواق الع     

وإذا مت العثور على أعداد كبرية من الذخرية، فقـد تـؤدي عمليـة اسـتبعاد املـصادر غـري احملتملـة                
  . )٩(إىل التوصل إىل املصادر احملتملة للتحويل

يف وتظل الذخرية اليت مت وضع عالمة دالة على العام الذي أنتجـت فيـه عنـصرا حامسـا          - ٢٣
وكانـت أفرقـة اخلـرباء    . رصد مدى تنفيذ نظم حظر توريد األسلحة الـيت فرضـها جملـس األمـن          

__________ 
  )٩(  James Bevan, ed. Conventional Ammunition in Surplus: A Reference Guide, (Small Arms Survey, 

Switzerland, 2008).  
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تعتمــد علــى الــذخرية املــستردة يف حتديــد مــا إذا كانــت قــد ُنقلــت  كُلفــت بــذلك الرصــد الــيت 
  . أو وجهات حمظورة بعد فرض احلظرجهات إىل
ــاج   - ٢٤ ــات رصــد    وحيت ــون بوالي ــسالم املكلف ــات حفــظ ال ــو بعث ــد مــن   احلظــر موظف املزي

وميكــن توجيــه هــذا . يف جمــال تــسجيل املعلومــات الــصحيحة مــن الــذخرية املــستردة التــدريب 
التدريب إىل أفراد البعثة الذي من املـرجح أن تقـع يف أيـديهم ذخـرية، مبـن فـيهم أعـضاء خليـة                        

ــراد الــشرطة   وكمــا هــو احلــال متامــا يف ســجالت   . رصــد احلظــر، واملراقبــون العــسكريون وأف
. مات األسلحة، من املمكن عندئذ إتاحة املعلومات اليت جرى مجعهـا ألفرقـة رصـد احلظـر                عال

ويف هذا السياق فإنين أرحب باجلهود اليت يبذهلا فريق اخلرباء املعين بكوت ديفوار، الـذي قـدم    
ني املساعدة إىل اخللية املعنية بـاحلظر يف جهودهـا الراميـة إىل حتـسني القـدرة التقنيـة لـدى املـراقب             

العسكريني وأفـراد الـشرطة التـابعني لعمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار املكلفـني بتفتـيش                      
  ). S/2009/521انظر (املنشآت العسكرية 

وباإلضــافة إىل ذلــك، ســتتلقى أفرقــة اخلــرباء الــيت ترصــد نظــم حظــر توريــد األســلحة     - ٢٥
المـات الـيت يـضعها املنتجـون        املساعدة يف عملها إذا قدمت الدول األعـضاء معلومـات عـن الع            

ــة،       ــصغرية واألســلحة اخلفيف ــى ذخــائر األســلحة ال ــضائية عل ــها الق وكــذلك اخلاضــعون لواليت
  . العالمات املوضوعة على الذخرية املستردة بسبب االستخدام غري املشروع

وســيؤدي مجــع املعلومــات علــى حنــو منــهجي، عــن العالمــات املوضــوعة علــى ذخــائر    - ٢٦
ة واخلفيفة غـري املـشروعة املـستردة، وتـسجيلها علـى حنـو كـاف، ونـشرها إىل              األسلحة الصغري 

احلـد  سيـساعد كـثريا علـى        ومن مث    ،تعزيز الشفافية واملساءلة يف جمال جتارة األسلحة والذخرية       
  . من نطاق االجتار غري املشروع

  
  املخزونات    

ت ومراقبتـها باعتبارهـا     حسب املبني يف تقريري السابق، بـرزت عمليـة إدارة املخزونـا             - ٢٧
املخزونات احلكومية اليت تتـسرب منـها       إذ إن    .املتعلقة باألسلحة الصغرية  التحديات  من أخطر   

وتتعلـق تلـك    . األسلحة تعترب مصدرا هاما من مصادر األسلحة الصغرية غري القانونيـة املتداولـة            
سكرية احلديثة يف ترسـانات     ومن بني األسلحة النارية الع    . املسألة إىل حد كبري بإدارة الفوائض     

 مليون قطعة، ميكن اعتبار أن هنـاك مـا ال يقـل             ٢٠٠القوات املسلحة احلكومية البالغ حجمها      
  .)١٠( مليون قطعة فائضة، وبالتايل متثل بنودا حيظى تدمريها باألولوية٧٦عن 

__________ 
  .Small Arms Survey 2008: risk and resilience (Cambridge, Cambridge University Press, 2008)انظر   )١٠(  
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 ويف بيئــات مــا بعــد الــرتاع، فــإن التــدمري الفــوري لفــوائض األســلحة والــذخائر يزيــل     - ٢٨
من احملتمل أن يثري حالة جديدة من عدم االستقرار، ويؤدي إىل بناء الثقـة يف األوقـات                 مصدرا  
واألكثر مـن ذلـك، فـإن تـأمني املخـزون واحلفـاظ عليـه بـشكل سـليم يتطلـب أمـواال                       . احلرجة

وقدرات تنظيمية تكون نادرة يف كثري من األحيان يف أوضـاع مـا بعـد الـرتاع، وحيـول املـوارد                     
 وسـيكون تـدمري فـوائض األسـلحة         . جهود اإلنعاش والتنمية اليت متس احلاجـة إليهمـا         بعيدا عن 

  .ا حبضور اجلمهور مبثابة تدبري فعال من تدابري توطيد األمن وبناء الثقةعلن
  

  خمزونات الذخرية    
. ما زالت إدارة خمزون الذخرية التقليدية ومراقبتـه تطـرح مـشكلة عويـصة ذات شـقني          - ٢٩

ارات غـري املقـصودة املنتـشرة علـى نطـاق واسـع، واملتـصلة بـسوء ختـزين أو سـوء                     االنفجإذ إن   
 بلـدا يف العقـد األخـري، وأسـفرت عـن أعـداد              ٥٠خمزونات الذخرية، قد طالت أكثر من       إدارة  

وبالبيئـة، وقطعـت أسـباب رزق    األساسـية  كبرية من اإلصابات، وأحلقت دمـارا شـديدا بالبنيـة       
  .حملية بأسرها جمتمعات

ويبـــدو أن عـــدم تـــأمني خمزونـــات الـــذخرية الوطنيـــة أو عـــدم رصـــدها بـــشكل جيـــد    - ٣٠
الــسبب وراء نــسبة كــبرية مــن حــاالت حتويــل مــسار الــذخرية يف العــامل إىل األســواق           هــو
وميكن ملصدر الذخرية املتاح بسهولة أن يكون عامال أساسيا يف إطالة وتـصعيد             . املشروعة غري

واملهــم . هابيــة واجلــرائم وغريهــا مــن أشــكال العنــف املــسلحالرتاعــات املــسلحة واألنــشطة اإلر
وخـصوصا إذا كانـت مـن العيـار الثقيـل، ُتـستخدم             الـيت ُيحـّول مـسارها،       الذخرية التقليدية    أن

على حنـو متزايـد يف صـنع األجهـزة املتفجـرة املرجتلـة، مبـا يف ذلـك األفخـاخ املتفجـرة واأللغـام                       
  . الطريق واملقذوفات اخلارقة للمدرعاتاملرجتلة والقنابل املدسوسة على جانب

وغالبا ما ال يالَحظ فقـدان جنـدي مـا للـذخرية أو أن اجلنـدي جيـد صـعوبة يف تفـسري                     - ٣١
وميكـن أن يـؤدي فقـدان الـذخرية     . ذلك لرؤسائه، على خالف حاالت فقدان األسلحة النارية     

 انطالقا مـن أعلـى      ،برة بعناية املداملسار  أشكال حتويل   وتثري  .  ملسارها إىل عمليات حتويل كبرية   
، وهـو مـا قـد يـؤدي إىل عمليـات نقـل               قدرا أكـرب مـن القلـق       مستويات سلم التسلسل القيادي   

النـهائي، وسـوء    من املستعمل   تحقق  الوالفساد، واإلمهال، وعدم    . كبرية غري مشروعة للذخرية   
صفة اعتياديـة  تنفيذ عمليـات مراقبـة احلـدود، كلـها عوامـل تـسهم يف حتويـل مـسار املخـزون بـ               

  .التدفقات غري املشروعة للذخرية يف أحناء كثرية من العامل ويف
ُنظـــم حظـــر توريـــد األســـلحة الـــيت ترصـــد وقـــد أشـــارت منـــذ ســـنني أفرقـــة اخلـــرباء   - ٣٢
فرضــتها األمــم املتحــدة إىل كيفيــة إســهام غيــاب ُنظــم أساســية للمــساءلة يف حتويــل مــسار  الــيت

انتهاك لـُنظم حظـر      ى التأكيد على حدة انتشار الذخرية يف      جرو). S/2006/525انظر  (الذخرية  
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توريد األسـلحة املفروضـة مـن جملـس األمـن، يف خمتلـف تقـارير اللجـان وأفرقـة الرصـد وأفرقـة               
 S/2010/91  وS/2010/179  وS/2010/571 و S/2010/596انظــــر (اخلــــرباء التابعــــة للمجلــــس  

مـسألة أمـن خمزونـات    برفـع أولويـة   الت وأوصى جملس األمن يف إحـدى احلـا      ). S/2009/689 و
انظــر قــرار ( “ذات أولويــة ملحــة”كــي تكــون األســلحة والــذخرية واملــساءلة عنــها وإدارهتــا، 

  )).٢٠١٠ (١٩٥٢اجمللس 
وينبغي أن تكون إدارة املخـزون وتأمينـه بفعاليـة ضـمن أولويـات أي بعثـة مـن بعثـات                - ٣٣

ر بــرامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة  وتتطلــب الــذخرية املــصاَدرة يف إطــا . حفــظ الــسالم
فــسوء إدارة خمزونــات الــذخرية التقليديــة املعرضــة خلطــر . اإلدمــاج مناولــة وإدارة متخصــصتني

االنفجار يعّرض أفراد بعثات حفظ السالم وغريهـم للخطـر؛ ويـشكّل التحويـل احملتمـل ملـسار                  
  .)١١(خرهذه الذخرية الستخدامها يف األعمال العدائية املتجددة خطرا آ

ويتطلب حتسني إدارة خمزونات الذخرية التقليدية طـوال دورة حياهتـا، اختـاذ إجـراءات              - ٣٤
وتقـوم األمـم املتحـدة، مـن جانبـها، بوضـع الـصيغة              . على الـصعيد الـوطين واإلقليمـي والعـاملي        

 النهائية للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بـشأن الـذخرية لتـستخدمها الـدول األعـضاء، وذلـك             
وأشـّجع الـدول األعـضاء وكيانـات األمـم املتحـدة ذات الـصلة علـى                 . )١٢(على أسـاس طـوعي    

تعـزز  كـي   ،  ٢٠١١ املتوقع أن تتاح يف وقت الحـق مـن عـام             ،استخدام هذه املبادئ التوجيهية   
  . قدراهتا يف جمال إدارة املخزونات ذات الصلة

  
  ُنظم حظر توريد األسلحة    

لزامية، مثل اجلزاءات االقتصادية والتجارية وحظر الـسفر        يطّبق جملس األمن جزاءات إ      - ٣٥
والقيود املالية أو الدبلوماسية وحظر توريد األسلحة، للضغط على دولـة أو كيـان مـا لالمتثـال           

ويف إطــار ُنظــم حظــر . لألهــداف الــيت حــّددها جملــس األمــن دون اللجــوء إىل اســتخدام القــوة 
ء عـــادةً بيـــع أو توريـــد األســـلحة واألعتـــدة  توريـــد األســـلحة، ُيحظَـــر علـــى الـــدول األعـــضا 

ويف الوقــت الــراهن، . الــصلة، مبــا يف ذلــك الــذخرية، إىل الــدول أو الكيانــات املــستهدفة   ذات
ُنظــم حلظــر توريــد األســلحة فرضــها جملــس األمــن، تــشرف عليهــا جلــان    عــشرة جيــري تنفيــذ 
  . ّينها األمني العاملس ويعاجملتعزيز الرصد عن طريق أفرقة خرباء ينشئها  اجلزاءات، مع

__________ 
  . من املعايري املتكاملة لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج١٠-٤عيار امل  )١١(  
 املنــشأ عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة  ٢٠٠٨وفقــاً للتوصــية الــواردة يف تقريــر فريــق اخلــرباء احلكــوميني لعــام     )١٢(  

خمــزون  للنظــر يف اختــاذ خطــوات أخــرى ترمــي إىل تعزيــز التعــاون فيمــا يتعلــق مبــسألة الفــوائض يف   ٦١/٧٢
  ).A/63/182انظر (الذخرية التقليدية 
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، أشرت إىل أن أفرقـة الرصـد أو أفرقـة اخلـرباء الـيت ينـشئها جملـس                   بقويف تقريري السا    - ٣٦
األمن لرصد اجلـزاءات كـثريا مـا تواجـه حتـديات عمليـة، مثـل االفتقـار إىل القـدرة علـى جتهيـز                   

إطـار ُنظـم     الرصـد يف وحتليل نتائجها إلكترونيا، وربط هذه النتائج بالبيانات اليت مجعتها أفرقـة  
ويــسرين أن أشــري إىل أنــه منــذ ذلــك الوقــت، أنــشأت األمانــة العامــة نظامــا   . جــزاءات أخــرى

إلكترونيــا إلدارة البيانــات تــدَرج فيــه البيانــات الوصــفية والوثــائق األصــلية الــيت مجعتــها خمتلــف 
خمتلـف  أمـام  تحليـل   ال  عمليـة  أفرقة الرصد، وبذلك حيّسن الذاكرة املؤسسية هلذه األفرقة وييّسر        

التعـاون بـني منظمــة   املتعلـق ب ويف تطــور إجيـايب آخـر، يـنص الترتيــب    . األفرقـة وُنظـم اجلـزاءات   
 فيما يتعلـق بلجـان اجلـزاءات التابعـة جمللـس            األمم املتحدة  و )نتربولاإل(الشرطة اجلنائية الدولية    

) اإلنتربــول(لدوليــة ائيــة ا، واملكمــل التفــاق التعــاون املــربم بــني منظمــة الــشرطة اجلن      األمــن
ى تعزيـــز تبـــادل املعلومـــات، ، علـــ٢٠٠٩أكتـــوبر /يف تـــشرين األولاملوقـــع ، املتحـــدة واألمـــم

تكون مفيـدة هليئـات التحقيـق        ذلك ما يتعلق بالوثائق اليت مجعتها أفرقة الرصد، واليت قد          يف مبا
ع علـى تعزيـز    ولتعزيـز هـذه االجتاهـات، قـد يـود جملـس األمـن التـشجي               . التابعة للدول األعضاء  

لمجلـس وبعثـات حفـظ    لالتعاون العملي بني اجلهات املعنية مـن أفرقـة رصـد اجلـزاءات التابعـة       
 املنظمـات اإلقليميـة والدوليـة       وكـذلك السالم والدول األعـضاء وهيئـات التحقيـق التابعـة هلـا،             

  .املعنية
  

  حظر توريد األسلحة وحفظ السالم    
ــظ      - ٣٧ ــات حلفـ ــع بعثـ ــن أربـ ــس األمـ ــف جملـ ــسالمكلّـ ــدة    ،  الـ ــم املتحـ ــة األمـ ــي عمليـ هـ
ديفــوار، وبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو          كــوت يف

الدميقراطية، وبعثة األمم املتحدة يف ليربيا، والعملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة                
سلحة، أو أحكام اتفاقـات الـسالم        ُنظم حظر توريد األ     تنفيذ رصدعلى   باملساعدة   ،يف دارفور 

تحقيــق االســتقرار يف ل  منظمــة األمــم املتحــدةوإضــافة إىل ذلــك، فــإن بعثــة. املتعلقــة باألســلحة
مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وعمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار مكلفتـــان جبمـــع   

التـصرف فيهـا    مث  مصادرة األسلحة واألعتـدة ذات الـصلة الـيت تـشكّل انتـهاكا للجـزاءات،                 أو
  .بشكل مناسب

 برصــد االجتــار باملخــدرات واألســلحة يف ليربيــاويف ليربيــا، تقــوم بعثــة األمــم املتحــدة    - ٣٨
ــيش    ــات تفت ــوم بعملي ــة، وتق ــت إىل   عــن ااخلفيف ــيت أُدخل ــذخرية ال ــدألســلحة وال  يف إطــار البل

ــالقرار  اإلعفــاءات املمنوحــة مــن جلنــة  املتعلــق ) ٢٠٠٣ (١٥٢١ جملــس األمــن املنــشأة عمــال ب
 عمليــات تفتــيش شــحنات عــنلجنــة الوتقــوم البعثــة أيــضا بتقــدمي تقــارير منتظمــة إىل  . بليربيــا

  . عن ليربيايف نقطة الدخول، وتزّود فريق اخلرباء هبذه املعلوماتاليت جتريها البعثة املعدات 
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ــا امل         - ٣٩ ــة يف إجنــاز مهامه ــه البعث ــذي أحرزت ــدم ال ــق اخلــرباء التق ــا الحــظ فري ــصلة وبينم ت
باألســلحة الــصغرية، فقــد أوصــى بإنــشاء قاعــدة بيانــات تابعــة لــشرطة األمــم املتحــدة تتــضمن   

قاعــدة بيانــات  والطلبــات املوجهــة إىل اللجنــة بــشأن اإلعفــاء مــن حظــر توريــد األســلحة،         
إلكترونية لألسلحة والذخرية اليت عثرت عليها البعثة، وذلك مـن أجـل اخلـروج بتقـدير أفـضل                  

  ).S/2009/640انظر ( احلرب األهليةيؤجج دعم العسكري اخلارجي الذي ملصدر ومدى ال
منظمة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار      ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، تتعهد بعثة         - ٤٠

ــة  ــة الكونغــو الدميقراطي ــيت    يف مجهوري ــصغرية واألســلحة اخلفيفــة ال  قاعــدة بيانــات لألســلحة ال
 املعــين جبمهوريــة الكونغــو فريــق اخلـرباء  ، علـى الــرغم مــن أن ُجمعـت مــن اجلماعــات املــسلحة 

 ذكر أن طريقة إدخال البيانات حتتاج إىل حتـسني لكـي تكـون املعلومـات مفيـدة يف         الدميقراطية
 والية البعثة لتشمل تعهـد قاعـدة بيانـات تـضم             نطاق وأوصى الفريق بتوسيع  . عمليات التعقب 

أن تنـشئ البعثـة   و اململوكـة للدولـة وأمـاكن وجودهـا،     األرقام املسلسلة لكل األسلحة الصغرية   
وأوصـى  . قاعدة بيانات تتضمن كل املعلومات املتاحة عن األسـلحة والـذخائر الـيت يف حوزهتـا       

جلمهوريـة الكونغـو    التابعة  أيضا بالتحقق من خمازن األسلحة والذخرية التابعة للقوات املسلحة          
ة، مثـل األلغـام األرضـية والـذخرية العنقوديـة،           الدميقراطية الـيت تـضم خمزونـات ومعـدات خطـر          

وبتعزيز قدرة البعثة على القيام بعمليـات التفتـيش املرتبطـة بواليـة رصـد احلظـر املفـروض علـى                     
  ).S/2009/603انظر (توريد األسلحة 

وعملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار هـي بعثـة حفـظ الـسالم الوحيـدة الـيت متتلـك                        - ٤١
وتقـوم اخلليـة    .  وخـربات الـشرطة    ة باحلظر، جتمع خـربات مدنيـة وعـسكرية        خلية متكاملة معني  

 وبتيـــسري  املعـــين بكـــوت ديفـــوارفريـــق اخلـــرباءإىل املعنيـــة بـــاحلظر بتقـــدمي دعـــم إداري وفـــين 
  .االجتماعات بني الفريق واملسؤولني اإليفواريني

بإنـشاء قاعـدة    األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار    وأوصى فريق اخلرباء بأن تقـوم عمليـة           - ٤٢
 املــستوردة يف إطـار اإلعفـاءات املمنوحـة مبوجـب أحكــام     واألسـلحة بيانـات لألسـلحة املـدمَّرة    

  .احلظر املفروض على توريد األسلحة
ــاد األفريقـــي      - ٤٣ ــة لالحتـ ــة املختلطـ ــار فريـــق اخلـــرباء املعـــين بالـــسودان إىل أن العمليـ وأشـ

تـــسجيل األســـلحة واألعتـــدة يتـــيح لـــي املتحـــدة يف دارفـــور ال متتلـــك أي نظـــام داخ واألمـــم
أُدخلــت إىل دارفـور مبوجــب إعفـاء مـن حظــر توريـد األســلحة، ذلـك أن هــذا       العـسكرية الـيت  

ويف حــني مل يوضــع . حتديــد مــا فُقــد أو تــسرب مــن املخزونــات  ضــرورياً يف النظــام ســيكون 
قـد أوصـى    اآلن يف دارفور أي برنامج رمسي لرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، ف                حىت

الفريق بأن تقوم العملية املختلطة بإنشاء سجل داخلي لألسلحة، يتاح للفريـق وملـوظفي البعثـة                
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الذين يقومون برصد حظر توريد األسلحة، من أجل التصدي بفعالية ملشكلة فقـدان األسـلحة               
  .والذخائر أو حتويل مسارها

حظر توريد األسـلحة تعزيـز    ويف تقريري السابق، مشلت التوصيات املقدمة بشأن ُنظم           - ٤٤
 بـني أفرقـة اخلـرباء      اًهنـاك اختالفـ   ويف حـني أن     . التعاون بني أفرقة اخلرباء وبعثات حفظ السالم      

وعمليات حفـظ الـسالم مـن حيـث الـدور واملـسؤوليات واألهـداف، فـإن زيـادة تعزيـز تبـادل                       
  .املعلومات والتعاون وتضافر اجلهود بني اجلانبني يظل أمرا حيويا

  
  نف املسلحالع    

كـثريا مــا يكــون مــن الـصعب التمييــز بــني العنــف الـسياسي الواســع النطــاق والــسلوك      - ٤٥
الوحــشي املــنظم اللــذين متارســهما مجاعــات تعمــل يف ظــل نفــس الظــروف، بتيــسري يف أغلــب   

. سـيادة القـانون  غيـاب  لدولـة و مـن ا  ويف غياب الرقابة األساسية ،األحوال من مناصري النخبة   
، ولكــن هنــاك أمناطــا متــشاهبة مــن هــاييت إىل  علــى ذلــكاألمثلــة أســوأ مــن دة واحــالــصومال و

إذ تـوفر املـشاركة يف مجاعـة مـسلحة،          . أفغانستان، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة والـسودان        
سواء كانت بدوافع سياسية أم ال، سبل العيش للشبان، والشرعية املتصورة اليت قد ال تقـدمها                 

  . اخلاصالسلطات العامة والقطاع
ج املستندة إىل األدلة ملعاجلة أسباب العنـف املـسلح        ووهناك حاجة ماسة إىل زيادة النه       - ٤٦

بــرامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة  مــا يكــون مــن الــصعب عــن طريــق  وكــثريا . وعواقبــه
األسـلحة الـصغرية معاجلـة العنـف اإلجرامـي الـذي كـثريا مـا حيـل                  الرقابة على   اإلدماج وتدابري   

ويف هذه البيئـات، يلـزم أن يكـون اختـاذ          . )١٣(الرتاعلعنف السياسي يف فترة ما بعد انتهاء        حمل ا 
تــدابري مجــع األســلحة واألنــشطة ذات الــصلة مــصحوبا بــربامج تنميــة موجهــة حنــو منــع العنــف 

  .تعزيز محاية السكان املدنينيترمي إىل املسلح واحلد منه، وكذلك اختاذ تدابري أخرى 
، )١٤(٢٠٠٦ إعالن جنيف بـشأن العنـف املـسلح والتنميـة الـصادر عـام                دوأواصل تأيي   - ٤٧

ألسـلحة  الرقابـة علـى ا   التزمـت بـالربط بـني       تـه وذلك على وجه اخلـصوص ألن الـدول الـيت أقر          
ــستدامة       ــة امل ــسان والتنمي ــرام حقــوق اإلن ــسلح واحت ــصغرية واحلــد مــن العنــف امل هــدف يو. ال

األعضاء، إىل التشجيع على إجـراء ختفيـضات قابلـة     انضمام مجيع الدول  أمام، املفتوح اإلعالن
للقياس يف العنف املـسلح يف مجيـع أحنـاء العـامل، وكـذلك إدخـال حتـسينات ملموسـة يف األمـن                   

  خفــضوقــد أشــرت إىل أن وضــع أهــداف قابلــة للقيــاس بــشأن. ٢٠١٥البــشري حبلــول عــام 
__________ 

  )١٣(  International Peacekeeping Vol.16, No.1, 2009, P. 37.  
  .www.genevadeclaration.orgانظر   )١٤(  
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ملتعلقــة بــاألمن يف  دمــج املواضــيع اجيعــل مــن املمكــن ســوف ٢٠١٥العنــف املــسلح حــىت عــام 
  . املتابعة احملتملة لألهداف اإلمنائية لأللفية

ومنذ ذلك احلني، طلبت مين اجلمعية العامـة تقـدمي تقريـر عـن احلـد مـن الفقـر وتعزيـز            - ٤٨
-ومفهـوم العنـف املـسلح       ). A/64/228انظـر   (التنمية عن طريق احلد من العنف املسلح ومنعه         

نــه يــشمل أطيــاف إيتــصل أيــضا بعمــل جملــس األمــن، إذ  -هــو موضــح يف هــذا التقريــر  كمــا 
مبــا يف ذلــك ( والعنــف املتبــادل بــني األشــخاص، ، والعنــف املتــصل باجلرميــةاإلجرامــي،العنــف 

  .، يف حاالت الرتاع وبعد انتهاء الرتاع)العنف اجلنساين
ة  يف اجملتمعــات احملليــحــسب مــا تــبنيوومــن املمكــن منــع العنــف املــسلح واحلــد منــه،    - ٤٩

منـه  واحلـد  العنف املسلح ومن الالزم أن تراعي تدابري ملنع  . واملدن والدول يف مجيع أحناء العامل     
يف منطقـة   فـالعنف املـسلح يرتكـز يف كـثري مـن األحيـان              .  معينـة  الفعالة بعض خصائص رئيسية   

 قـد   ويف حني أن مناطق معينة من أي بلد أو مدينة         . وبني فئات معينة يف اجملتمع    حمددة  جغرافية  
. مناطق أخرى قد تعاين من مستويات عالية مزمنة مـن العنـف املـسلح             فإن  حتيا بشكل طبيعي،    

 مــن قبيــل املنــاطق احلدوديــة واألحيــاء  ،وكــثريا مــا تكــون املنــاطق الطرفيــة واهلامــشية واملهملــة 
 عرضــة لنمــو هياكــل الــسلطة غــري الرمسيــة واملتوحــشة الــيت تــستخدم وســائل ،الفقــرية يف املــدن

 -هنـج األمـن اجملتمعـي يف أنـه يـسمح      حمققـة مـن   وتتمثل أقصى فائـدة   . حتقيق غاياهتا يف   العنف
 بتوجيـه املـساعدة بـشكل صـحيح علـى املـستوى دون              -عندما يقترن بأعمال املـسح والتقيـيم        

ويف هــذا الــصدد، جتــدر اإلشــارة إىل املمارســة الناشــئة يف .  حيــث تــشتد احلاجــة إليهــا،الــوطين
  .)١٥(“حلد من العنف اجملتمعيا” املسماة تحدة حلفظ السالمعمليات األمم امل

. وميكن أن ترتبط أشـكال خمتلفـة مـن العنـف ارتباطـا سـببيا، وأن يعـزز بعـضها بعـضا                       - ٥٠
وتبني النسبة العاليـة مـن حـدوث العنـف اجلنـساين، وال سـيما العنـف اجلنـسي، املبلـغ عنـها يف                        

 بــل ميتــد ،ع املــسلح ال يقتــصر علــى املقــاتلنيالعنــف النــاجم عــن الــرتاأن بعــض منــاطق الــرتاع 
ويؤكـد أيـضا ارتفـاع معـدالت العنـف          . بشكل روتيين إىل أعمال عنف ُترتكـب ضـد املـدنيني          

إرث الـرتاع عقبـة   هبـا  ميكـن أن يـشكل   الكيفيـة الـيت    اجلنائي يف عدد من أوضاع ما بعد الرتاع         
ذلك أمــام عمليــات الــتعمري   وكــ،كــؤود أمــام العــودة املــستدامة للمــشردين مــن جــراء الــرتاع   

وتتطلـب أشـكال العنـف املختلفـة صـياغة اسـتجابات            . والسالم واألمن والتماسك االجتماعي   
. وقايـة حمـددة   معينـة ووضـع سـبل       عوامـل خطـر     معاجلـة   سياساتية وبراجمية متكاملـة تـستهدف       

__________ 
  )١٥(  “Second generation disarmament, demobilization and reintegration (DDR) practices in peace 

operations: a contribution to the new horizon discussion on challenges and opportunities for UN 

peacekeeping” (United Nations, 2010).  
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فقــد تعــوق . ولكــن مــن املهــم أيــضا جتنــب معاجلــة أشــكال العنــف مبعــزل عــن بعــضها الــبعض 
ج اجملزأة، اليت تركز بشكل ضيق على الرتاع أو اجلرميـة، بلـورة اسـتراتيجيات شـاملة ملنـع        ونهال

العنـــف املـــسلح واحلـــد منـــه، وحتـــول دون وضـــع سياســـات دوليـــة وإقليميـــة ووطنيـــة وحمليـــة 
  .اتساقا أكثر
والعنف املسلح شاغل أمين حملـي ودويل علـى حـد سـواء، ولـه أبعـاد إقليميـة وأخـرى                       - ٥١

وميكن أن ميتد عرب احلدود اإلقليمية، ويـؤدي إىل تـشريد أعـداد كـبرية               . لحدود الوطنية عابرة ل 
من الناس، مثلما شوهد خالل االشتباكات اليت وقعت بـني مجاعـات رعويـة متنافـسة، أو بـني                    

وميكــن أيــضا أن تــؤثر عــصابات اجلرميــة . مجاعــات إجراميــة هتــرب األســلحة مــن بلــد إىل آخــر
ــة ـــ ،املنظمـ ــات ال ــرا   ،شتات ومجاعـ ــأثريا مباشـ ــة تـ ــشبكات اإلرهابيـ ــة  يف  والـ ــديناميات احملليـ الـ
  .املسلح للعنف
. ويكتــسي العنــف املــسلح طابعــا جنــسانيا إىل حــد كــبري، مــن حيــث أســبابه وعواقبــه   - ٥٢
مجيــع اجملتمعــات املتــضررة، يكــون أغلــب مــرتكيب اهلجمــات املــسلحة هــم مــن الــشباب     ففــي

ذه وترجــع األســباب اجلذريــة الرئيــسية هلــ . ملباشــرين هلــاالــذكور، كمــا أهنــم أغلــب الــضحايا ا 
عالقـات  اليف  اً  انعدام املـساواة هيكليـ    وإىل  املعايري االجتماعية والثقافية،    إىل عدم تكافؤ    الظاهرة  

القلق بوجه خاص يف اجملتمعات الـيت حتتـوي علـى نـسبة           تلك الظاهرة   وتثري  . بني املرأة والرجل  
وجيـب أن   .  بارتفاع معدالت البطالة بـني الـشباب       عندما تقترن  عالية من الشباب بني سكاهنا،    

ــسلح    يكــون  ــساين للعنــف امل ــراف بالطــابع اجلن ــه ل االعت ــصر توجي ــسياساتية  عن الســتجابات ال
الـيت  وإذا مل تعاجل اجلوانب اجلنسانية للعنف املسلح، مبا يف ذلك األدوار االجتماعيـة              . والرباجمية

لتبعيــة للنــساء والفتيــات وخــضوع ا ،تــشكل العنــف املــسلحالــيت كــثريا مــا ميارســها الــذكور و
ــسية      ــة الرئي ــة يف اجملتمــع ككــل، فقــد ُيغفــل بعــض األســباب اجلذري ــة إىل ااهليكلي لعنــف املؤدي

  .الفتيات والفتيان والنساء والرجاليف آثار خمتلفة وما حيدثه من  ،املسلح
ــه      - ٥٣ ــن يف قراراتــــ ــس األمــــ ــد جملــــ ــد أكــــ ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥وقــــ
على أن العنف اجلنـساين، وال سـيما العنـف اجلنـسي، منتـشر علـى نطـاق                  ) ٢٠١٠( ١٩٦٠ و

. ، وأن مــرتكيب هــذا العنــف قلمــا ُيقــدمون إىل العدالــة اتواســع يف العديــد مــن منــاطق الرتاعــ 
إيـذاء النـساء واألطفـال عـن طريـق العنـف اجلنـساين، مبـا يف               ال يسجل بشكل كاف     وكثريا ما   

نتيجــة حيــث يــأيت ذلــك اإليــذاء ك واالســتغالل اجلنــسي، ،العنــف يف املــرتلذلــك االغتــصاب و
 علـى صـعيد األسـرة، حيـث         يف أشـد صـوره    وُيـرى أثـر العنـف       . لعنف املسلح من نتائج ا  مهمة  

ــا لألســر املعيــشية حبكــم      يــتعني علــى األطفــال أو النــساء رعايــة الــضحايا أو أن يــصبحوا أرباب
ر فيها للنساء واألطفال فرص لكسب الرزق فـإهنم يكـافحون   ويف احلاالت اليت ال تتواف    . الواقع
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لتوفري حاجات أسرهم، وكثريا ما يعانون من ازدياد مستويات الفقر، اليت قد تنتقـل إىل اجليـل                 
  .الذي يليهم

وعلــى الــرغم مــن أن املــراهقني والــشبان قــد يكونــون أبــرز الــضحايا املباشــرين، فــإن      - ٥٤
أيــضا بــصورة مباشــرة وغــري مباشــرة ضــحايا للعنــف يــصبحون الفتيــان والفتيــات األصــغر ســنا 

ــرتاع املــسلح   ويتــضرر األطفــال بوجــه خــاص تــضررا غــري متناســب    . املــسلح، مبــا يف ذلــك ال
أيــضا مــن خــالل ارتبــاطهم بــالقوات  وباألعمــال العدائيــة، وذلــك بــصورة مباشــرة كــضحايا،  

، )٢٠٠٩ (١٨٨٢ همـن قـرار   أن أالحظ اختاذ جملس األ     ويسرين. املسلحة واجلماعات املسلحة  
ومـن املتوقـع    . وزيادة مشاركة أعضائه يف التصدي لالنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال         

أن تؤدي إضافة قتل وتشويه األطفال والعنف اجلنسي إىل معايري إدراج أطراف الـرتاع املـسلح                
م األسـلحة الـصغرية     مـن اسـتخدا   واحلـد    ،يف تقاريري إىل جملس األمـن، إىل تعزيـز بيئـة احلمايـة            

إدراج استهداف األطفال أو النـساء يف       الرامية إىل    جهود جلان اجلزاءات     وإذ إن . ضد األطفال 
 مـن   ))٢٠٠٨ (١٨٥٧اجمللـس    قـرار    انظـر (حاالت الرتاع املسلح كمعيار للجـزاءات املوجهـة         

  .املتوقع أن ُتحدث أثرا إجيابيا
 إىل أن العنـف يف اجملتمـع احمللـي          )١٦(طفـال وقد أشار التقرير العاملي عن العنف ضـد األ          - ٥٥

وأوصـى  . األسـلحة علـى نطـاق واسـع    فيها تتداول  يف األماكن اليت    ميكن أن يتخذ أبعادا خميفة      
التقرير بأن تضع الدول سياسة وقائية شاملة للحد من الطلب علـى األسـلحة واحلـصول عليهـا           

ــسي   ــإجراء رئي ــستهدف اك ــيت     ي ــة ال ــل البيئي ــن العوام ــسهحلــد م ــال   يف  مت ــف ضــد األطف العن
  .احمللي اجملتمعب

  
  منع العنف املسلح واحلد منه    

وجيــب . ال يوجــد حــل وحيــد لــهفإنــه مثلمــا ال يوجــد ســبب وحيــد للعنــف املــسلح،   - ٥٦
تراعي برامج منع العنف املسلح واحلد منه جمموعـة كـبرية مـن العوامـل املتـصلة هبـذا اخلطـر                      أن
ــه، وأ مبــدى و ــصلة  القــدرة علــى التــصدي ل ــة ذات ال ــع اجلهــات املعني وتــضطلع . ن تــشرك مجي

باجلهود احلالية الحتـواء العنـف املـسلح واحلـد منـه عمومـا املؤسـسات العـسكرية ومؤسـسات                     
الشرطة، ووكاالت الـصحة العامـة والتعلـيم، أو منظمـات اجملتمـع املـدين الـيت تركـز علـى منـع                       

ولكن الربامج ال توضع دائمـا علـى        .  اجملتمعية الرتاعات وبناء السالم والعدالة االنتقالية والتنمية     
وسـيكون املـؤمتر   . يـصلح  ال أساس تشخيص دقيق للمشكلة أو أدلة شاملة على ما يـصلح ومـا        

__________ 
  )١٦(  Paul Sergio Pinheiro, World Report on Violence against Children (Geneva United Nations Secretary 

General's Study on Violence against Children, 2006).  
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ــوزاري   ــشأن االستعراضــي ال ــاين ب ــشرين األول ، إعــالن جنيــف الث ــوبر / الــذي ســيعقد يف ت أكت
يتعلـق بـربامج احلـد مـن      مـا  بلورة هنج يستند بصورة أكـرب إىل األدلـة في      ملواصلة فرصة   ،٢٠١١

  .العنف املسلح
أن ينبغـي   ، يف بيئـات الـرتاع ومـا بعـد الـرتاع       ، مكافحـة العنـف املـسلح      وحتقيقا هلـدف    - ٥٧

تشمل أنشطة حفـظ الـسالم وبنـاء الـسالم احلـد مـن العنـف املـسلح باعتبـاره هـدفا ذا أولويـة،                         
.  العـصابات أو امليليـشيات     يف ذلك توفري بـدائل للـشباب األكثـر عرضـة خلطـر االخنـراط يف                مبا

منظومـة األمـم املتحـدة تعمـل علـى ضـمان زيـادة تكامـل بـرامج احلـد مـن العنـف                        وما برحت   
لتخفيـف مـن خطـر تقـويض املقـاتلني          هبـدف ا  املسلح ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج       

جملتمعـات  األسـلحة املتداولـة يف ا     الـتحكم يف    السابقني لعمليات الـسالم اهلـشة، وأيـضا لـضمان           
  . أفضل بشكل
 بـشأن بنـاء الـسالم بعـد     ٢٠١٠ عـام   جملـس األمـن  املفتوحة اليت أجراهـا   وبعد املناقشة     - ٥٨

، الحـظ اجمللـس أن االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة ميكـن أن                 )S/PV.6299انظر  ( انتهاء الرتاع 
 مـن الــرتاع  يـشكل هتديـدات عـابرة للحــدود الوطنيـة ختـل بتوطيـد الــسالم يف البلـدان اخلارجـة        

ومن املهم حتديد تـدفقات األسـلحة غـري املـشروعة باعتبارهـا هتديـدا         ). S/PRST/2010/7انظر  (
مباشرا حلفظ السالم وبناء الـسالم؛ ومـن املهـم بـنفس القـدر إجيـاد اسـتجابات واسـعة النطـاق                      

 علــى النحــو الــذي تأكــد يف تقريــري عــن بنــاء الــسالم يف املرحلــة الــيت تــستند إىل الــسياسات، 
النـشر الفعـال لقـوات      هـذه االسـتجابات     وتـشمل   ). S/2009/304(تعقب مباشرة انتهاء الـرتاع      

ــسالم  ــسابقني و  ،حفــظ ال ــزع ســالح املقــاتلني ال ــراد  ون ــسرحيهم وإعــادة   األف ــرتبطني هبــم وت امل
، )S/2010/466انظــر (إدمــاجهم، ودعــم مــشاركة املــرأة يف مؤســسات ومبــادرات بنــاء الــسالم 

تـدابري  وضـع   أيـضا    ومـن الـضروري   . يف ذلـك إصـالح قطـاع األمـن         نون مبـا  وتعزيز سيادة القـا   
 ، وتعزيـز األمـن اجملتمعـي      ،جهود إعادة اإلعمـار   وتشجيع  احلد من التسلح على املدى الطويل،       

ــة  ــه وإجيــاد بيئ ــة و ميكــن في فــرص تــوفري  و،األداء االقتــصاديحتــسني تقــدمي اخلــدمات احلكومي
زيـة لتـسوية املنازعـات ميكـن أن تـساعد علـى منـع العنـف                 واالستثمار يف آليـات المرك     ،العمل
  . املسلح
 اكتسبت املؤسسات املالية الدولية أيضا خربة كـبرية يف جمـال منـع              وعالوة على ذلك،    - ٥٩

العنــف املــسلح واحلــد منــه، وســلمت بأمهيــة تعزيــز التنميــة واألعمــال االقتــصادية احلــرة بطــرق 
نــك الــدويل وحــدة معنيــة بــالرتاع واجلرميــة والعنــف ولقــد أنــشأ الب. ختفــف مــن العنــف املــسلح

تعزيــز قـدرة الــدول واجملتمعـات علــى التـصدي للعنــف    بقـصد  هبـدف دعـم اجلهــود الـيت يبــذهلا    
وكــثري مــن هــذه التــدخالت تــدعم دعمــا واضــحا عمليــات التــشخيص والتخطــيط،    . املــسلح
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، وذلــك علــى وكـذلك القــدرة علــى احلــد مــن العنــف اجلمـاعي والعنــف فيمــا بــني األشــخاص  
: ٢٠١١ومـن املتوقـع أن يقـدم تقريـر التنميـة يف العـامل عـام               . الصعيد الوطين وصعيد البلـديات    

حتديـــد أمهيـــة علـــى  املـــساعدة بـــصورة أكـــرب  الـــذي يعـــده البنـــك،ألمـــن والتنميـــة،االـــرتاع و
  .جوالنه هذه
نـف  لتـصدي للع  الراميـة إىل ا   وقد اضطلعت الدول األعـضاء مبجموعـة مـن التـدخالت              - ٦٠

 وإجـراءات   ،نفاذ اليت تشمل إجراءات عسكرية    اإلوحبذ الكثري من احلكومات أنشطة      . املسلح
ويف حـاالت أخـرى، ُنفـذت أنـشطة للمنـع تركـز علـى               .  وتـشريعات عقابيـة    ،شرطةتتخذها الـ  

نفـاذ مـن   اإلوجتمع األنشطة الناجحة عـادة بـني إجـراءات    . احلوافز، إىل جانب العقاب والردع   
املخـاطر اهليكليـة واملباشـرة، وتعـزز     تعـاجل  الـيت  والوقائيـة   فـارة والـربامج الطوعيـة       قبيل تعزيز اخل  

  .قدرة الناس واجملتمعات احمللية على التصدي للعنف املسلح
  

  االستخدام وإساءة االستخدام    
ــل        - ٦١ ــسها وحتوي ــصغرية علــى إنتاجهــا واالجتــار هبــا وتكدي ال تقتــصر مــسألة األســلحة ال

، متثـل املبـادئ األساسـية    للمسؤولني العمـوميني فبالنسبة .  أيضا استخدامها مسارها وإمنا تشمل  
املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القوانني مثاال جيدا على معيـار               

التـدريب وبنـاء القـدرات، مبـا يف ذلـك      يف سترشد به متفق عليه داخل األمم املتحدة ميكن أن يُ    
  . )١٧(بعد انتهاء الرتاعاتيف حاالت ما 

 ة فحـسب  تـشجيع االمتثـال للقواعـد املتفـق عليهـا، موجهـ       جهـود كونتأن وال ينبغي     - ٦٢
التقيـد بـضمان أن     املكلفـني ب   وحـدهم     ليسوا  املوظفني احلكوميني  ألن. مسؤويل احلكومات إىل  

لوك  فالقــانون اإلنــساين الــدويل يتنــاول ســ ،يكــون اســتخدامهم لألســلحة اســتخداما مــشروعا 
ويف السنوات األخرية، دخلت أطـراف فاعلـة يف جمـال املـساعدة             . )١٨(اجلماعات املسلحة أيضا  

ــه،اإلنــسانية ــة الــصليب األمحــر الدوليــ ا من  بقــدر مــن النجــاح يف حــوار مــع اجلماعــات   ة، جلن
ــدويل       ــساين ال ــانون اإلن ــاحترام تلــك اجلهــات للق ــاء النــهوض ب ــدول ابتغ ، املــسلحة مــن غــري ال

جتنيـده األطفـال جنـودا يف       عـن   عن استخدام األلغام املضادة لألفراد و     االمتناع  وتشجيعها على   
وأخذت عـدة مجاعـات مـسلحة يف خمتلـف أحنـاء العـامل علـى عاتقهـا التزامـات ذات                     . صفوفها

صــلة باألســلحة تراوحــت بــني فــرض قيــود علــى اســتخدام أســلحة تــثري شــواغل حمــددة واختــاذ 

__________ 
  .١٩٩٠اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، اليت عقدت يف هافانا، عام   )١٧(  
أغــسطس / آب١٢؛ الربوتوكــول اإلضــايف التفاقيــات جنيــف املؤرخــة ١٩٤٩انظــر، اتفاقيــات جنيــف لعــام   )١٨(  

  .١٩٧٧ ، املربم عام)الربوتوكول الثاين(ة  واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولي١٩٤٩
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 واألســلحة الناريــة، وبــذل جهــود ترمــي إىل ضــمان األمــن   تــدابري وقائيــة إزاء اســتخدام القــوة 
ويف حـني أنـه ال ُيعـرف سـوى          . الذخريةاألسلحة و خزونات  فيما يتعلق مب  والسالمة األساسيني   

االلتزامات، فإهنا جديرة بأن ختضع لرصد أكثـر منهجيـة مـن أجـل              تنفيذ تلك   مدى  القليل عن   
محاية املـدنيني يف الرتاعـات      من تأثري يف جمال     ملدى ما ميكن أن حتدثه      الوصول إىل إدراك أفضل     

  ).S/2009/277(املسلحة 
  

ــق    -ثالثا    ــامج العمــل املتعل ــشروع   برن ــع االجتــار غــري امل ــصغرية مبن  باألســلحة ال
  واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه

طـار برنـامج العمـل      أفضت اجتماعـات األمـم املتحـدة الثالثـة األوىل الـيت ُعقـدت يف إ                 - ٦٣
ــه       املتعلــق مبنــع االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة مــن مجيــع جوانب

فقــد اخُتــتم االجتماعــان . ، إىل نتــائج حمــدودة٢٠٠١، املعتمــد عــام  عليــهومكافحتــه والقــضاء
كـل  جتماعـات الـيت تعقـد       الايف إطـار     ،٢٠٠٥  و ٢٠٠٣ عـامي اللذان عقـدا    للدول  املتعاقبان  

ــاميتني    ــسبة   . هــامتنيســنتني، دون صــدور وثيقــتني خت ــه بالن ــشيء ذات األمــم ملــؤمتر وحــدث ال
 يف إطــار ٢٠٠٦الــذي عقــد عــام الســتعراض التقــدم احملــرز يف تنفيــذ الربنــامج، األول املتحــدة 

 ٢٠٠٨عـــامي للـــدول اللـــذين عقـــدا بيـــد أن االجتمـــاعني الثالـــث والرابـــع  . برنـــامج العمـــل
ا النجـاح يف حتقيـق نتـائج        مـ اليت تعقد كل سـنتني، قـد حالفه       جتماعات  االإطار   ، يف ٢٠١٠ و

ــة املنحــى شــكّلت توجيهــا للجهــود والتعــاون املبــذولني علــى      ــوطين يالــصعكــل مــن  عملي د ال
  ).A/CONF.192/BMS/2010/3  وA/CONF.192/BMS/2008/3انظر (واإلقليمي والدويل 

تعزيــز التعــاون بــني املؤســسات  االجتمــاعني، أكــدت الــدول علــى ضــرورة  كــال ويف   - ٦٤
التعــاون عــرب احلــدود، مواصــلة مناقــشة وجــرى . الوطنيــة وإعمــال أطــر تــشريعية ورقابيــة فعالــة

وال يزال موضـوع حتـسني فعاليـة      . األسلحةمسار  سيما فيما يتعلق بالطلبات املتصلة بتعقب        ال
  .التعاون واملساعدة موضوعا ذا أمهية حمورية

الــواردة يف  (٢٠١٠وثيقــة اخلتاميــة الجتماعهــا الــذي عقــد عــام وأوصــت الــدول يف ال  - ٦٥
A/CONF.192/BMS/2010/3( إجراء تقيـيم شـامل للتقـدم احملـرز يف تنفيـذ برنـامج العمـل بعـد                ب

، الـذي  املؤمتر االستعراضـي الثـاين لربنـامج العمـل    كإسهام يف  ، سنوات على اعتماده ١٠مرور  
ويف القـرار   . هة اليت ينبغي أن تضطلع بذلك التقيـيم       ومل يتم بعُد حتديد اجل    . ٢٠١٢ عامسيعقد  

أن هـذا   أشـري إىل    ،  )٦٥/٦٤قرار اجلمعية العامـة     (الصلة الذي اختذ عقب ذلك االجتماع        ذي
  .التقييم ينبغي أن يناط بالدول نفسها



S/2011/255  
 

11-28970 21 
 

ــامج العمــل        - ٦٦ ــد يف إطــار برن ــوع جدي ــى عقــد اجتمــاع مــن ن ــدول عل  أي ،واتفقــت ال
تحـديات الرئيـسية الـيت تعتـرض        بغرض التصدي لل  ميني مفتوح العضوية    اجتماع للخرباء احلكو  

.  والفرص املتاحة املتعلقة مبسائل ومواضـيع خاصـة، منـها التعـاون واملـساعدة الـدوليان                 ،التنفيذ
 /أيــار ١٣ إىل ٩الــذي ســيعقد يف الفتــرة مــن ، أن ينــصب تركيــز اجتمــاع اخلــرباءومــن املقــرر 

 األسـلحة الـصغرية وحفـظ سـجالهتا وتعقـب         المات علـى    وضع الع ، على جماالت    ٢٠١١ مايو
  .مسارها

ــأن بعــض الــدول قــد أنــشأت، يف إطــار    ٢٠٠٨ويف تقريــري لعــام   - ٦٧ ، أبلغــت اجمللــس ب
تنفيــذها لربنــامج العمــل، أطــرا تــشريعية وطنيــة ونقّحتــها، وأدرجــت خطــط عمــل خاصــة           

على وضـع بـرامج مجـع األسـلحة       باألسلحة الصغرية يف استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية، وعملت        
ــدمريها، وحــّسنت إدارة خمزوهنــا مــن األســلحة، وانــضمت إىل جهــود التعــاون واملــساعدة      وت

وحـسّنت الـدول كـذلك      . تلـك اجملـاالت   مجيـع   يف  إحـراز تقـدم     واصلت الدول   وقد  . الدوليني
 أمن خمزوهنا من األسلحة وقامـت بتـدمري فـائض أسـلحتها، وهـي عمليـات جتـري يف كـثري مـن                

ــم املتحــدة    ــان مبــساعدة تقــدمها األم  يف إطــار شــراكة مــع اجلهــات املاحنــة واملنظمــات    ،األحي
وأدرجــت بعــض الــدول خطــط عمــل تتــصل باألســلحة الــصغرية يف . اإلقليميــة واجملتمــع املــدين

 هنجهـا يف التعامـل   قامـت، مـن ناحيـة أخـرى، بتوسـيع نطـاق          استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية، أو     
مبوافــاة ســجل األمــم الــشفافية  مــستوى  مــن الــدولمتزايــدعــدد وقــد عــزز . لةمــع هــذه املــسأ

معـدل  بيـد أن  . ألسـلحة الـصغرية  انقـل  يف جمال املتحدة لألسلحة التقليدية بتقارير عن عملياهتا    
 كمـا أن التقـارير      ،ضئيال يف بعض املنـاطق    زال   ماتقدمي التقارير الوطنية مبوجب برنامج العمل       

 كثري من األحيان طبيعة التحديات املرتبطـة بتنفيـذ الربنـامج علـى الـصعيد                الوطنية ال توضح يف   
وعـالوة علـى ذلـك، ال يـزال باإلمكـان حتـسني       . الوطين، وكيفية التغلب على هـذه التحـديات     

السلطات املعنية بالتحقيق وإنفاذ القـانون التابعـة للـدول          بني  التنفيذ  عن  فعالية تبادل املعلومات    
  . منظمة اإلنتربولووكذلك بني الدول 

 يف برنـامج العمـل، إىل        الـواردة  وأفضت التدابري املوصى باختاذها على الـصعيد الـوطين          - ٦٨
اختاذ بعض املبادرات اإلقليمية الواعدة من أجل كبح االجتار غري املشروع باألسلحة الـصغرية،              

هلامـة يف اآلونـة األخـرية       ومـن األمثلـة ا    . املبادرات املتعلقة بوضـع املعـايري     ب  فيما خيتص  سيما وال
وسـط أفريقيـا للرقابـة علـى األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة وذخائرهـا                  على ذلك اتفاقية    

. ٢٠١٠ ومجيع القطع واملكونات اليت ميكن أن تستخدم يف صنعها وإصـالحها وتركيبـها لعـام     
. ت الوطنيــةويلــزم بــذل املزيــد مــن اجلهــود لتجــسيد هــذه املبــادرات يف التــشريعات واإلجــراءا 

ومتكنت منظمات إقليمية، حيثما أُتيحـت هلـا املـوارد الالزمـة، مـن حتقيـق تغـيري ملحـوظ علـى                      
أرض الواقع؛ وكثريا ما تقدم الربامج واملبادرات واملشاريع اليت تنفذها صـناديق األمـم املتحـدة                
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فـل التـآزر   هـذه الـشراكات تك  إذ إن . ووكاالهتا ومراكزهـا الـدعم واملـساعدة يف اجملـال الـتقين          
  . واستعمال املوارد بصورة فعالة

تنفيــذ فعاليــة ، ذكــرت عــددا مــن العوامــل الــيت حتــول دون  ٢٠٠٨ويف تقريــري لعــام   - ٦٩
ــى        ــصغرية عل ــلحة ال ــدويل لتعقــب األس ــصك ال ــل وال ــامج العم ــن  برن ــصعكــل م ــوطين يال د ال

ىل إمكانية القيـاس، وإىل     واإلقليمي والعاملي، مبا يف ذلك كوهنما غري ملزمني قانونا؛ واالفتقار إ          
ــدر        ــدول األعــضاء إىل الق ــد مــن ال ــار العدي ــد إجنــاز فاصــلة؛ وافتق ــايري ملموســة ومواعي  اتمع

كانــت  إذا امبــســيما الــدول األكثــر تــضررا؛ واملناقــشة العدميــة اجلــدوى املتعلقــة    ، والالالزمــة
يــضا بــأن األمــم ويف ذلــك التقريــر، أبلغــت اجمللــس أ. برنــامج العمــل أم المدرجــة يف الــذخائر 

املتحدة قـد شـرعت يف مبـادرة لوضـع معـايري دوليـة للرقابـة علـى األسـلحة الـصغرية مـن أجـل                          
 ولتقـدمي توجيهـات   ،تبسيط وضع السياسات على نطاق األمـم املتحـدة والـربامج واملمارسـات       

يتعلـق هبـذه     أو غريهـا مـن اجلهـات املعنيـة الـيت ترغـب يف املـضي قـدما فيمـا              ،لـدول إىل ا عملية  
عمليـة تـشاورية    نتيجـة عقـد      املعـايري    تلـك ويتواصل إحراز تقدم جيد يف عمليـة وضـع          . املسألة
 ، واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة   ،نو واخلـرباء احلكوميـ  ،وكـاالت األمـم املتحـدة   ، مشلت  شاملة

 ، يف صـيغتها النهائيـة     ،املعايريتلك  وستعرض  .  وقطاع صناعة األسلحة الصغرية    ،واجملتمع املدين 
  .٢٠١٢ الذي سُيعقد عام ،ل املؤمتر االستعراضي الثاينخال
وباملثـل، مـا زال هنـاك        . سـارية  ٢٠٠٨اليت تناولتها يف تقريـري لعـام        النقاط  وال تزال     - ٧٠
يعقّــد الــذي تحــدي اخلــاص املتمثــل يف التنــسيق املتعلــق باملــسألة الــشاملة لألســلحة الــصغرية،  لا

واألسـلحة الـصغرية هـي فئـة ذات أمهيـة يف ميـادين              . مـل برنـامج الع  ددة يف   احملـ ج املركـزة    والُنه
 والـصحة   ، وحقـوق اإلنـسان    ، مـن قبيـل ميـادين األمـن الـدويل          ،الـسياسات من ميـادين    متنوعة  
وقـد  .  ومكافحـة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة            ، ومراقبة احلدود  ، والتنمية ،العمومية

توقع أن جيلـب إليهـا أكـرب قيمـة          فل الذي من امل   حتديد احمل مواصلة النظر يف    تود الدول األعضاء    
قـد  فـرغم أنـه     فعلى سبيل املثـال،     . حراز تقدم ملموس دون إحداث ازدواجية     على إثر إ  مضافة  

حركــة األســلحة الرقابــة علــى ُيعــرض يف إطــار برنــامج العمــل حتــسني التــدابري املتخــذة بــشأن   
خـرباء منظمـة اجلمـارك العامليـة     يعقـده  تناول هذا املوضـوع يف حمفـل   فإن الصغرية عرب احلدود؛  

حتديـد أوجـه ارتبـاط فريقهـا العامـل      أيـضا  قـد تـود الـدول األعـضاء        و. ميزة واضحة يشكل  قد  
األمـم املتحـدة    يف إطـار بروتوكـول      ، املنشأ حديثا    املفتوح باب العضوية املعين باألسلحة النارية     

  . ملألسلحة النارية، بالعمل املضطلع به يف سياق برنامج العل
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  املالحظات والتوصيات  - رابعا  
يف إطــار األمــم املتحــدة، طــرأ حتــسن ملحــوظ علــى التنــسيق املتعلــق مبــسألة األســلحة     - ٧١

فقد ارتفع عدد كيانات األمم املتحـدة املـشاركة         . الصغرية على مدى السنوات الثالث املاضية     
 إىل ٢٠٠٨ كيانــا عــام ١٦ يف اآلليــة املعــززة للعمــل التنــسيقي املتعلــق باألســلحة الــصغرية مــن 

ويتواصـل إحـراز تقـدم جيـد يف         . كيانا، ولدى اآلليـة اسـتراتيجية قائمـة متعـددة الـسنوات            ٢٣
بـشأن   ومبـادئ توجيهيـة تقنيـة دوليـة          ،األسلحة الـصغرية  للرقابة على   عملية وضع معايري دولية     

 وقــانون ، ودليــل تقــين، تزويــد الــدول بــأدوات منــها دليــل تــشريعي  كــذلكوجيــري. الــذخائر
 وموقـع شـبكي لتبـادل املعلومـات         ،ألسـلحة الناريـة   األمـم املتحـدة ل    منوذجي بـشأن بروتوكـول      
برنــامج العمــل بــشأن   إىل ، ومنــوذج جديــد لتقــدمي التقــارير    )١٩(املتعلقــة باألســلحة الــصغرية  

وال تــزال مثــة . )٢٠(األســلحة الــصغرية، واتبــاع هنــج منــسق للتوفيــق بــني االحتياجــات واملــوارد 
للقيـام مبزيـد مـن التحـسينات، مبـا يف ذلـك ضـرورة أن يتواصـل إجيـاد حلـول متكاملـة             ضرورة  

 ومــن العنــف املــسلح يف حــاالت حفــظ الــسالم وبنــاء ،حلــد مــن األســلحة الــصغريةتــستهدف ا
حتديــد ســبل تــشجيع الــدول علــى تبــادل هــي مــن الناحيــة اهليكليــة أهــم مــسألة ولعــل . الــسالم

ى حنــو كــاف بــني هيئاهتــا املعنيــة بإنفــاذ القــانون أو التحقيــق  املعلومــات املتــصلة بالعمليــات علــ
واألمم املتحـدة علـى اسـتعداد لتقـدمي املـساعدة           . بشأن االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية     

  .إىل الدول يف جمال بناء القدرات حتقيقا هلذا الغرض
يف ا  مجلـــة مـــن التوصـــيات الـــيت اســـُتند إليهـــ     ٢٠٠٨وقـــد تـــضمن تقريـــري لعـــام      - ٧٢

  . التقدم إحراز
التوصيات املتصلة بتحـسني مجـع البيانـات وإمكانيـة القيـاس، فقـد كـان                وفيما خيتص ب    - ٧٣

سـيما يف إطـار إعـالن جنيـف      عمـال هامـا، وال    اجلهات املعنية   العمل الذي اضطلع به عدد من       
جمــال شــركاء األمـم املتحــدة بــدورهم تقـدما كــبريا يف   وأحــرز . بـشأن العنــف املــسلح والتنميـة  

األسـلحة الـصغرية، ومنـها تـصنيف البيانـات      يف جمال السياسات واملمارسات   املتعلقة ب ث  والبح
  .على أساس نوع اجلنس والعمر

وال تزال التوصيات املقدمة املتعلقـة بـإدراج خطـط عمـل بـشأن األسـلحة الـصغرية يف                     - ٧٤
مومـا إىل املـساعدة والتعـاون    األطر اإلمنائية وأطر بناء السالم على الصعيد الوطين، وباحلاجـة ع     

 بيـساو   - وتعـد اخلطتـان اإلمنائيتـان لكـل مـن بورونـدي وغينيـا             . الدوليني توصيات ذات قيمـة    

__________ 
  .www.poa-iss.org  انظرنظام دعم تنفيذ برنامج العمل،  )١٩(  
  .www.poa-iss.org/MGE/Documents/Index/Assistance-Proposals-BMS4-2010.pdfانظر   )٢٠(  
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كـل  وقد استمر التعاون الـدويل واملـساعدة علـى      .  املذكورة مثالني جيدين على جهود التكامل    
 مـن وكـاالت األمـم    الصعيد الثنائي واإلقليمي والعاملي، بـدعم يقـدم يف كـثري مـن األحيـان      من  

  .املتحدة ومكاتبها القطرية ومراكزها اإلقليمية
وال تزال التوصيات الـيت تـستهدف حتـسني إدارة حظـر توريـد األسـلحة، مبـا يف ذلـك                       - ٧٥

زيادة تعزيز أوجه التـآزر فيمـا بـني حفظـة الـسالم واجلماعـات املعنيـة برصـد تنفيـذ اجلـزاءات،               
؛ واجلهـود  )فيمـا يتعلـق بأنـشطة تعقـب مـسار األسـلحة      (والـدول األعـضاء ومنظمـة اإلنتربـول     

ُيـسترشد هبـا يف     املبذولة يف جمال نزع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، مبثابـة مبـادئ هامـة                  
  .اإلجراءات اليت تتخذها الدول

ومن املتوقع أن تشمل املفاوضـات الـيت ُتجـرى يف إطـار عمليـة األمـم املتحـدة صـوب                       - ٧٦
النـهائي  هويـة املـستعمل     جتارة األسلحة، حتسني حتقق الدول مـن        عن  معاهدة  التوصل إىل إبرام    

  .لألسلحة املوصى به
ــر، حاولــت أن أســتند إىل توصــيايت     - ٧٧ ــسابقةويف هــذا التقري ــثري  وطرحــت  ، ال ــسائل ت م

فهمنــا ومعرفتنــا ملــسألة األســلحة الــصغرية يف ســياقها  تزايــد  شــواغل خاصــة، وذلــك يف ضــوء 
 لـــصدد، قـــد تكـــون التوصـــيات التاليـــة جـــديرة بـــأن حييطهـــا جملـــس        ويف هـــذا ا. األوســـع
  :باهتمامه األمن

  
  ١التوصية 
األسلحة الصغرية يف حاالت مـا بعـد انتـهاء الرتاعـات واحلـاالت          مسار  ُيعد تعقب     

حتديـد منافـذ حتويـل مـسار األسـلحة          مـن أدوات    احملتمل وقوع نزاعـات فيهـا أداة رئيـسية          
ــذخرية،  ــن مث ووال ــد املــ م ــي حتــسينها يف جمــال   حتدي ــيت ينبغ ــات   واطن ال ــة خمزون ــأمني محاي ت

 .األسـلحة يف هـذه احلـاالت إال نـادرا         مـسار   فالـدول ال تقـوم بتعقـب        . األسلحة وشحناهتا 
علـى تعزيـز قـدراهتا علـى تعقـب األسـلحة وتعزيـز        الـدول  وقد يـود جملـس األمـن تـشجيع        

  . يف ذلك مع األمم املتحدةيف هذه احلاالت، مبافيما يتعلق بالتعقب التعاون الدويل 
  

  ٢التوصية 
ينبغــي أن تعمــل بــرامج مجــع األســلحة يف مرحلــة مــا بعــد انتــهاء الرتاعــات علــى       

تلـك األسـلحة    مسار  تسجيل األسلحة بتفصيل كاف لضمان املساءلة وتيسري سبل تعقب          
يـضمن  أن تكون نظم حفظ السجالت مـصممة علـى حنـو    وينبغي . يف حالة حتويل مسارها  

بوضـع  تسجيلها، مبـا يف ذلـك املعلومـات املتعلقـة      ينبغي هلم   فني معرفة أي معلومات     للموظ
 الــيت ،الــصغريةللرقابــة علــى األســلحة وســتوفر املعــايري الدوليــة . الــذخريةالعالمــات علــى 
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وقد جيري إدخـال املزيـد   . تعكف األمم املتحدة على وضعها، توجيها عمليا يف هذا الشأن     
 الــيت يري املتكاملــة لــرتع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج  مــن التحــسينات علــى املعــا 

، باالســتناد إىل املعــايري الدوليــة املــذكورة، ابتغــاء حتديــد املتطلبــات وضــعتها األمــم املتحــدة
  .  وتوفري التدريب الكايف على استخدامها،نظم حفظ السجالتفيما يتعلق باألساسية 

  
  ٣التوصية 
مـا تقـوم بـه    يف حظر توريد األسلحة نظم  رصد  اليت ت مساعدة أفرقة اخلرباء    يتسىن    

بوضـع  من أعمال إذا أُتيحت هلـا املعلومـات األساسـية املتعلقـة مبمارسـات الدولـة املتـصلة                   
وقـد يـود جملـس األمـن تـشجيع الـدول األعـضاء علـى أن تقـوم                   . الـذخرية العالمات على   

ــاة األمــم املتحــدة مبعلومــات عامــة عــن العالمــات الــيت      علــى ذخــائر يــضعها  طوعــا مبواف
عـن   القضائية، وكـذلك     ن لواليتها واخلاضعاملصنعون  األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة     

  . غري املشروعبسبب االستخدام العالمات املوضوعة على الذخرية املستردة 
  

  ٤التوصية 
ــة أو الــيت ال ُترصــد    توضــح، فيمــا يبــدو،     ــة غــري املأمون ــذخرية الوطني ــات ال خمزون

ارتفاع نسبة حتويل مسار األسلحة إىل األسواق غري املشروعة علـى           سبب  ليمة،  بصورة س 
، الصعيد العاملي، ومتثل عامال رئيسيا يسهم يف إطالة أمد الرتاعات املسلحة وتصعيد حدهتا

وهـي أيـضا مـصدر      .  وغري ذلك من أشكال العنف املـسلح       ،اإلرهاب واجلرمية وكذلك يف   
تدمري فائض األسلحة والذخرية يشكل و. تفجرة املرجتلةجتميع األجهزة امل  من مصادر   مهم  

تكـاليف تـأمني محايـة املخزونـات واحملافظـة          ، إذا ما قورنـت ب     عملية فعالة من حيث التكلفة    
 وأفرقــة ،الــدولينبغــي أن تنــشط يف إجرائهــا عليهــا علــى الوجــه الــصحيح، وهــي عمليــة  

لس األمن تـشجيع الـدول علـى    وقد يود جم .  وبعثات حفظ السالم   ،املتحدة القطرية  األمم
أن تطبق، طوعا، املبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخرية مبجرد وضعها يف صيغتها 

  . النهائية
  

  ٥التوصية 
سـعيا إىل إضــفاء الفعاليـة علــى مكافحــة العنـف املــسلح يف حــاالت مـا بعــد انتــهاء       

تضع أنشطة حفظ الـسالم وبنـاء   أن يلزم الرتاعات واحلاالت احملتمل وقوع نزاعات فيها،       
مثـل  يف  و. ةاألولويـ علـى سـبيل     السالم واملساعدة اإلمنائية خططا للحد من العنف املسلح         

األسـلحة  الرقابـة علـى     بـني تـدابري     إحـداث التكامـل     تلك السياقات يكون مـن الـضروري        
لـى  القـائمني ع  النـهوض بقـدرة     و،  الطلب على األسلحة  والتدخالت املوجهة حنو    التقليدية  
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.  تعزيز أمن اجملتمع وإدارة الرتاعـات وختفيـف حـدة العنـف            على احلوكمةوسلطات  األمن  
 منـع العنـف    بـشأن ويف هذا السياق، يتعني أن يتواصل حتديد أهداف تكـون قابلـة للقيـاس             

  .٢٠١٥ حبلول عام  لتحقيقهااملسلح واحلد منه
  

  ٦التوصية 
ــام      ــري لعـ ــع تقريـ ــيا مـ ــدنيني  ٢٠٠٩متاشـ ــة املـ ــن محايـ ــسلحة  عـ ــات املـ  يف الرتاعـ

)S/2009/277(  قـــد يـــود جملـــس األمـــن مواصـــلة حتديـــد الـــسبل الكفيلـــة بزيـــادة امتثـــال ،
الدول للمعايري الدولية املتعلقـة باسـتخدام وتكـديس األسـلحة      اجلماعات املسلحة من غري 

  .الرتاع والذخرية يف أوقات
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	5 - وعلى مر العقود الأخيرة، شهد الاتجار بالأسلحة تحولا من الاتصال المباشر الذي يتم غالبا بين مسؤولين حكوميين أو وكلاء، إلى الاستعانة بشكل واسع الانتشار بوسطاء من القطاع الخاص، يعملون في أجواء معولمة بصفة خاصة وغالبا من مواقع متعددة. ويقوم التجار المعاصرون والوكلاء والسماسرة، والعاملون في مجال الشحن والخبراء الماليون عادة بالجمع بين تلك الأنشطة، مما يجعل من الصعب التمييز بوضوح بين الاتجار بالأسلحة الصغيرة وأعمال الوساطة وما يتصل بها من أنشطة (انظر A/62/163). ولم يسن كثير من البلدان فيما يبدو قوانين أو أنظمة محددة تشمل السمسرة في الأسلحة داخل نظمها المتعلقة بمراقبة تصدير الأسلحة، ولا يكون من الواضح غالبا ما إذا كانت تلك الأنشطة تسري عليها قوانين أخرى(). 
	6 - ولا يجري تنظيم الاتجار بالأسلحة الصغيرة على نحو جيد، ويمكن اعتباره أقل منظومات الأسلحة شفافية. ونظرا إلى انعدام التنظيم والضوابط، يكون من السهل جدا في كثير من البلدان وقوع الأسلحة الصغيرة في أيدي متلقين يستخدمونها في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان، أو تحويل مسارها إلى السوق غير المشروعة، عن طريق السرقة أو التسريب أو الفساد أو الاختلاس. وقد أشاع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وذخائرها الفوضى في كل مكان: حيث يروع الغوغاء الأحياء السكنية، ويهاجم المتمردون المدنيين أو حفظة السلام، ويقتل أباطرة المخدرات بشكل عشوائي المسؤولين عن إنفاذ القوانين، أو أي شخص آخر يتدخل في أعمالهم غير المشروعة، ويختطف قطاع الطرق قوافل المساعدات الإنسانية. ويشكل وجود الأسلحة الصغيرة بلا ضوابط في جميع القارات مشكلة مستمرة.
	7 - وتواجه الأمم المتحدة تراخيا في الضوابط المفروضة على الاتجار بالأسلحة الصغيرة بأماكن كثيرة في العالم. وسواء تعلق الأمر بتعزيز التنمية المستدامة أو حماية حقوق الإنسان، أو تنفيذ جهود حفظ السلام، أو توصيل المعونة الغذائية، أو تحسين الصحة العامة، أو تعزيز المساواة بين الجنسين، أو بناء مدن أكثر أمنا، أو حماية المشردين قسرا، أو مكافحة الجريمة والإرهاب، تواجه المنظمة عنفا مسلحا، ونزاعات واضطرابات مدنية تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، واعتداءات على حقوق الأطفال، وخسائر في أرواح المدنيين، وأزمات إنسانية وإهدارا لفرص اجتماعية واقتصادية. 
	الاتجار بالذخائر

	8 - يقوم العديد من الدول بشراء ذخائر لأسلحتها الصغيرة وأسلحتها الخفيفة من السوق المحلية. ويتم إنتاج الخراطيش في جميع أرجاء العالم، بما في ذلك ما لا يقل عن 11 بلدا أفريقيا. ومع ذلك، ما زال حجم التجارة الدولية في الذخائر كبيرا، حيث تشير التقديرات المتحفظة إلى أن متوسط القيمة السنوية لعمليات النقل الدولية المصرح بها لذخائر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يبلغ 4.3 مليارات دولار(). 
	9 - وغالبا ما تختلف أنماط توريد الذخائر إلي مناطق النزاع عن أنماط توريد الأسلحة. وكثيرا ما يصل العمر الافتراضي للأسلحة الصغيرة، التي يعاد تدويرها عادة من نزاع إلى آخر، إلى عدة عقود؛ بيد أن قيمتها تعتمد على مدى استمرار توريد الذخيرة اللازمة لها. 
	10 - ويتضح بشكل متزايد حجم الدمار الناجم عن تدفق الذخيرة على نحو غير منظم. وأشارت أفرقة الخبراء، التي ترصد نظم حظر توريد الأسلحة التي فرضها مجلس الأمن، إلى أن شعبية أنواع معينة من الأسلحة بين الجماعات المسلحة ترتبط بمدى توافر ذخائرها (انظر S/2010/91). وفي المقابل، أظهرت بعض التقارير أن نقص الذخيرة دفع المقاتلين، في بعض الحالات، إلى السعي لحل خلافاتهم سلميا(3). وينبغي إيلاء أولوية لمنع عودة الإمداد بالذخائر في الحالات شديدة الخطورة على السكان المدنيين.
	11 - وقد دأب مجلس الأمن على اتباع نهج شامل فيما يتعلق بالأسلحة والذخائر، وأدرج مسألة الذخائر في مناقشته المتعلقة بحظر توريد الأسلحة، أو نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، أو الجنود الأطفال، أو مكافحة الإرهاب، أو حماية المدنيين في النزاعات المسلحة(). ويتم أيضا النظر في الأسلحة والذخائر في سياقات أخرى مثل سياقات المخدرات والجريمة، وبناء السلام، والمرأة والسلام والأمن، والتنمية وحقوق الإنسان، والإجراءات المتعلقة بالألغام؛ والنقل الجوي والسلامة البحرية، ومراقبة الحدود. ومن المهم، أن معظم البلدان لا تميز بين تصدير الأسلحة وتصدير الذخائر في تشريعاتها. وإجمالا فإنه بسبب السمات الخاصة التي يتسم بها الاتجار في الذخائر فإن ذلك الموضوع ينبغي أن يصبح عنصرا أساسيا في أي نقاش يتعلق بتنظيم تجارة الأسلحة العالمية.
	وضع العلامات والمسار

	12 - تحمل معظم الأسلحة علامات مميزة تحدد نوعها، وتسجل وقائع تاريخها من الإنتاج إلى آخر مالك قانوني لها. ومن خلال بروتوكول الأمم المتحدة للأسلحة النارية والصك الدولي للتعقب()، قطعت بلدان على نفسها التزامات شتى بشأن وضع علامات على الأسلحة الصغيرة، وتعقب مسارها. وتجعل الأسلحة التي توضع عليها علامات مميزة من الممكن كشف انتهاك حالات حظر توريد الأسلحة أو تحويل مسارها. وينبغي إجراء رصد دقيق لكيفية وصول الأسلحة إلى بيئات النزاع أو ما بعد النزاع من جانب من يرغبون في وضع تدابير فعالة ترمي إلى مكافحة تدفقات الأسلحة بصورة غير مشروعة وتداولها بلا ضوابط. 
	13 - وقد فحصت أفرقة الخبراء التي ترصد نظم حظر توريد الأسلحة الأرقام المسلسلة للأسلحة المستردة، وذلك مع السلطات في بلد الإنتاج التي حظرت في وقت لاحق إبرام عقود أخرى مع سماسرة السلاح المسؤولين عن تسريب الشحنة (انظر على سبيل المثال S/2003/937). ويدل ذلك على أن تعقب مسار الأسلحة يمكن أن يساعد على مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة. ومع ذلك، لا يمكن تعقب مسار الأسلحة في كثير من الأحيان نظرا إلى عدم إلمام المسؤولين بعمليات وضع العلامات، وعدم القدرة على تحديد نوع السلاح أو طرازه بدقة، أو بسبب عدم وجود سجلات كافية. وفي بعض الأحيان تكون الأرقام المسلسلة للأسلحة التي قدمتها جماعة مسلحة للفحص قد جرى محوها عن طريق التجليخ، مما يدل على عدم رغبة الجماعة المسلحة أو مورد الأسلحة في أن يجري تعقبها (انظر S/2009/521). إن عملية تعقب الأسلحة في حالات النزاع غير شائعة وتقتصر عادة على أنشطة أفرقة الأمم المتحدة التي ترصد الحظر المفروض، وبعض مؤسسات البحوث(). ومع ذلك، يمكن أن يكون تعقب المسار حاسما في تحديد مواطن التسرب في جهاز أمن الدولة، والكشف عن مواطن أمن الأسلحة والذخائر التي ينبغي تحسينها. 
	14 - وقد تم أيضا تحويل مسار أسلحة تملكها بعثات حفظ السلام. وقد يساعد تعقب المسار بفعالية، استنادا إلى نظم سليمة لحفظ السجلات، على تحديد الأسلحة التي جرى تحويل مسارها من قوات حفظ السلام، وتسليط الضوء على نقاط الضعف المحتملة في إدارة تلك القوات للأسلحة. 
	15 - وينبغي أن تقوم برامج جمع الأسلحة في مرحلة ما بعد النزاعات بتسجيل الأسلحة بتفصيل كاف لإتاحة تعقب مسارها على نحو فعال في الحالات التي يشتبه فيها حدوث تحويل لمسار الأسلحة. والغرض من تسجيل الأسلحة التي تم جمعها هو ضمان المحاسبة والمساءلة، وضمان أن يتم التصرف في كل سلاح بشكل سليم، ومن الأفضل تدميره في هذه الحالة. وفي حالة تسجيل تلك المعلومات بدقة، يمكن استخدامها في تحديد عمليات تحويل مسار الأسلحة بصورة غير مشروعة إلى الأطراف في النزاعات؛ ووضع خط أساس لأنواع الأسلحة الموجودة في المنطقة، ومن ثم تيسير تحديد هوية دفعات الأسلحة التي يحتمل أن تصل في وقت لاحق؛ والتحقق من تدمير الأسلحة التي تم جمعها خلال مبادرات خفض حجم الأسلحة؛ ورصد احتمال فقدان الأسلحة والذخيرة التي لدى قوات حفظ السلام؛ وتسهيل استعادة الأسلحة التي فُقدت أو سُرقت. 
	16 - وبين عامي 1998 و 2008 جمعت كيانات الأمم المتحدة، أكثر من 000 300 قطعة سلاح وسجلت معظمها(6). ويمكن أن تساعد تلك السجلات على تحسين فهم الاتجار غير المشروع في الأسلحة، وتيسر رصد التقدم الذي تحرزه البلدان الخارجة من النزاعات، وضمان كفاءة مبادرات خفض حجم الأسلحة. 
	17 - ووفقا للمعايير المتكاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التي وضعتها المنظمة، فقد أصبح حفظ سجلات الأسلحة جزءا رسميا من برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، في حالة تولي الأمم المتحدة المسؤولية عن عنصر نزع السلاح(). وتتطلب تلك المعايير توثيق المعلومات الأساسية اللازمة لتحديد هوية كل قطعة سلاح وتعقب مسارها. ومع ذلك، فإن عددا كبيرا من نظم حفظ سجلات الأسلحة لا يتضمن العناصر الرئيسية اللازمة، أي طراز السلاح ونوعه وعياره ورقمه المسلسل والبلد الذي صنع فيه. 
	18 - وينبغي تصميم نظم حفظ السجلات بطريقة تكفل للموظفين تحديد أنواع المعلومات التي يجب عليهم تسجيلها. ويكفي لتحقيق ذلك الهدف التدريب لفترة قصيرة على عملية تجميع سجلات الأسلحة المجمعة. وتتضمن المعايير الدولية لتحديد الأسلحة الصغيرة، تلك التي تضطلع الأمم المتحدة بوضعها حاليا، توجيهات عملية بشأن جمع الأسلحة، فضلا عن وضع علامات عليها وحفظ سجلاتها وتعقب مسارها(). وسوف تكون المعايير الدولية لتحديد الأسلحة الصغيرة متوافقة تماما مع المعايير المتكاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. 
	19 - وأخيرا، تشكل سجلات جمع الأسلحة دليلا قيما، ولكي تكون ذات فائدة يجب أن يقوم بتحليلها خبير لتقييم مدى دقتها، وتحديد الاتجاهات الهامة في توزيع الأسلحة. ومن ثم، فإن إعادة تصميم النظم، وتوفير التدريب الأساسي، والتحليلات التي يقوم بها الخبراء قد تشكل ثلاث ركائز يتسنى في إطارها تحسين الجهود المبذولة في مجال حفظ السجلات التي تشارك فيها الأمم المتحدة. 
	20 - ولا تزال ثقة السكان المحليين في عمليات جمع الأسلحة تشكل عنصرا حاسما في نجاحها. وينبغي دائما أن تكون الجهود الرامية إلى تحديد هوية الأسلحة وتعقب مسارها بمثابة تعزيز لتلك الثقة. 
	تعقب مسار الذخيرة

	21 - نظرا إلى أن الذخيرة لا تحمل عادة علامات فريدة من نوعها، يكون تعقب مسار الخراطيش أكثر صعوبة من تعقب مسار الأسلحة الصغيرة. وتحتوي ذخائر الأسلحة الصغيرة في معظم الأحيان على أختام في أسفلها تتضمن رمز المصنع ورمز سنة الإنتاج. وفي العادة يوضع الرقم المسلسل للمجموعة أو الدفعة على تغليف المجموعة أو الدفعة، التي قد تشمل آلاف الخراطيش. وعندما يتوافر الرقم المسلسل لدى العثور على التغليف، قد يكون كذلك من الصعب التأكد من المكان الذي حولت منه عن مسارها. إذ إن الذخيرة المأخوذة من المجموعة نفسها التي تحمل علامات متماثلة قد تصل إلى عملاء متعددين، مما يعوق تحديد مكان واحد حولت منه عن مسارها. 
	22 - ويتيح رصد تدفقات الذخيرة من الطراز العسكري، التي تستخدم عادة في النزاعات المسلحة مجالا لتحديد مصادرها، وأنماط الاتجار بها، وأماكن تحويلها عن مسارها، بشكل أكبر مما يتيحه رصد ذخيرة المسدسات والمسدسات شبه الآلية. ويعود السبب في هذا إلى أن الإنتاج وسلاسل التوريد في الأسواق العسكرية تختلف اختلافا واضحا عن الأسواق المدنية. وإذا تم العثور على أعداد كبيرة من الذخيرة، فقد تؤدي عملية استبعاد المصادر غير المحتملة إلى التوصل إلى المصادر المحتملة للتحويل(). 
	23 - وتظل الذخيرة التي تم وضع علامة دالة على العام الذي أنتجت فيه عنصرا حاسما في رصد مدى تنفيذ نظم حظر توريد الأسلحة التي فرضها مجلس الأمن. وكانت أفرقة الخبراء التي كُلفت بذلك الرصد تعتمد على الذخيرة المستردة في تحديد ما إذا كانت قد نُقلت إلى جهات أو وجهات محظورة بعد فرض الحظر.
	24 - ويحتاج موظفو بعثات حفظ السلام المكلفون بولايات رصد الحظر المزيد من التدريب في مجال تسجيل المعلومات الصحيحة من الذخيرة المستردة. ويمكن توجيه هذا التدريب إلى أفراد البعثة الذي من المرجح أن تقع في أيديهم ذخيرة، بمن فيهم أعضاء خلية رصد الحظر، والمراقبون العسكريون وأفراد الشرطة. وكما هو الحال تماما في سجلات علامات الأسلحة، من الممكن عندئذ إتاحة المعلومات التي جرى جمعها لأفرقة رصد الحظر. وفي هذا السياق فإنني أرحب بالجهود التي يبذلها فريق الخبراء المعني بكوت ديفوار، الذي قدم المساعدة إلى الخلية المعنية بالحظر في جهودها الرامية إلى تحسين القدرة التقنية لدى المراقبين العسكريين وأفراد الشرطة التابعين لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار المكلفين بتفتيش المنشآت العسكرية (انظر S/2009/521). 
	25 - وبالإضافة إلى ذلك، ستتلقى أفرقة الخبراء التي ترصد نظم حظر توريد الأسلحة المساعدة في عملها إذا قدمت الدول الأعضاء معلومات عن العلامات التي يضعها المنتجون الخاضعون لولايتها القضائية على ذخائر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وكذلك العلامات الموضوعة على الذخيرة المستردة بسبب الاستخدام غير المشروع. 
	26 - وسيؤدي جمع المعلومات على نحو منهجي، عن العلامات الموضوعة على ذخائر الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة المستردة، وتسجيلها على نحو كاف، ونشرها إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في مجال تجارة الأسلحة والذخيرة، ومن ثم سيساعد كثيرا على الحد من نطاق الاتجار غير المشروع. 
	المخزونات

	27 - حسب المبين في تقريري السابق، برزت عملية إدارة المخزونات ومراقبتها باعتبارها من أخطر التحديات المتعلقة بالأسلحة الصغيرة. إذ إن المخزونات الحكومية التي تتسرب منها الأسلحة تعتبر مصدرا هاما من مصادر الأسلحة الصغيرة غير القانونية المتداولة. وتتعلق تلك المسألة إلى حد كبير بإدارة الفوائض. ومن بين الأسلحة النارية العسكرية الحديثة في ترسانات القوات المسلحة الحكومية البالغ حجمها 200 مليون قطعة، يمكن اعتبار أن هناك ما لا يقل عن 76 مليون قطعة فائضة، وبالتالي تمثل بنودا يحظى تدميرها بالأولوية().
	28 - وفي بيئات ما بعد النزاع، فإن التدمير الفوري لفوائض الأسلحة والذخائر يزيل مصدرا من المحتمل أن يثير حالة جديدة من عدم الاستقرار، ويؤدي إلى بناء الثقة في الأوقات الحرجة. والأكثر من ذلك، فإن تأمين المخزون والحفاظ عليه بشكل سليم يتطلب أموالا وقدرات تنظيمية تكون نادرة في كثير من الأحيان في أوضاع ما بعد النزاع، ويحول الموارد بعيدا عن جهود الإنعاش والتنمية التي تمس الحاجة إليهما. وسيكون تدمير فوائض الأسلحة علنا بحضور الجمهور بمثابة تدبير فعال من تدابير توطيد الأمن وبناء الثقة.
	مخزونات الذخيرة

	29 - ما زالت إدارة مخزون الذخيرة التقليدية ومراقبته تطرح مشكلة عويصة ذات شقين. إذ إن الانفجارات غير المقصودة المنتشرة على نطاق واسع، والمتصلة بسوء تخزين أو سوء إدارة مخزونات الذخيرة، قد طالت أكثر من 50 بلدا في العقد الأخير، وأسفرت عن أعداد كبيرة من الإصابات، وألحقت دمارا شديدا بالبنية الأساسية وبالبيئة، وقطعت أسباب رزق مجتمعات محلية بأسرها.
	30 - ويبدو أن عدم تأمين مخزونات الذخيرة الوطنية أو عدم رصدها بشكل جيد هو السبب وراء نسبة كبيرة من حالات تحويل مسار الذخيرة في العالم إلى الأسواق غير المشروعة. ويمكن لمصدر الذخيرة المتاح بسهولة أن يكون عاملا أساسيا في إطالة وتصعيد النزاعات المسلحة والأنشطة الإرهابية والجرائم وغيرها من أشكال العنف المسلح. والمهم أن الذخيرة التقليدية التي يُحوّل مسارها، وخصوصا إذا كانت من العيار الثقيل، تُستخدم على نحو متزايد في صنع الأجهزة المتفجرة المرتجلة، بما في ذلك الأفخاخ المتفجرة والألغام المرتجلة والقنابل المدسوسة على جانب الطريق والمقذوفات الخارقة للمدرعات.
	31 - وغالبا ما لا يلاحَظ فقدان جندي ما للذخيرة أو أن الجندي يجد صعوبة في تفسير ذلك لرؤسائه، على خلاف حالات فقدان الأسلحة النارية. ويمكن أن يؤدي فقدان الذخيرة إلى عمليات تحويل كبيرة لمسارها. وتثير أشكال تحويل المسار المدبرة بعناية، انطلاقا من أعلى مستويات سلم التسلسل القيادي قدرا أكبر من القلق، وهو ما قد يؤدي إلى عمليات نقل كبيرة غير مشروعة للذخيرة. والفساد، والإهمال، وعدم التحقق من المستعمل النهائي، وسوء تنفيذ عمليات مراقبة الحدود، كلها عوامل تسهم في تحويل مسار المخزون بصفة اعتيادية وفي التدفقات غير المشروعة للذخيرة في أنحاء كثيرة من العالم.
	32 - وقد أشارت منذ سنين أفرقة الخبراء التي ترصد نُظم حظر توريد الأسلحة التي فرضتها الأمم المتحدة إلى كيفية إسهام غياب نُظم أساسية للمساءلة في تحويل مسار الذخيرة (انظر S/2006/525). وجرى التأكيد على حدة انتشار الذخيرة في انتهاك لنُظم حظر توريد الأسلحة المفروضة من مجلس الأمن، في مختلف تقارير اللجان وأفرقة الرصد وأفرقة الخبراء التابعة للمجلس (انظر S/2010/596 و S/2010/571 و S/2010/179 و S/2010/91 و S/2009/689). وأوصى مجلس الأمن في إحدى الحالات برفع أولوية مسألة أمن مخزونات الأسلحة والذخيرة والمساءلة عنها وإدارتها، كي تكون ”ذات أولوية ملحة“ (انظر قرار المجلس 1952 (2010)).
	33 - وينبغي أن تكون إدارة المخزون وتأمينه بفعالية ضمن أولويات أي بعثة من بعثات حفظ السلام. وتتطلب الذخيرة المصادَرة في إطار برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج مناولة وإدارة متخصصتين. فسوء إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية المعرضة لخطر الانفجار يعرّض أفراد بعثات حفظ السلام وغيرهم للخطر؛ ويشكّل التحويل المحتمل لمسار هذه الذخيرة لاستخدامها في الأعمال العدائية المتجددة خطرا آخر().
	34 - ويتطلب تحسين إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية طوال دورة حياتها، اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي. وتقوم الأمم المتحدة، من جانبها، بوضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لتستخدمها الدول الأعضاء، وذلك على أساس طوعي(). وأشجّع الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة على استخدام هذه المبادئ التوجيهية، المتوقع أن تتاح في وقت لاحق من عام 2011، كي تعزز قدراتها في مجال إدارة المخزونات ذات الصلة. 
	نُظم حظر توريد الأسلحة

	35 - يطبّق مجلس الأمن جزاءات إلزامية، مثل الجزاءات الاقتصادية والتجارية وحظر السفر والقيود المالية أو الدبلوماسية وحظر توريد الأسلحة، للضغط على دولة أو كيان ما للامتثال للأهداف التي حدّدها مجلس الأمن دون اللجوء إلى استخدام القوة. وفي إطار نُظم حظر توريد الأسلحة، يُحظَر على الدول الأعضاء عادةً بيع أو توريد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة، بما في ذلك الذخيرة، إلى الدول أو الكيانات المستهدفة. وفي الوقت الراهن، يجري تنفيذ عشرة نُظم لحظر توريد الأسلحة فرضها مجلس الأمن، تشرف عليها لجان الجزاءات، مع تعزيز الرصد عن طريق أفرقة خبراء ينشئها المجلس ويعيّنها الأمين العام. 
	36 - وفي تقريري السابق، أشرت إلى أن أفرقة الرصد أو أفرقة الخبراء التي ينشئها مجلس الأمن لرصد الجزاءات كثيرا ما تواجه تحديات عملية، مثل الافتقار إلى القدرة على تجهيز وتحليل نتائجها إلكترونيا، وربط هذه النتائج بالبيانات التي جمعتها أفرقة الرصد في إطار نُظم جزاءات أخرى. ويسرني أن أشير إلى أنه منذ ذلك الوقت، أنشأت الأمانة العامة نظاما إلكترونيا لإدارة البيانات تدرَج فيه البيانات الوصفية والوثائق الأصلية التي جمعتها مختلف أفرقة الرصد، وبذلك يحسّن الذاكرة المؤسسية لهذه الأفرقة وييسّر عملية التحليل أمام مختلف الأفرقة ونُظم الجزاءات. وفي تطور إيجابي آخر، ينص الترتيب المتعلق بالتعاون بين منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والأمم المتحدة فيما يتعلق بلجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، والمكمل لاتفاق التعاون المبرم بين منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والأمم المتحدة، الموقع في تشرين الأول/أكتوبر 2009، على تعزيز تبادل المعلومات، بما في ذلك ما يتعلق بالوثائق التي جمعتها أفرقة الرصد، والتي قد تكون مفيدة لهيئات التحقيق التابعة للدول الأعضاء. ولتعزيز هذه الاتجاهات، قد يود مجلس الأمن التشجيع على تعزيز التعاون العملي بين الجهات المعنية من أفرقة رصد الجزاءات التابعة للمجلس وبعثات حفظ السلام والدول الأعضاء وهيئات التحقيق التابعة لها، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
	حظر توريد الأسلحة وحفظ السلام

	37 - كلّف مجلس الأمن أربع بعثات لحفظ السلام، هي عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، بالمساعدة على رصد تنفيذ نُظم حظر توريد الأسلحة، أو أحكام اتفاقات السلام المتعلقة بالأسلحة. وإضافة إلى ذلك، فإن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار مكلفتان بجمع أو مصادرة الأسلحة والأعتدة ذات الصلة التي تشكّل انتهاكا للجزاءات، ثم التصرف فيها بشكل مناسب.
	38 - وفي ليبريا، تقوم بعثة الأمم المتحدة في ليبريا برصد الاتجار بالمخدرات والأسلحة الخفيفة، وتقوم بعمليات تفتيش عن الأسلحة والذخيرة التي أُدخلت إلى البلد في إطار الإعفاءات الممنوحة من لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1521 (2003) المتعلق بليبريا. وتقوم البعثة أيضا بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن عمليات تفتيش شحنات المعدات التي تجريها البعثة في نقطة الدخول، وتزوّد فريق الخبراء بهذه المعلومات عن ليبريا.
	39 - وبينما لاحظ فريق الخبراء التقدم الذي أحرزته البعثة في إنجاز مهامها المتصلة بالأسلحة الصغيرة، فقد أوصى بإنشاء قاعدة بيانات تابعة لشرطة الأمم المتحدة تتضمن الطلبات الموجهة إلى اللجنة بشأن الإعفاء من حظر توريد الأسلحة، وقاعدة بيانات إلكترونية للأسلحة والذخيرة التي عثرت عليها البعثة، وذلك من أجل الخروج بتقدير أفضل لمصدر ومدى الدعم العسكري الخارجي الذي يؤجج الحرب الأهلية (انظر S/2009/640).
	40 - وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، تتعهد بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية قاعدة بيانات للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي جُمعت من الجماعات المسلحة، على الرغم من أن فريق الخبراء المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية ذكر أن طريقة إدخال البيانات تحتاج إلى تحسين لكي تكون المعلومات مفيدة في عمليات التعقب. وأوصى الفريق بتوسيع نطاق ولاية البعثة لتشمل تعهد قاعدة بيانات تضم الأرقام المسلسلة لكل الأسلحة الصغيرة المملوكة للدولة وأماكن وجودها، وأن تنشئ البعثة قاعدة بيانات تتضمن كل المعلومات المتاحة عن الأسلحة والذخائر التي في حوزتها. وأوصى أيضا بالتحقق من مخازن الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة التابعة لجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تضم مخزونات ومعدات خطرة، مثل الألغام الأرضية والذخيرة العنقودية، وبتعزيز قدرة البعثة على القيام بعمليات التفتيش المرتبطة بولاية رصد الحظر المفروض على توريد الأسلحة (انظر S/2009/603).
	41 - وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار هي بعثة حفظ السلام الوحيدة التي تمتلك خلية متكاملة معنية بالحظر، تجمع خبرات مدنية وعسكرية وخبرات الشرطة. وتقوم الخلية المعنية بالحظر بتقديم دعم إداري وفني إلى فريق الخبراء المعني بكوت ديفوار وبتيسير الاجتماعات بين الفريق والمسؤولين الإيفواريين.42 - وأوصى فريق الخبراء بأن تقوم عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار بإنشاء قاعدة بيانات للأسلحة المدمَّرة والأسلحة المستوردة في إطار الإعفاءات الممنوحة بموجب أحكام الحظر المفروض على توريد الأسلحة.
	43 - وأشار فريق الخبراء المعني بالسودان إلى أن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور لا تمتلك أي نظام داخلي يتيح تسجيل الأسلحة والأعتدة العسكرية التي أُدخلت إلى دارفور بموجب إعفاء من حظر توريد الأسلحة، ذلك أن هذا النظام سيكون ضرورياً في تحديد ما فُقد أو تسرب من المخزونات. وفي حين لم يوضع حتى الآن في دارفور أي برنامج رسمي لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، فقد أوصى الفريق بأن تقوم العملية المختلطة بإنشاء سجل داخلي للأسلحة، يتاح للفريق ولموظفي البعثة الذين يقومون برصد حظر توريد الأسلحة، من أجل التصدي بفعالية لمشكلة فقدان الأسلحة والذخائر أو تحويل مسارها.
	44 - وفي تقريري السابق، شملت التوصيات المقدمة بشأن نُظم حظر توريد الأسلحة تعزيز التعاون بين أفرقة الخبراء وبعثات حفظ السلام. وفي حين أن هناك اختلافاً بين أفرقة الخبراء وعمليات حفظ السلام من حيث الدور والمسؤوليات والأهداف، فإن زيادة تعزيز تبادل المعلومات والتعاون وتضافر الجهود بين الجانبين يظل أمرا حيويا.
	العنف المسلح

	45 - كثيرا ما يكون من الصعب التمييز بين العنف السياسي الواسع النطاق والسلوك الوحشي المنظم اللذين تمارسهما جماعات تعمل في ظل نفس الظروف، بتيسير في أغلب الأحوال من مناصري النخبة، وفي غياب الرقابة الأساسية من الدولة وغياب سيادة القانون. والصومال واحدة من أسوأ الأمثلة على ذلك، ولكن هناك أنماطا متشابهة من هايتي إلى أفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان. إذ توفر المشاركة في جماعة مسلحة، سواء كانت بدوافع سياسية أم لا، سبل العيش للشبان، والشرعية المتصورة التي قد لا تقدمها السلطات العامة والقطاع الخاص.
	46 - وهناك حاجة ماسة إلى زيادة النهوج المستندة إلى الأدلة لمعالجة أسباب العنف المسلح وعواقبه. وكثيرا ما يكون من الصعب عن طريق برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وتدابير الرقابة على الأسلحة الصغيرة معالجة العنف الإجرامي الذي كثيرا ما يحل محل العنف السياسي في فترة ما بعد انتهاء النزاع(). وفي هذه البيئات، يلزم أن يكون اتخاذ تدابير جمع الأسلحة والأنشطة ذات الصلة مصحوبا ببرامج تنمية موجهة نحو منع العنف المسلح والحد منه، وكذلك اتخاذ تدابير أخرى ترمي إلى تعزيز حماية السكان المدنيين.
	47 - وأواصل تأييد إعلان جنيف بشأن العنف المسلح والتنمية الصادر عام 2006()، وذلك على وجه الخصوص لأن الدول التي أقرته التزمت بالربط بين الرقابة على الأسلحة الصغيرة والحد من العنف المسلح واحترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. ويهدف الإعلان، المفتوح أمام انضمام جميع الدول الأعضاء، إلى التشجيع على إجراء تخفيضات قابلة للقياس في العنف المسلح في جميع أنحاء العالم، وكذلك إدخال تحسينات ملموسة في الأمن البشري بحلول عام 2015. وقد أشرت إلى أن وضع أهداف قابلة للقياس بشأن خفض العنف المسلح حتى عام 2015 سوف يجعل من الممكن دمج المواضيع المتعلقة بالأمن في المتابعة المحتملة للأهداف الإنمائية للألفية. 
	48 - ومنذ ذلك الحين، طلبت مني الجمعية العامة تقديم تقرير عن الحد من الفقر وتعزيز التنمية عن طريق الحد من العنف المسلح ومنعه (انظر A/64/228). ومفهوم العنف المسلح - كما هو موضح في هذا التقرير - يتصل أيضا بعمل مجلس الأمن، إذ إنه يشمل أطياف العنف الإجرامي، والعنف المتصل بالجريمة، والعنف المتبادل بين الأشخاص، (بما في ذلك العنف الجنساني)، في حالات النزاع وبعد انتهاء النزاع.
	49 - ومن الممكن منع العنف المسلح والحد منه، وحسب ما تبين في المجتمعات المحلية والمدن والدول في جميع أنحاء العالم. ومن اللازم أن تراعي تدابير لمنع العنف المسلح والحد منه الفعالة بعض خصائص رئيسية معينة. فالعنف المسلح يرتكز في كثير من الأحيان في منطقة جغرافية محددة وبين فئات معينة في المجتمع. وفي حين أن مناطق معينة من أي بلد أو مدينة قد تحيا بشكل طبيعي، فإن مناطق أخرى قد تعاني من مستويات عالية مزمنة من العنف المسلح. وكثيرا ما تكون المناطق الطرفية والهامشية والمهملة، من قبيل المناطق الحدودية والأحياء الفقيرة في المدن، عرضة لنمو هياكل السلطة غير الرسمية والمتوحشة التي تستخدم وسائل العنف في تحقيق غاياتها. وتتمثل أقصى فائدة محققة من نهج الأمن المجتمعي في أنه يسمح - عندما يقترن بأعمال المسح والتقييم - بتوجيه المساعدة بشكل صحيح على المستوى دون الوطني، حيث تشتد الحاجة إليها. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى الممارسة الناشئة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام المسماة ”الحد من العنف المجتمعي“().
	50 - ويمكن أن ترتبط أشكال مختلفة من العنف ارتباطا سببيا، وأن يعزز بعضها بعضا. وتبين النسبة العالية من حدوث العنف الجنساني، ولا سيما العنف الجنسي، المبلغ عنها في بعض مناطق النزاع أن العنف الناجم عن النزاع المسلح لا يقتصر على المقاتلين، بل يمتد بشكل روتيني إلى أعمال عنف تُرتكب ضد المدنيين. ويؤكد أيضا ارتفاع معدلات العنف الجنائي في عدد من أوضاع ما بعد النزاع الكيفية التي يمكن أن يشكل بها إرث النزاع عقبة كؤود أمام العودة المستدامة للمشردين من جراء النزاع، وكذلك أمام عمليات التعمير والسلام والأمن والتماسك الاجتماعي. وتتطلب أشكال العنف المختلفة صياغة استجابات سياساتية وبرامجية متكاملة تستهدف معالجة عوامل خطر معينة ووضع سبل وقاية محددة. ولكن من المهم أيضا تجنب معالجة أشكال العنف بمعزل عن بعضها البعض. فقد تعوق النهوج المجزأة، التي تركز بشكل ضيق على النزاع أو الجريمة، بلورة استراتيجيات شاملة لمنع العنف المسلح والحد منه، وتحول دون وضع سياسات دولية وإقليمية ووطنية ومحلية أكثر اتساقا.
	51 - والعنف المسلح شاغل أمني محلي ودولي على حد سواء، وله أبعاد إقليمية وأخرى عابرة للحدود الوطنية. ويمكن أن يمتد عبر الحدود الإقليمية، ويؤدي إلى تشريد أعداد كبيرة من الناس، مثلما شوهد خلال الاشتباكات التي وقعت بين جماعات رعوية متنافسة، أو بين جماعات إجرامية تهرب الأسلحة من بلد إلى آخر. ويمكن أيضا أن تؤثر عصابات الجريمة المنظمة، وجماعات الشتات، والشبكات الإرهابية تأثيرا مباشرا في الديناميات المحلية للعنف المسلح.
	52 - ويكتسي العنف المسلح طابعا جنسانيا إلى حد كبير، من حيث أسبابه وعواقبه. ففي جميع المجتمعات المتضررة، يكون أغلب مرتكبي الهجمات المسلحة هم من الشباب الذكور، كما أنهم أغلب الضحايا المباشرين لها. وترجع الأسباب الجذرية الرئيسية لهذه الظاهرة إلى عدم تكافؤ المعايير الاجتماعية والثقافية، وإلى انعدام المساواة هيكلياً في العلاقات بين المرأة والرجل. وتثير تلك الظاهرة القلق بوجه خاص في المجتمعات التي تحتوي على نسبة عالية من الشباب بين سكانها، عندما تقترن بارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. ويجب أن يكون الاعتراف بالطابع الجنساني للعنف المسلح عنصر توجيه للاستجابات السياساتية والبرامجية. وإذا لم تعالج الجوانب الجنسانية للعنف المسلح، بما في ذلك الأدوار الاجتماعية التي يمارسها الذكور والتي كثيرا ما تشكل العنف المسلح، وخضوع النساء والفتيات للتبعية الهيكلية في المجتمع ككل، فقد يُغفل بعض الأسباب الجذرية الرئيسية المؤدية إلى العنف المسلح، وما يحدثه من آثار مختلفة في الفتيات والفتيان والنساء والرجال.
	53 - وقد أكد مجلس الأمن في قراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1960 (2010) على أن العنف الجنساني، ولا سيما العنف الجنسي، منتشر على نطاق واسع في العديد من مناطق النزاعات، وأن مرتكبي هذا العنف قلما يُقدمون إلى العدالة. وكثيرا ما لا يسجل بشكل كاف إيذاء النساء والأطفال عن طريق العنف الجنساني، بما في ذلك الاغتصاب والعنف في المنزل، والاستغلال الجنسي، حيث يأتي ذلك الإيذاء كنتيجة مهمة من نتائج العنف المسلح. ويُرى أثر العنف في أشد صوره على صعيد الأسرة، حيث يتعين على الأطفال أو النساء رعاية الضحايا أو أن يصبحوا أربابا للأسر المعيشية بحكم الواقع. وفي الحالات التي لا تتوافر فيها للنساء والأطفال فرص لكسب الرزق فإنهم يكافحون لتوفير حاجات أسرهم، وكثيرا ما يعانون من ازدياد مستويات الفقر، التي قد تنتقل إلى الجيل الذي يليهم.
	54 - وعلى الرغم من أن المراهقين والشبان قد يكونون أبرز الضحايا المباشرين، فإن الفتيان والفتيات الأصغر سنا يصبحون أيضا بصورة مباشرة وغير مباشرة ضحايا للعنف المسلح، بما في ذلك النزاع المسلح. ويتضرر الأطفال بوجه خاص تضررا غير متناسب بالأعمال العدائية، وذلك بصورة مباشرة كضحايا، وأيضا من خلال ارتباطهم بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة. ويسرني أن ألاحظ اتخاذ مجلس الأمن قراره 1882 (2009)، وزيادة مشاركة أعضائه في التصدي للانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال. ومن المتوقع أن تؤدي إضافة قتل وتشويه الأطفال والعنف الجنسي إلى معايير إدراج أطراف النزاع المسلح في تقاريري إلى مجلس الأمن، إلى تعزيز بيئة الحماية، والحد من استخدام الأسلحة الصغيرة ضد الأطفال. وإذ إن جهود لجان الجزاءات الرامية إلى إدراج استهداف الأطفال أو النساء في حالات النزاع المسلح كمعيار للجزاءات الموجهة (انظر قرار المجلس 1857 (2008)) من المتوقع أن تُحدث أثرا إيجابيا.
	55 - وقد أشار التقرير العالمي عن العنف ضد الأطفال() إلى أن العنف في المجتمع المحلي يمكن أن يتخذ أبعادا مخيفة في الأماكن التي تتداول فيها الأسلحة على نطاق واسع. وأوصى التقرير بأن تضع الدول سياسة وقائية شاملة للحد من الطلب على الأسلحة والحصول عليها كإجراء رئيسي يستهدف الحد من العوامل البيئية التي تسهم في العنف ضد الأطفال بالمجتمع المحلي.
	منع العنف المسلح والحد منه

	56 - مثلما لا يوجد سبب وحيد للعنف المسلح، فإنه لا يوجد حل وحيد له. ويجب أن تراعي برامج منع العنف المسلح والحد منه مجموعة كبيرة من العوامل المتصلة بهذا الخطر وبمدى القدرة على التصدي له، وأن تشرك جميع الجهات المعنية ذات الصلة. وتضطلع بالجهود الحالية لاحتواء العنف المسلح والحد منه عموما المؤسسات العسكرية ومؤسسات الشرطة، ووكالات الصحة العامة والتعليم، أو منظمات المجتمع المدني التي تركز على منع النزاعات وبناء السلام والعدالة الانتقالية والتنمية المجتمعية. ولكن البرامج لا توضع دائما على أساس تشخيص دقيق للمشكلة أو أدلة شاملة على ما يصلح وما لا يصلح. وسيكون المؤتمر الاستعراضي الوزاري الثاني بشأن إعلان جنيف، الذي سيعقد في تشرين الأول/أكتوبر 2011، فرصة لمواصلة بلورة نهج يستند بصورة أكبر إلى الأدلة فيما يتعلق ببرامج الحد من العنف المسلح.
	57 - وتحقيقا لهدف مكافحة العنف المسلح، في بيئات النزاع وما بعد النزاع، ينبغي أن تشمل أنشطة حفظ السلام وبناء السلام الحد من العنف المسلح باعتباره هدفا ذا أولوية، بما في ذلك توفير بدائل للشباب الأكثر عرضة لخطر الانخراط في العصابات أو الميليشيات. وما برحت منظومة الأمم المتحدة تعمل على ضمان زيادة تكامل برامج الحد من العنف المسلح ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بهدف التخفيف من خطر تقويض المقاتلين السابقين لعمليات السلام الهشة، وأيضا لضمان التحكم في الأسلحة المتداولة في المجتمعات بشكل أفضل. 
	58 - وبعد المناقشة المفتوحة التي أجراها مجلس الأمن عام 2010 بشأن بناء السلام بعد انتهاء النزاع (انظر S/PV.6299)، لاحظ المجلس أن الاتجار غير المشروع بالأسلحة يمكن أن يشكل تهديدات عابرة للحدود الوطنية تخل بتوطيد السلام في البلدان الخارجة من النزاع (انظر S/PRST/2010/7). ومن المهم تحديد تدفقات الأسلحة غير المشروعة باعتبارها تهديدا مباشرا لحفظ السلام وبناء السلام؛ ومن المهم بنفس القدر إيجاد استجابات واسعة النطاق تستند إلى السياسات، على النحو الذي تأكد في تقريري عن بناء السلام في المرحلة التي تعقب مباشرة انتهاء النزاع (S/2009/304). وتشمل هذه الاستجابات النشر الفعال لقوات حفظ السلام، ونزع سلاح المقاتلين السابقين والأفراد المرتبطين بهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم، ودعم مشاركة المرأة في مؤسسات ومبادرات بناء السلام (انظر S/2010/466)، وتعزيز سيادة القانون بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن. ومن الضروري أيضا وضع تدابير الحد من التسلح على المدى الطويل، وتشجيع جهود إعادة الإعمار، وتعزيز الأمن المجتمعي، وإيجاد بيئة يمكن فيه تقديم الخدمات الحكومية وتحسين الأداء الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والاستثمار في آليات لامركزية لتسوية المنازعات يمكن أن تساعد على منع العنف المسلح. 
	59 - وعلاوة على ذلك، اكتسبت المؤسسات المالية الدولية أيضا خبرة كبيرة في مجال منع العنف المسلح والحد منه، وسلمت بأهمية تعزيز التنمية والأعمال الاقتصادية الحرة بطرق تخفف من العنف المسلح. ولقد أنشأ البنك الدولي وحدة معنية بالنزاع والجريمة والعنف بهدف دعم الجهود التي يبذلها بقصد تعزيز قدرة الدول والمجتمعات على التصدي للعنف المسلح. وكثير من هذه التدخلات تدعم دعما واضحا عمليات التشخيص والتخطيط، وكذلك القدرة على الحد من العنف الجماعي والعنف فيما بين الأشخاص، وذلك على الصعيد الوطني وصعيد البلديات. ومن المتوقع أن يقدم تقرير التنمية في العالم عام 2011: النزاع والأمن والتنمية، الذي يعده البنك، المساعدة بصورة أكبر على تحديد أهمية هذه النهوج.
	60 - وقد اضطلعت الدول الأعضاء بمجموعة من التدخلات الرامية إلى التصدي للعنف المسلح. وحبذ الكثير من الحكومات أنشطة الإنفاذ التي تشمل إجراءات عسكرية، وإجراءات تتخذها الشرطة، وتشريعات عقابية. وفي حالات أخرى، نُفذت أنشطة للمنع تركز على الحوافز، إلى جانب العقاب والردع. وتجمع الأنشطة الناجحة عادة بين إجراءات الإنفاذ من قبيل تعزيز الخفارة والبرامج الطوعية والوقائية التي تعالج المخاطر الهيكلية والمباشرة، وتعزز قدرة الناس والمجتمعات المحلية على التصدي للعنف المسلح.
	الاستخدام وإساءة الاستخدام

	61 - لا تقتصر مسألة الأسلحة الصغيرة على إنتاجها والاتجار بها وتكديسها وتحويل مسارها وإنما تشمل أيضا استخدامها. فبالنسبة للمسؤولين العموميين، تمثل المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القوانين مثالا جيدا على معيار متفق عليه داخل الأمم المتحدة يمكن أن يُسترشد به في التدريب وبناء القدرات، بما في ذلك في حالات ما بعد انتهاء النزاعات(). 
	62 - ولا ينبغي أن تكون جهود تشجيع الامتثال للقواعد المتفق عليها، موجهة فحسب إلى مسؤولي الحكومات. لأن الموظفين الحكوميين ليسوا وحدهم المكلفين بالتقيد بضمان أن يكون استخدامهم للأسلحة استخداما مشروعا، فالقانون الإنساني الدولي يتناول سلوك الجماعات المسلحة أيضا(). وفي السنوات الأخيرة، دخلت أطراف فاعلة في مجال المساعدة الإنسانية، منها لجنة الصليب الأحمر الدولية، بقدر من النجاح في حوار مع الجماعات المسلحة من غير الدول ابتغاء النهوض باحترام تلك الجهات للقانون الإنساني الدولي، وتشجيعها على الامتناع عن استخدام الألغام المضادة للأفراد وعن تجنيده الأطفال جنودا في صفوفها. وأخذت عدة جماعات مسلحة في مختلف أنحاء العالم على عاتقها التزامات ذات صلة بالأسلحة تراوحت بين فرض قيود على استخدام أسلحة تثير شواغل محددة واتخاذ تدابير وقائية إزاء استخدام القوة والأسلحة النارية، وبذل جهود ترمي إلى ضمان الأمن والسلامة الأساسيين فيما يتعلق بمخزونات الأسلحة والذخيرة. وفي حين أنه لا يُعرف سوى القليل عن مدى تنفيذ تلك الالتزامات، فإنها جديرة بأن تخضع لرصد أكثر منهجية من أجل الوصول إلى إدراك أفضل لمدى ما يمكن أن تحدثه من تأثير في مجال حماية المدنيين في النزاعات المسلحة (S/2009/277).
	ثالثا - برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه
	63 - أفضت اجتماعات الأمم المتحدة الثلاثة الأولى التي عُقدت في إطار برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، المعتمد عام 2001، إلى نتائج محدودة. فقد اختُتم الاجتماعان المتعاقبان للدول اللذان عقدا عامي 2003 و 2005، في إطار الاجتماعات التي تعقد كل سنتين، دون صدور وثيقتين ختاميتين هامتين. وحدث الشيء ذاته بالنسبة لمؤتمر الأمم المتحدة الأول لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج، الذي عقد عام 2006 في إطار برنامج العمل. بيد أن الاجتماعين الثالث والرابع للدول اللذين عقدا عامي 2008 و 2010، في إطار الاجتماعات التي تعقد كل سنتين، قد حالفهما النجاح في تحقيق نتائج عملية المنحى شكّلت توجيها للجهود والتعاون المبذولين على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي (انظر A/CONF.192/BMS/2008/3 و A/CONF.192/BMS/2010/3).
	64 - وفي كلا الاجتماعين، أكدت الدول على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية وإعمال أطر تشريعية ورقابية فعالة. وجرى مواصلة مناقشة التعاون عبر الحدود، لا سيما فيما يتعلق بالطلبات المتصلة بتعقب مسار الأسلحة. ولا يزال موضوع تحسين فعالية التعاون والمساعدة موضوعا ذا أهمية محورية.
	65 - وأوصت الدول في الوثيقة الختامية لاجتماعها الذي عقد عام 2010 (الواردة في A/CONF.192/BMS/2010/3) بإجراء تقييم شامل للتقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل بعد مرور 10 سنوات على اعتماده، كإسهام في المؤتمر الاستعراضي الثاني لبرنامج العمل، الذي سيعقد عام 2012. ولم يتم بعدُ تحديد الجهة التي ينبغي أن تضطلع بذلك التقييم. وفي القرار ذي الصلة الذي اتخذ عقب ذلك الاجتماع (قرار الجمعية العامة 65/64)، أشير إلى أن هذا التقييم ينبغي أن يناط بالدول نفسها.
	66 - واتفقت الدول على عقد اجتماع من نوع جديد في إطار برنامج العمل، أي اجتماع للخبراء الحكوميين مفتوح العضوية بغرض التصدي للتحديات الرئيسية التي تعترض التنفيذ، والفرص المتاحة المتعلقة بمسائل ومواضيع خاصة، منها التعاون والمساعدة الدوليان. ومن المقرر أن ينصب تركيز اجتماع الخبراء، الذي سيعقد في الفترة من 9 إلى 13 أيار/ مايو 2011، على مجالات وضع العلامات على الأسلحة الصغيرة وحفظ سجلاتها وتعقب مسارها.
	67 - وفي تقريري لعام 2008، أبلغت المجلس بأن بعض الدول قد أنشأت، في إطار تنفيذها لبرنامج العمل، أطرا تشريعية وطنية ونقّحتها، وأدرجت خطط عمل خاصة بالأسلحة الصغيرة في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية، وعملت على وضع برامج جمع الأسلحة وتدميرها، وحسّنت إدارة مخزونها من الأسلحة، وانضمت إلى جهود التعاون والمساعدة الدوليين. وقد واصلت الدول إحراز تقدم في جميع تلك المجالات. وحسنّت الدول كذلك أمن مخزونها من الأسلحة وقامت بتدمير فائض أسلحتها، وهي عمليات تجري في كثير من الأحيان بمساعدة تقدمها الأمم المتحدة، في إطار شراكة مع الجهات المانحة والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني. وأدرجت بعض الدول خطط عمل تتصل بالأسلحة الصغيرة في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية، أو قامت، من ناحية أخرى، بتوسيع نطاق نهجها في التعامل مع هذه المسألة. وقد عزز عدد متزايد من الدول مستوى الشفافية بموافاة سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية بتقارير عن عملياتها في مجال نقل الأسلحة الصغيرة. بيد أن معدل تقديم التقارير الوطنية بموجب برنامج العمل ما زال ضئيلا في بعض المناطق، كما أن التقارير الوطنية لا توضح في كثير من الأحيان طبيعة التحديات المرتبطة بتنفيذ البرنامج على الصعيد الوطني، وكيفية التغلب على هذه التحديات. وعلاوة على ذلك، لا يزال بالإمكان تحسين فعالية تبادل المعلومات عن التنفيذ بين السلطات المعنية بالتحقيق وإنفاذ القانون التابعة للدول وكذلك بين الدول ومنظمة الإنتربول. 
	68 - وأفضت التدابير الموصى باتخاذها على الصعيد الوطني الواردة في برنامج العمل، إلى اتخاذ بعض المبادرات الإقليمية الواعدة من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة، ولا سيما فيما يختص بالمبادرات المتعلقة بوضع المعايير. ومن الأمثلة الهامة في الآونة الأخيرة على ذلك اتفاقية وسط أفريقيا للرقابة على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها وجميع القطع والمكونات التي يمكن أن تستخدم في صنعها وإصلاحها وتركيبها لعام 2010. ويلزم بذل المزيد من الجهود لتجسيد هذه المبادرات في التشريعات والإجراءات الوطنية. وتمكنت منظمات إقليمية، حيثما أُتيحت لها الموارد اللازمة، من تحقيق تغيير ملحوظ على أرض الواقع؛ وكثيرا ما تقدم البرامج والمبادرات والمشاريع التي تنفذها صناديق الأمم المتحدة ووكالاتها ومراكزها الدعم والمساعدة في المجال التقني. إذ إن هذه الشراكات تكفل التآزر واستعمال الموارد بصورة فعالة. 
	69 - وفي تقريري لعام 2008، ذكرت عددا من العوامل التي تحول دون فعالية تنفيذ برنامج العمل والصك الدولي لتعقب الأسلحة الصغيرة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، بما في ذلك كونهما غير ملزمين قانونا؛ والافتقار إلى إمكانية القياس، وإلى معايير ملموسة ومواعيد إنجاز فاصلة؛ وافتقار العديد من الدول الأعضاء إلى القدرات اللازمة، ولا سيما الدول الأكثر تضررا؛ والمناقشة العديمة الجدوى المتعلقة بما إذا كانت الذخائر مدرجة في برنامج العمل أم لا. وفي ذلك التقرير، أبلغت المجلس أيضا بأن الأمم المتحدة قد شرعت في مبادرة لوضع معايير دولية للرقابة على الأسلحة الصغيرة من أجل تبسيط وضع السياسات على نطاق الأمم المتحدة والبرامج والممارسات، ولتقديم توجيهات عملية إلى الدول، أو غيرها من الجهات المعنية التي ترغب في المضي قدما فيما يتعلق بهذه المسألة. ويتواصل إحراز تقدم جيد في عملية وضع تلك المعايير نتيجة عقد عملية تشاورية شاملة، شملت وكالات الأمم المتحدة، والخبراء الحكوميون، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمجتمع المدني، وقطاع صناعة الأسلحة الصغيرة. وستعرض تلك المعايير، في صيغتها النهائية، خلال المؤتمر الاستعراضي الثاني، الذي سيُعقد عام 2012.
	70 - ولا تزال النقاط التي تناولتها في تقريري لعام 2008 سارية. وبالمثل، ما زال هناك التحدي الخاص المتمثل في التنسيق المتعلق بالمسألة الشاملة للأسلحة الصغيرة، الذي يعقّد النُهوج المركزة المحددة في برنامج العمل. والأسلحة الصغيرة هي فئة ذات أهمية في ميادين متنوعة من ميادين السياسات، من قبيل ميادين الأمن الدولي، وحقوق الإنسان، والصحة العمومية، والتنمية، ومراقبة الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وقد تود الدول الأعضاء مواصلة النظر في تحديد المحفل الذي من المتوقع أن يجلب إليها أكبر قيمة مضافة على إثر إحراز تقدم ملموس دون إحداث ازدواجية. فعلى سبيل المثال، فرغم أنه قد يُعرض في إطار برنامج العمل تحسين التدابير المتخذة بشأن الرقابة على حركة الأسلحة الصغيرة عبر الحدود؛ فإن تناول هذا الموضوع في محفل يعقده خبراء منظمة الجمارك العالمية قد يشكل ميزة واضحة. وقد تود الدول الأعضاء أيضا تحديد أوجه ارتباط فريقها العامل المفتوح باب العضوية المعني بالأسلحة النارية، المنشأ حديثا في إطار بروتوكول الأمم المتحدة للأسلحة النارية، بالعمل المضطلع به في سياق برنامج العمل. 
	رابعا - الملاحظات والتوصيات
	71 - في إطار الأمم المتحدة، طرأ تحسن ملحوظ على التنسيق المتعلق بمسألة الأسلحة الصغيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية. فقد ارتفع عدد كيانات الأمم المتحدة المشاركة في الآلية المعززة للعمل التنسيقي المتعلق بالأسلحة الصغيرة من 16 كيانا عام 2008 إلى 23 كيانا، ولدى الآلية استراتيجية قائمة متعددة السنوات. ويتواصل إحراز تقدم جيد في عملية وضع معايير دولية للرقابة على الأسلحة الصغيرة، ومبادئ توجيهية تقنية دولية بشأن الذخائر. ويجري كذلك تزويد الدول بأدوات منها دليل تشريعي، ودليل تقني، وقانون نموذجي بشأن بروتوكول الأمم المتحدة للأسلحة النارية، وموقع شبكي لتبادل المعلومات المتعلقة بالأسلحة الصغيرة()، ونموذج جديد لتقديم التقارير إلى برنامج العمل بشأن الأسلحة الصغيرة، واتباع نهج منسق للتوفيق بين الاحتياجات والموارد(). ولا تزال ثمة ضرورة للقيام بمزيد من التحسينات، بما في ذلك ضرورة أن يتواصل إيجاد حلول متكاملة تستهدف الحد من الأسلحة الصغيرة، ومن العنف المسلح في حالات حفظ السلام وبناء السلام. ولعل أهم مسألة من الناحية الهيكلية هي تحديد سبل تشجيع الدول على تبادل المعلومات المتصلة بالعمليات على نحو كاف بين هيئاتها المعنية بإنفاذ القانون أو التحقيق بشأن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة. والأمم المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة إلى الدول في مجال بناء القدرات تحقيقا لهذا الغرض.
	72 - وقد تضمن تقريري لعام 2008 جملة من التوصيات التي استُند إليها في إحراز التقدم. 
	73 - وفيما يختص بالتوصيات المتصلة بتحسين جمع البيانات وإمكانية القياس، فقد كان العمل الذي اضطلع به عدد من الجهات المعنية عملا هاما، ولا سيما في إطار إعلان جنيف بشأن العنف المسلح والتنمية. وأحرز شركاء الأمم المتحدة بدورهم تقدما كبيرا في مجال البحوث المتعلقة بالسياسات والممارسات في مجال الأسلحة الصغيرة، ومنها تصنيف البيانات على أساس نوع الجنس والعمر.
	74 - ولا تزال التوصيات المقدمة المتعلقة بإدراج خطط عمل بشأن الأسلحة الصغيرة في الأطر الإنمائية وأطر بناء السلام على الصعيد الوطني، وبالحاجة عموما إلى المساعدة والتعاون الدوليين توصيات ذات قيمة. وتعد الخطتان الإنمائيتان لكل من بوروندي وغينيا - بيساو مثالين جيدين على جهود التكامل المذكورة. وقد استمر التعاون الدولي والمساعدة على كل من الصعيد الثنائي والإقليمي والعالمي، بدعم يقدم في كثير من الأحيان من وكالات الأمم المتحدة ومكاتبها القطرية ومراكزها الإقليمية.
	75 - ولا تزال التوصيات التي تستهدف تحسين إدارة حظر توريد الأسلحة، بما في ذلك زيادة تعزيز أوجه التآزر فيما بين حفظة السلام والجماعات المعنية برصد تنفيذ الجزاءات، والدول الأعضاء ومنظمة الإنتربول (فيما يتعلق بأنشطة تعقب مسار الأسلحة)؛ والجهود المبذولة في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بمثابة مبادئ هامة يُسترشد بها في الإجراءات التي تتخذها الدول.
	76 - ومن المتوقع أن تشمل المفاوضات التي تُجرى في إطار عملية الأمم المتحدة صوب التوصل إلى إبرام معاهدة عن تجارة الأسلحة، تحسين تحقق الدول من هوية المستعمل النهائي للأسلحة الموصى به.
	77 - وفي هذا التقرير، حاولت أن أستند إلى توصياتي السابقة، وطرحت مسائل تثير شواغل خاصة، وذلك في ضوء تزايد فهمنا ومعرفتنا لمسألة الأسلحة الصغيرة في سياقها الأوسع. وفي هذا الصدد، قد تكون التوصيات التالية جديرة بأن يحيطها مجلس الأمن باهتمامه:
	التوصية 1
	يُعد تعقب مسار الأسلحة الصغيرة في حالات ما بعد انتهاء النزاعات والحالات المحتمل وقوع نزاعات فيها أداة رئيسية من أدوات تحديد منافذ تحويل مسار الأسلحة والذخيرة، ومن ثم تحديد المواطن التي ينبغي تحسينها في مجال تأمين حماية مخزونات الأسلحة وشحناتها. فالدول لا تقوم بتعقب مسار الأسلحة في هذه الحالات إلا نادرا. وقد يود مجلس الأمن تشجيع الدول على تعزيز قدراتها على تعقب الأسلحة وتعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بالتعقب في هذه الحالات، بما في ذلك مع الأمم المتحدة.
	التوصية 2
	ينبغي أن تعمل برامج جمع الأسلحة في مرحلة ما بعد انتهاء النزاعات على تسجيل الأسلحة بتفصيل كاف لضمان المساءلة وتيسير سبل تعقب مسار تلك الأسلحة في حالة تحويل مسارها. وينبغي أن تكون نظم حفظ السجلات مصممة على نحو يضمن للموظفين معرفة أي معلومات ينبغي لهم تسجيلها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بوضع العلامات على الذخيرة. وستوفر المعايير الدولية للرقابة على الأسلحة الصغيرة، التي تعكف الأمم المتحدة على وضعها، توجيها عمليا في هذا الشأن. وقد يجري إدخال المزيد من التحسينات على المعايير المتكاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التي وضعتها الأمم المتحدة، بالاستناد إلى المعايير الدولية المذكورة، ابتغاء تحديد المتطلبات الأساسية فيما يتعلق بنظم حفظ السجلات، وتوفير التدريب الكافي على استخدامها. 
	التوصية 3
	يتسنى مساعدة أفرقة الخبراء التي ترصد نظم حظر توريد الأسلحة في ما تقوم به من أعمال إذا أُتيحت لها المعلومات الأساسية المتعلقة بممارسات الدولة المتصلة بوضع العلامات على الذخيرة. وقد يود مجلس الأمن تشجيع الدول الأعضاء على أن تقوم طوعا بموافاة الأمم المتحدة بمعلومات عامة عن العلامات التي يضعها  على ذخائر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المصنعون الخاضعون لولايتها القضائية، وكذلك عن العلامات الموضوعة على الذخيرة المستردة بسبب الاستخدام غير المشروع. 
	التوصية 4
	توضح، فيما يبدو، مخزونات الذخيرة الوطنية غير المأمونة أو التي لا تُرصد بصورة سليمة، سبب ارتفاع نسبة تحويل مسار الأسلحة إلى الأسواق غير المشروعة على الصعيد العالمي، وتمثل عاملا رئيسيا يسهم في إطالة أمد النزاعات المسلحة وتصعيد حدتها، وكذلك في الإرهاب والجريمة، وغير ذلك من أشكال العنف المسلح. وهي أيضا مصدر مهم من مصادر تجميع الأجهزة المتفجرة المرتجلة. ويشكل تدمير فائض الأسلحة والذخيرة عملية فعالة من حيث التكلفة، إذا ما قورنت بتكاليف تأمين حماية المخزونات والمحافظة عليها على الوجه الصحيح، وهي عملية ينبغي أن تنشط في إجرائها الدول، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، وبعثات حفظ السلام. وقد يود مجلس الأمن تشجيع الدول على أن تطبق، طوعا، المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بمجرد وضعها في صيغتها النهائية. 
	التوصية 5
	سعيا إلى إضفاء الفعالية على مكافحة العنف المسلح في حالات ما بعد انتهاء النزاعات والحالات المحتمل وقوع نزاعات فيها، يلزم أن تضع أنشطة حفظ السلام وبناء السلام والمساعدة الإنمائية خططا للحد من العنف المسلح على سبيل الأولوية. وفي مثل تلك السياقات يكون من الضروري إحداث التكامل بين تدابير الرقابة على الأسلحة التقليدية والتدخلات الموجهة نحو الطلب على الأسلحة، والنهوض بقدرة القائمين على الأمن وسلطات الحوكمة على تعزيز أمن المجتمع وإدارة النزاعات وتخفيف حدة العنف. وفي هذا السياق، يتعين أن يتواصل تحديد أهداف تكون قابلة للقياس بشأن منع العنف المسلح والحد منه لتحقيقها بحلول عام 2015.
	التوصية 6
	تماشيا مع تقريري لعام 2009 عن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة (S/2009/277)، قد يود مجلس الأمن مواصلة تحديد السبل الكفيلة بزيادة امتثال الجماعات المسلحة من غير الدول للمعايير الدولية المتعلقة باستخدام وتكديس الأسلحة والذخيرة في أوقات النزاع.

