
 S/2021/839  األمــم المتحـدة  

  

 

 مجلس األمن 
 

Distr.: General 

30 September 2021 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

051021    051021    21-12603 (A) 

*2112603*  

   
 األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة   

  
 تقرير األمين العام  

 

 موجز  

ــل  موا ا   مرة   (2015)  2220يقدم هذا التقرير عمال بالقرار   وبناء على طلب األمين العام مواصـــــــ
 كل سنتين بتقرير عن مسأل  األسلح  الصغيرة واألسلح  الخفيف .

(، ظلت األســــــلح  الصــــــغيرة واألســــــلح  الخفيف        ورا S/2019/1011الســــــاب  )ومنذ التقرير   
 مركزيا  ي بدء النزاعات المسلح  والعنف المتفشي وأعمال الجريم  واإلرهاب و ي مفاقمتها وإ امتها. 

ــاني  التي تل فتها  د  ــلح  الخفيف ،  لى جانب  وال  زال اآلثار اإلنســــــ ــغيرة واألســــــ ــلح  الصــــــ  قات األســــــ
 عواقبها السلبي  المتر ب  على التنمي  المستدام  والحفاظ على السالم، واضح  بجالء. 

م مال خات و وصــــيات تتامي  بعي   عم الدول األع ــــاء  ي   و مشــــيا مم الممارســــ  الســــابق ،  قدو
ات الناشـــــ   عن  ســـــاءة اســـــتخدام األســـــلح  الصـــــغيرة واألســـــلح   جهو ها الرامي   لى التصـــــد  بفعالي  للتهد د

ــيات مختلف   ي جميم  ــا  وصـ م أي ـ ــتقرار. و قد ا الخفيف  ونقلها بصـــورة  ير مشـــروع  و  ديســـها المزعزر لالسـ
 الفرور المواضيعي .

 
 

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2220(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2220(2015)
https://undocs.org/ar/S/2019/1011
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 مقدمة  - أوال    
م هذا التقرير عمال بالقرار  - 1 وبناء على طلب األمين العام مواصــــــل   قديم  قارير   (2015)  2220يقدو

 عن مسأل  األسلح  الصغيرة واألسلح  الخفيف  مرة كل سنتين.
ــاب  ) - 2 ــلح     (،S/2019/1011ومنذ التقرير الســـــ ــتخدام األســـــ ــاءة اســـــ ــل  بسســـــ ظلت التهد دات المتصـــــ

الصــغيرة واألســلح  الخفيف  ورتا رها ونقلها بصــورة  ير مشــروع  و  ديســها المزعزر لالســتقرار  شــ ل عامال 
ــ ى   ــعد الوطني واإلقليمي والعالمي.  من جمهوري  أ ري يا الوســ ــالم واألمن على الصــ ــما  ي  قويس الســ  اســ

و اا وليبيا واليمن، أ ى انتشـــار  لأل األســـلح  واال جار  ير المشـــرور بها  لى  فاقم  لى جنوب الســـو اا والســـ 
 األوضار بش ل كبير بالنسب  للس اا ال عفاء الذ ن يعانوا أصال من جراء النزار.

ــجيل ما ال يقل عن  -   3 ــلح     12 ال  و اة بين المدنيين  ي    176 095و م  ســــــــ من أكثر النزاعات المســــــــ
  100 000، قـتل تمســــــــــــــ  مـدنيين من بين كـل  2020. و ي عـام 2020و    2015م بين عـامي  موـي   ي العـال 

شـخ   ي النزاعات المسـلح ، وكاا وا د من كل سـبع  من ه الء من النسـاء أو األطفال. ونتظ معخم الو يات 
والذتا ر    ي الما  ( أو عن األســلح  الثقيل    27 ي صــفوا المدنيين عن األســلح  الصــغيرة واألســلح  الخفيف  ) 

. و تى أا عــد  القتلى من جراء أعمــال العنف المســـــــــــــلإ التي  حــد  تــار   طــار  ( 1)  ي المــا ــ (   24المتفجرة ) 
 .( 2) النزاعات أعلى من رلأل. وعلى الصعيد العالمي، ُيقتل أكثر من نصف جميم ضحايا جرا م القتل بسالح نار  

ــ ر  الع  - 4 ــتمر  ي اإلنفال العسـ المي  لى  غذي   ورات انعدام األمن وانعدام الثق . وقد أ ى االر فار المسـ
، ار فم  جمالي اإلنفال العســــ ر  العالمي  لى ما يقرب من  ريليوني  والر من  والرات الواليات 2020و ي عام 

 (.  19- المتحدة على الر م من انتشار جا ح  مرض  يروس كورونا )كو يد 

،  عا األمين العام 19-النزار  ي مواجه  جا ح  كو يدو ي ضـوء الحاج  الملح   لى السـي رة على  - 5
. و ي  ين أا العـــد ـــد من 2020 لى وقف  ور  إلطالل النـــار  ي جميم أنحـــاء العـــالم  ي  رار مـــارس  

جماع  مســــلح  من  ير الدول،   12مجموع   ابع  للمجتمم المدني، وأكثر من   200المنخمات اإلقليمي ، و 
ــلح  جاري ، قد أ دت هذع الدعوة علنا،  سابما  ي رلأل عدة أطراا  ي نز  رلأل االلتزام الخ ابي لم  اعات مســـــــ

 يسفر عن نتا ظ كا ي  وملموس . 

ل  - 6 وبينما اســــــــتمر النزار بال هوا ة  ي ت ــــــــم الجا ح ، اســــــــتغل بعس الجهات الفاعل  أي ــــــــا  حو 
 ير المقيدة من األســــلح  والذتا ر التركيز على الصــــعيد العالمي لزيا ة  مدا ا   الســــري  أو  ير النخامي  أو  

 ي مســـــــــــــارح النزار، مما أ  ى  لى فيا ات ها ل   ي اإلمدا ات الجد دة المعرضـــــــــــــ  لخ ر  حويل وجهتها  ي  
 االت النزار وما بعد النزار. واسـتمرت األسـوال  ير القانوني ، بما  ي رلأل سـول األسـلح  الصـغيرة واألسـلح   

 والت يف مم الخروا.الخفيف   ير المشروع ،  ي العمل 

ــاني واالجتماعي   - 7 ــلح    -وما  تئ األثر األمني واإلنســـ ــتخدام األســـ ــاءة اســـ ــامل إلســـ ــا   الشـــ االقتصـــ
ــتقرار  تجلى على الصــــعد   الصــــغيرة واألســــلح  الخفيف  ونقلها بصــــورة  ير مشــــروع  و  ديســــها المزعزر لالســ

 متناسب. ي رلأل األطفال، بش ل  يرالوطني واإلقليمي والعالمي وي ثر على الف ات ال عيف ، بمن  
 __________ 

 ./https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-16 انخر (1) 

 (2)  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Global Study on Homicide: Executive 

Summary (Vienna, 2019). 

https://undocs.org/ar/S/RES/2220(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2220(2015)
https://undocs.org/ar/S/2019/1011
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-16/
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وال  زال الجهو  اإلقليمي   اســـم . وواصـــلت الدول االعتراا بالبعد اإلقليمي المتما ز آل   األســـلح    - 8
ــلح    ــرور ل ســ ــل  بلورة ترا ي طري   قليمي  لم ا ح  التد    ير المشــ ــم ومواصــ ــغيرة، بما  ي رلأل بوضــ الصــ

 البحر ال اريبي و رب البلقاا و رب أ ري يا.الصغيرة واألسلح  الخفيف   ي من ق  
  

 االتجاهات والتطورات  - ثانيا  
 ي الســياقات التي صــدرت  ي  طارها واليات لعمليات ســالم  ابع  ل مم المتحدة، فا ت      د قات   - 9

ــاني  وأعاقت بذل جهو  الســـــــــالم. و ي الوقت الذ   ي ث ف  ي   األســـــــــلح   ير المشـــــــــروع  من المعاناة اإلنســـــــ
، من ال ــــــــــــرور  بذل 2030المجتمم الدولي جهو ع من أجل  حقي  أهداا التنمي  المســــــــــــتدام  بحلول عام  

 جهو  ملتزم  من أجل  يجا   لول مستدام  لم ا ح   د قات األسلح   ير المشروع .

ات المتعلق  ويجب أا   تذ  ور األسـلح  الصـغيرة واألسـلح  الخفيف   ي االعتبار  ي  طار المناقشـ  - 10
بحماي  المدنيين  ي النزار المســــــــــلإ. و  ــــــــــمن اجتمار الخبراء الذ  عقد     وم  ســــــــــويســــــــــرا  ي  شــــــــــرين 

والم رس للقانوا الدولي اإلنسـاني وللممارسـ  المتعلق  باالضـ الر باألنشـ   ال بي   ي   2020الثاني نو مبر  
،  S/2021/423ا ل النقل والمرا   ال بي  )النزاعات المســلح ، مواضــيم من قبيل   ارة وجو  األســلح   ي وســ 

 (. 68الفقرة 

وال  زال التهد دات التي  شـــــــ لها التد قات  ير المشـــــــروع  ل ســـــــلح  الصـــــــغيرة واألســـــــلح  الخفيف    - 11
ر الفعلي لمجلس األمن. و ي  والـــذتـــا ر المر ب ـــ  بهـــا، وال ســــــــــــــيمـــا  ي  ـــاالت النزار المســــــــــــــلإ، قيـــد النخ

السـو اا، أ ى اإلمدا  الم  ر  باألسـلح  والذتا ر  لى   ثيف طبيع  العنف القبلي ون اق ، وأثر بشـ ل   جنوب
 مباشر على سالم  موظفي األمم المتحدة. 

ــلح ، بما  ي رلأل من تالل   - 12 ــول اإلرهابيين على األســــــ ــتمرت الجهو  الرامي   لى منم  صــــــ كما اســــــ
. وُيتوتى من  لأل المبا ئ التوجيهي   حد د (2017) 2370وضــم األمم المتحدة لتوجيهات بشــأا  نفيذ القرار  

التدابير الوقا ي  والتعاوا، مم مراعاة الت نولوجيات الناشــــ   أي ــــا، من أجل  يســــير    التحديات والفرص لتعزيز
ــل ، والممارســـــــــــــات الجيدة، والمعا ير الدولي  رات  (2017)  2370 نفيذ القرار  ، والقرارات الال ق  رات الصـــــــــــ

 الصل .

ــيال نخرع  ي البند المعنوا مالســـــالم واألمن 2020و ي  رار مارس   - 13 ، أصـــــدر مجلس األمن،  ي ســـ
ــيا اعترا  ي  باألثر الناجم عن اال جار  ير المشــــرور باألســــلح  الصــــغيرة واألســــلح     ي أ ري يا“، بيانا ر اســ

ن الجمــاعـات اإلرهـابيــ  من فيـا ة    الخفيفــ  و حويـل وجهتهــا ومـا ي ر ـ  رلـأل من  حــديـات  ي أ ري يــا ممــا يم ا 
 (.S/PRST/2020/5قدرا ها المسلح  فيا ة كبيرة )

وال  زال  أثير  د قات األسلح   ير المشروع   ي جميم أنحاء من ق  السا ل وأجزاء من من ق  وسي   -   14
رة واألســـلح  الخفيف  ورتا رها  ي المن ق   وا أ ري يا  وا اإلقليمي  مصـــدر قل . وي     وا ر األســـلح  الصـــغي 

ن المت ر ين العنيفين واإلرهـابيين والجمـاعـات اإلجرامـي  المنخمـ    اإلقليمـي   لى  صـــــــــــــعـيد النزاعـات المحلـي  ويم  
 والجماعات المسلح  من السي رة على أراض واسع . 

   حد دا باألسـلح  الصـغيرة واألسـلح   واسـتمر  نفيذ األ  ام المتصـل  باألسـلح ، بما  يها  لأل المتعلق - 15
الخفيف ،  ي ســـــــــيال عمليات األمم المتحدة للســـــــــالم  ي أبيي وجمهوري  أ ري يا الوســـــــــ ى وجمهوري  ال ونغو 
الديمقراطي  وجنوب الســـــــو اا والســـــــو اا وليبيا وها تي. ويدل هذا العد  المتزا د على الدور الذ     ي  الدعم 

https://undocs.org/ar/S/2021/423
https://undocs.org/ar/S/RES/2370(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2370(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2370(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2370(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2020/5
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مجال  حد د األســلح  التقليدي   ي ســيال بناء الســالم والحفاظ علي ، بما  ي رلأل   المقدم من األمم المتحدة  ي
 من تالل   ارة األسلح  والذتا ر، و دابير  حد د األسلح  الصغيرة واألسلح  الخفيف .

وأضــاا مجلس األمن  لى متن القرارات الخاصــ  ببلداا محد ة نصــوصــا  تصــل باألســلح  أكد  يها  - 16
الذ   خل ف   د قات األســلح  والذتا ر  ير المشــروع  على الســالم واألمن واالســتقرار  ي الدول  األثر الســلبي 

معربا عن القل   فاء الخ ر الذ   تهد  الســــــــالم واألمن  (2013)  2117المعني . وأشــــــــار المجلس  لى قرارع  
شرور ل سلح  الصغيرة واألسلح  الخفيف  و  ديسها وإساءة استخدامها  ي كل من جنوب  نتيج  النقل  ير الم

 .( 3) السو اا والصومال ومالي واليمن

ــأ ها األمم المتحدة م ترا، بما  ي رلأل لم تب األمم  - 17 و ت ــــــــــمن واليات عمليات الســــــــــالم التي أنشــــــــ
،   ارة  ( 4) لـ  لـدعم المر لـ  االنتقـاليـ   ي الســــــــــــــو ااالمتحـدة المت ـامـل  ي هـا تي وبعثـ  األمم المتحـدة المت ـام

األســــلح  والذتيرة بوصــــفها ركيزة ر يســــي  لدعم عمليات الســــالم، والحوكم  الرشــــيدة، والحد من العنف، ونزر 
الســـــــــالح والتســـــــــريإ وإعا ة اإل ما . و يما  تعل  بالبعثات القا م  مثل بعث  األمم المتحدة المت امل  المتعد ة 

لتحقي  االســــــتقرار  ي جمهوري  أ ري يا الوســــــ ى والبعث  المت امل  المتعد ة األبعا  لتحقي  االســــــتقرار  األبعا  
 األسلح  والذتا ر.  ي مالي،  قد عزف مجلس األمن اللغ  رات الصل  المستخدم   يما  تعل  بس ارة

ا الدوع ىلا الر ر  أ أهةية ناراميات األسججلحة  أ مراهشججات ا الة - 18 واضججيةيةب اةا  أ كل   وُتشججج 
الةراهشجججججججات الةتعلقة ااأللفاع والرلاىات الةحجججججججلحةب وجفا الحجججججججةمب واغارا ات الةتعلقة ااأللغامب ونل   

واعتراا مجلس األمن بالصـالت بين  صـالح    .( 5) الحجة  والتحجريو واىانة اغنما ب والةرأةب والحجةم واألمن
ــر الهام  األترى لتحقي  اال ــلح   ق ار األمن والعناصــ ــتقرار وإعا ة البناء، بما  ي رلأل اإل ارة الوطني  ل ســ ســ
 أمر جد ر بالتر يب. ،(2020) 2553الصغيرة واألسلح  الخفيف  من تالل ا خار القرار 

 
سجججججلحة الصجججججغيرة واألسجججججلحة  اآلثار اغنةائية واغنحجججججانية واألمرية للرق  لير الةشجججججرو  لأ -ألف   

 الخفيفة وتكديح ا الةفرط واسا ة استخدام ا  
   2030الترةية الةحتدامة وخطة الترةية الةحتدامة لعام   -   1 

ــتدام  لعام  - 19 ــيما الهدا 2030 ا اعتما  ت   التنمي  المســــــــ المتعل  بالســــــــــالم والعدال    16، وال ســــــــ
 السالم والتنمي .   والم سسات القوي ،  دل على الصل  الوثيق  بين

ل جمم األســـــلح  الصـــــغيرة واألســـــلح  الخفيف  المســـــتخدم   ي ســـــيال النزار المســـــلإ والجرا م  - 20 ويشـــــ  
العنيف  واال جار بالمخدرات، و حد د مصدرها  ير المشرور، ت و ين هامتين نحو  عزيز المجتمعات السلمي   

 تنمي  المستدام .من أهداا ال 16والشامل  للجميم بما  تماشى مم الهدا 

م كـل ســــــــــــــنتين عن  نفـيذ برـنامظ العمـل   - 21 وو قـا للبـياـنات الوار ة من اـلدول من تالل التقـارير التي  قـدو
بمنم اال جار  ير المشرور باألسلح  الصغيرة واألسلح  الخفيف  من جميم جوانب  وم ا حت  والق اء    المتعل 

ق ع  ســـــــــــالح من األســـــــــــلح  الصـــــــــــغيرة واألســـــــــــلح  الخفيف    758  000علي ، جمعت الســـــــــــل ات الوطني  

 __________ 

 على التوالي. (2020) 2511و  (2021) 2584و  (2020) 2520و  (2020) 2514انخر القرارات  (3) 

 ، على التوالي.(2020) 2524و  (2019) 2476انخر القرارين  (4) 

 .S/2019/1011 انخر (5) 
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باألســــــلح   للدراســــــ  العالمي  بشــــــأا اال جار . وو قا 2019و   2016المشــــــروع   ي الفترة ما بين عامي    ير
التي نشـر ها مبا رة األمم المتحدة لرصـد  د قات األسـلح   ير المشـروع ،  قد  م اإلبال  ،  2020الناري  لعام 

ــبي ما ــلح  الناري  تالل كل من عامي  550  000مجموع   عن ضـــــــــ ــير 2017و   2016من األســـــــــ . و شـــــــــ
ــلح  والبلد الذ   جر   ي  عمليات    ــن م ل ســ حويل وجه   لأل األســــلح  وضــــب ها  البيانات  لى أا البلد المصــ

ــلح  الناري  عن منم   ــنع  ل ســــــــ ــ ولي  البلداا المصــــــــ ي وناا مختلفين  ي كثير من األ ياا. ولذلأل،  سا مســــــــ
 حوـيل وجهـ  هـذع األســــــــــــــلحـ  وأجزا هـا وم وـنا هـا ورتـا رهـا  ت لـب  جراء  قييمـات   يقـ  للمخـاطر  لى جـاـنب  

ــليم. بيد أن    ــلح  الخفيف    نفيذ  دابير  عال  بعد التســ ــغيرة واألســ ــلح  الصــ يعتقد أا الرقم العالمي الح يقي ل ســ
التي  تم ضــــــــــــــب هـا وجمعهـا أعلى ب ثير، نخرا للنق   ي اإلبال ، بمـا  ي رـلأل نتيجـ  لعـدم  و ر القـدرة على 

الصجججغيرة   وسجججي ون ءرا  هدرة الدوع األى جججا  ىلا اغءةد ىن ىدن األسجججلحة الصجججغيرة واألسجججلحةاإلبال . 
  2- 4-16لحة الخفيفة التأ اتم ضجججاط ا واةع ا أمرا جاسجججةا لرقجججد التقدم الةحرم اشججج ن الة  جججر  واألسججج

ا الدوع ىلا تطوير أواآ ت مر ايةا  ضجججةن أهدال الترةية الةحجججتدامة. ءين التلامات ا الةتةاالة  أ  وُتشجججج 
 مجاع اغءةد.

ــ ولي  الوطني  كمبدأ  وجيهي ب  - 22 ــح   لى كفال  المســـ ــل  وثم   اج  واضـــ ــا ل المتصـــ ــأا جميم المســـ شـــ
ر باسـتعراض آللي  األمم المتحدة لتنسـي  األعمال   باألسـلح  الصـغيرة واألسـلح  الخفيف . و ي هذا الصـد ، بوشـا
المتعلق  باألسـلح  الصـغيرة التي  دعم اإلجراءات الشـامل  التي  تخذها األمم المتحدة  ي مجال مسـاعدة الدول  

لح  الخفيف . كما أا التركيز المتزا د على المسـ ولي  الوطني  سـيسـاعد على  ي  حد د األسـلح  الصـغيرة واألسـ 
 حد د اال تياجات والثغرات المعي ن  على الصــــــــــــعيد الوطني، و عم البرامظ على المســــــــــــتوى الق ر ، والتنفيذ  

متحدة الال   لبرامظ شـامل  ومتعد ة التخصـصـات  ي مجال األسـلح  الصـغيرة، و يسـير مشـارك  أ رق  األمم ال
 الق ري  بهم   مم السل ات الوطني .

ر بمبا ر ين. أوال، يقوم   - 23 ول ي  قدم األمم المتحدة مســــــاعدة  تســــــم بالفعالي  وال فاءة واال ســــــال، بوشــــــا
ــا ات على ن ال المنخوم  بشـــأا النهظ  شـــركاء  لي   نســـي  األعمال المتعلق  باألســـلح  الصـــغيرة بوضـــم  رشـ

ــلح  الصـــغيرة ضـــمن  طار  التحليل الق ر  المشـــتر  والتنمي     الق ري  التي يم ن ا باعها إل ما   حد د األسـ
وهو  -كياا  نقار األرواح  المســتدام ،  مشــيا مم مبدأ المســ ولي  الوطني  التوجيهي. وباإلضــا    لى رلأل، بدأ

لشـــ وا نزر  مر    مويل  اتل صـــندول بناء الســـالم  م   ويرع أكثر ليصـــبإ شـــراك  بين م تب األمم المتحدة
 ي  خصي  منإ لتحفيز ا بار ُنهظ أكثر شموال للحد من األسلح     -السالح وبرنامظ األمم المتحدة اإلنما ي 

 الصغيرة والعنف المسلإ  ي البلداا رات األولوي .
 

 اآلثار الخطيرة الةترتاة ىلا األلفاع  -   2 

اســـــــــــــتمرار وقور عد  كبير من ، ا ســـــــــــــمت  ال  األطفال  ي النزاعات المســـــــــــــلح  ب 2020 ي عام  - 24
ــيم  )انخر  ــاعد النزاعات  A/75/873-S/2021/437االنتهاكات الجســـــــــــ ــيال، تل ف  صـــــــــــ (. و ي هذا الســـــــــــ

ــلح  الخفيف ، و جاهل القانوا   ــغيرة واألســــ ــلح  الصــــ ــلح ، التي  البا ما يغذ  ها  وا ُر األســــ ــتباكات المســــ واالشــــ
ــد دا على  ماي  األطفال. ويشـــــــ ل  خفيف أثر ال ــاا،  أثيرا شـــــ ــاني والقانوا الدولي لحقول اإلنســـــ دولي اإلنســـــ

األســلح  التقليدي ، بما  ي رلأل األســلح  الصــغيرة واألســلح  الخفيف ، أمرا أســاســيا ل ــماا أال  تحمل األطفال  
طفل، وهو ما  حققت   8 400أكثر من  العبء األكبر للنزار المسلإ كما هو الحال اآلا.  مم مقتل أو  شوي 

 ال  مدرج  على الخ   المتعلق  باألطفال والنزار المسلإ و ي  وض بحيرة  شا ،   21من  األمم المتحدة  ي  

https://undocs.org/ar/A/75/873
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ــد األطفال   ــ ل كبير  ي ار  اب انتهاكات ت يرة ضـ ــهم بشـ ــلح  الخفيف  أا  سـ ــغيرة واألسـ ــلح  الصـ يم ن ل سـ
ت الهجمات على المســــــتشــــــفيات واف ا ت الهجمات على المدارس، و رمانهم من  قوقهم. و ي  ين انخف ــــــ 

ــلح  الخفيف ،  سا كليهما ما ــلح  الصـــــــغيرة واألســـــ فال يعر ض  وهي هجمات كثيرا ما ارُ  بت باســـــــتخدام األســـــ
 .19-األطفال للخ ر، كما أا كليهما ُيعد  خيعا بش ل تاص  ي سيال جا ح  كو يد

طفال والنزار المســــــــــلإ التابم لمجلس األمن منتدى ر يســــــــــيا لتحد د ويو ر الفري  العامل المعني باأل - 25
 وصــيات ملموســ  ال خار  جراءات من جانب المجتمم الدولي بأســرع والدول المحد ة المت ــررة من النزاعات. 
ومم أا الفري  العامل لم  توصــــل بعُد  لى اســــتنتاجات  تناول بالتحد د مســــأل  األســــلح  الصــــغيرة واألســــلح   

فــ ،  ــسا المجلس  ولي اهتمــامــا متزا ــدا ل ســــــــــــــلحــ  التي       لى قتــل األطفــال و شــــــــــــــويههم )انخر الخفي 
A/73/907-S/2019/509.) 

ويراغأ ترفيذ اةيا ماانرات تحداد األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة ما إاة  االهتةام الوااب   - 26
ويراغأ ربط هجذ  الةاجانرات ءارامأ أخرت تتعلب اجاأللفجاع والةراهقين    الةحتةلجة ىلا جقو  الطفج .  آلثجارهجا

و صججججج     وماانرات تشجججججغي  الةراهقين والشجججججاا ؛  مث  كفالة إم انية لجو  األلفاع إلا العدالة؛  والشجججججاا ب
ة  والتحجريو واىانة  األلفاع ىن الجةاىات الةحجلحة والقوات الةحجلحة واىانة إنماا م واارا ات نل  الحج

 وتو ير الحةاية الةجتةةية للطف . اغنما  الخاقة ااأللفاع؛
 

 األاعان الجرحانيةب اةا  أ كل  الةرأة والحةم واألمن  -   3 

 ي  ين أا  وا ر األسـلح  الصـغيرة واألسـلح  الخفيف   ي النزار المسـلإ، و ي سـياقات ما بعد النزار   - 27
ر على النســــاء والرجال على الســــواء،  سا مجموع  متزا دة من البحو   شــــير  لى و ي  االت  ير النزار   ث 

 وجو  صل  هام  بين نور الجنس واألسلح  الصغيرة.

ــاء،   - 28 و ي  ين أا عــد  الرجــال الــذ ن يمو وا  حــت  هــد ــد الســــــــــــــالح أكبر ب ثير من عــد  النســـــــــــــ
رة، ويســـــــي روا على المهن التي يســـــــهل الرجال يشـــــــ لوا الغالبي  العخمى من مال ي األســـــــلح  الصـــــــغي   سا

الوصـول من تاللها  لى  لأل األسـلح  وعلى األنشـ   المتصـل  باألسـلح ، مثل الصـيد والرماي . و ر بي  يافة  
األســلح  الصــغيرة واســتخدامها وإســاءة اســتخدامها ار باطا وثيقا بأ وار وممارســات و وقعات معين   نســب  لى 

لى الســــلو  العنيف. وعلي ،  سا ســــهول   وا ر األســــلح  الصــــغيرة      الرجال و شــــجم  ي بعس األ ياا ع
 ورا  خيعا بشــــــــ ل تاص  ي   ام  المعا ير االجتما ي  التي  هيمن عليها الذكور، وهي بمثاب  عامل  م ين  

 وم اعف للقوة  يسر  ي كثير من األ ياا ممارس  العنف ضد النساء والفتيات.

يشــــ لن أقلي  من ضــــحايا جرا م القتل عموما،  سنهن يعانين بشــــ ل  ير  وعلى الر م من أا النســــاء - 29
. و تعرض المرأة للخ ر بشــ ل تاص  ي الســيال ( 6) متناســب من العنف الناجم عن اســتخدام األســلح  الناري 

،  األســـر ، من العشـــير، و ي البلداا التي  توا ر  يها األســـلح  بســـهول . و ي ســـياقات النزار وما انتهاء النزار 
يم ن اسـتخدام انتشـار األسـلح  الصـغيرة واألسـلح  الخفيف ،  لى جانب التهد د بالعنف، بصـورة قسـري  إلجبار  
النساء على ال يام بأنش    ير مشروع ، و ي  االت الزوا  القسر ، واال تصاب، والرل، واال جار بالبشر. 

م العنف النفســي ، مما يســبب  دهورا  ا ا  ي الشــعور  كما أا وجو  ق ع  ســالح من األســلح  الصــغيرة ي ــخ 

 __________ 

 (6)  UNODC, Global Study on Homicide: Understanding Homicide: Typologies, Demographic Factors, 

Mechanisms and Contributors (Vienna, 2019). 

https://undocs.org/ar/A/73/907
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ــواء  ي األماكن العام  أو  ي المنزل. ونتيج   ــعب ، سـ ــاعا صـ ــن أوضـ ــاء الال ي يعشـ ــفوا النسـ باألماا  ي صـ
لذلأل، عندما  نتشــر انعدام األمن،  شــ ل األســلح  الصــغيرة واألســلح  الخفيف   هد دا ت يرا للنســاء والفتيات، 

لهن  ومن قـدر هن على التحر    ي المجتمم، ويمنعهن من المشـــــــــــــــاركـ    ممـا يقلـل عمومـا من المجـال المتـاح
 ال امل   ي الحياة العام ، ويعول  م ينهن اقتصا يا، وي ثر على مشاركتهن السياسي .

ــلح  الخفيف  مم هدا الخ   المتعلق   - 30 ــغيرة واألســـــــ ــلح  الصـــــــ و تالقى الجهو  المبذول  لتحد د األســـــــ
ى صــــــــــــعيد الركا ز األربم المتراب  ، وهي المشــــــــــــارك  والوقاي  والحماي  واإل اث  بالمرأة والســــــــــــالم واألمن عل

واإلنعاش. وينبغي االســـــترشـــــا  بفهم  د قات األســـــلح  والتحديات المر ب   بها،   ـــــال عن اآلثار الجنســـــاني  
لمرأة والسـالم ل سـلح  الصـغيرة واألسـلح  الخفيف ،  ي  صـميم االسـتجاب  المال م   ي  طار الخ   المتعلق  با

األمن ءتشجججججيا الدوع  وسججججي ون من الةفيد أن يقوم مجلس  واألمن، بما  ي رلأل  ي ســــــياقات بناء الســــــالم. 
ىلا موا مة ا ونها  أ مجاع تحداد األسجججججلحة الصجججججغيرة واألسجججججلحة الخفيفة ما الج ون الةاذولة الةتعلقة  

االرلا ب وال سججججججيةا ا فالة التاانالت الةتكررة ءين ا ات  االةرأة والحججججججةم واألمن والعرف الجرحججججججأ الةتصجججججج   
 .( 7) الترحيب الولرية وموا مة خطط العة  الولرية  أ إلار الحا  ات الةعرية 

،  لى مشـــــارك  المرأة (2015)  2242و  (2013)  2122وأشـــــار مجلس األمن صـــــرا  ،  ي قراري    - 31
ال امل  والفعال   ي صـــــنم القرار  ي مجال  حد د األســـــلح  ونزر الســـــالح على جميم المســـــتويات و ي جميم 
جوانب  ســـــــوي  النزاعات وبناء الســـــــالم. وبالنخر  لى نق   مثيل المرأة  ي مجال  حد د األســـــــلح  الصـــــــغيرة  

 .( 8) ح  الخفيف ، يجب أا  تواصل  عزيز   ماجهاواألسل

،  م التســـــليم بالدور الذ  (S/2021/312و ي التقرير األتير عن العنف الجنســـــي المر بي بالنزار ) - 32
لمدنيين، بما  ي رلأل    ي  انتشــــــــار األســــــــلح  الصــــــــغيرة و داولها  ير المشــــــــرور  ي  يســــــــير العنف ضــــــــد ا

ــغيرة. ــلح  الصـــ ــل بالنزار و حويل وجه  األســـ ــي المتصـــ ــل  بين العنف الجنســـ ــاب، مما أك د على الصـــ   اال تصـــ
ويجب التصجد  النتشجار األسجلحة الصجغيرةب التأ تف جأ إلا ارتكا  العرف الجرحجأ وت ن  إلا تفاهةآ  أ 

ما معاهدة تجارة األسججلحة وليرها من الصجج و   مرالب الرلا  وما اعد الرلا ب و لةتجار ء اب اةا اتةا ججا  
 العالةية.

عن أثر  2020وأشــارت المفوضــ  الســامي  لحقول اإلنســاا،  ي  قريرها الصــا ر  ي  زيراا  وني    - 33
مل ي  األســــلح  واســــتخدامها   لى أا  (A/HRC/44/29نقل األســــلح  على  قول اإلنســــاا للنســــاء والفتيات )

 ر ب اا ار باطا وثيقا بمخاهر محد ة  عبر عن الذكورة والسـل   والسـي رة و      لى فيا ة التمييز الجنسـاني  
ا مجلس األمن  على ضـرورة معالج  األسـباب الجذري  للعنف الجنسـاني.  ضــد النســاء والفتيات، وشــد ت   وُيشجج 
الوارنة  أ كل  التقريرب اةا  أ كل  الدىوة إلا تعليل مشججججججاركة الةرأة  أ اةيا  ىلا الر ر  أ التوقججججججيات  

 .ىةليات ومرتديات تحداد األسلحة ونل  الحة  

 __________ 

 (7) Henry Myrttinen, Connecting the Dots: Arms Control, Disarmament and the Women, Peace and 

Security Agenda (Geneva, UNIDIR, 2020) 

 (8) Hana Salama and Emma Bjertén-Günther, Women Managing Weapons: Perspectives for Increasing 

Women’s Meaningful Participation in Weapons and Ammunition Management (Geneva, United 

Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), 2021. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/S/2021/312
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/29
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ــغيرة   - 34 ــلح  الصـــ ــنف   ســـــب نور الجنس والعمر  ي ميداا األســـ ول ن كاا اال تقار  لى البيانات المصـــ
ــلح  الخفيف  والذتا ر كثيرا ما يعول وضــــــم مبا ر  ــاني ،  من النا ي  واألســــ ات  عال  مرا ي  لالعتبارات الجنســــ

العملي  ليس هنا  بيانات للتمييز بين  أثير األســـلح  الصـــغيرة واألســـلح  الخفيف  المشـــروع  و ير المشـــروع  
األمن  وسجي ون من الة م اشج   خاأ أن ادىم مجلس   بحسـب نور الجنس والسـن.  وج  بشـأن  أ  بيانات.

ة ااألسججججججلحة الصججججججغيرة واألسججججججلحة الخفيفة وتصججججججريف ا جحججججججب نو  الجرس والعةرب  اةا الايانات الةتعلق
وتصجريف ا أي جا اححجب ما إكا كان مصجدرها مشجروىا أو لير مشجرو ب ىرد إنرا  الواليات الةتعلقة ءتحداد  

ا الدوع األى ججججا  ىلا نىم مر ةات الةجتةا   األسججججلحة الصججججغيرة واألسججججلحة الخفيفة  أ هراراتآ. وُتشججججج 
ب وال سججيةا الةر ةات الرحججائيةب والةر ةات الدولية التأ تو ر تةوية محججتداما للأيام ا نشججطة اةا الةدنأ

 الايانات  أ هذا الصدن.

ــات الجاري   ي  طار برو وكول م ا ح    - 35 ــتمر   ما  االعتبارات المتعلق  بنور الجنس  ي المناقشـ واسـ
واال جار بها بصــورة  ير مشــروع ، الم مل ال فا ي  األمم صــنم األســلح  الناري  وأجزا ها وم ونا ها والذتيرة  

المتحــدة لم ــا حــ  الجريمــ  المنخمــ  عبر الوطنيــ  )برو وكول األســــــــــــــلحــ  النــاريــ (. وأُعرب  ي  طــار م  مر 
األطراا  ي ا ـفا ـي  األمم المتحـدة لم ـا حـ  الجريمـ  المنخمـ  عبر الوطنـي ،  ي  ور   العـاشــــــــــــــرة المعقو ة  ي  

، عن اســـتمرار القل   فاء األثر الســـلبي لال جار  ير المشـــرور باألســـلح  الناري  2020 أكتوبر   شـــرين األول
ــلح  الناري   ــرور باألســــ ــليم بأا منم اال جار  ير المشــــ ــاء والرجال والفتيات والفتياا، و م  التســــ على  ياة النســــ

على نور الجنس. وشــجم الم  مر وم ا حت  والق ــاء علي   شــ ل أمورا  اســم  األهمي  لم ا ح  العنف القا م 
الدول األطراا على  عميم األتذ بمنخور جنسـاني ومنخور ُعمر   ي السـياسـات والبرامظ المتصـل  باألسـلح   

، و عا الدول األطراا  لى مواصـــــــل  جمم بيانات مصـــــــنف   ســـــــب نور الجنس والعمر عن اال جار  ير الناري 
 .المشرور باألسلح  الناري  

رنامظ العمل المتعل  باألســـــلح  الصـــــغيرة واألســـــلح  الخفيف ، أ رفت الدول  قدما كبيرا و ي  طار ب  - 36
والتزمت بزيا ة  همها لآلثار الجنســـاني  الناجم  عن اال جار    2016على صـــعيد المســـأل  الجنســـاني  منذ عام  

التمثيل بصــورة   ير المشــرور باألســلح  الصــغيرة واألســلح  الخفيف   و شــجيم مشــارك  المرأة و صــولها على 
ُيعتد  بها  ي عمليات وضـــم الســـياســـات والتخ يي والتنفيذ المتصـــل  ببرنامظ العمل  وجمم البيانات المصـــنف    
والنخر بجدي   ي فيا ة التمويل المخصـــــــــــ  للســـــــــــياســـــــــــات والبرامظ التي  راعي اآلثار المتبا ن  التي  خلفها 

النسـاء والرجال والفتيات والفتياا. واسـتنا ا  لى التقدم  األسـلح  الصـغيرة واألسـلح  الخفيف   ير المشـروع  على
،   ــمنت الوثيق  الختامي  لالجتمار الســابم من االجتماعات التي 2018و   2016ال بير المحرف  ي عامي  

 عقدها الدول مرة كل سـنتين للنخر  ي  نفيذ برنامظ العمل المتعل  بمنم اال جار باألسـلح  الصـغيرة واألسـلح   
، لغ  قوي  بشـــــأا البعد 2021من جميم جوانب  وم ا حت  والق ـــــاء علي ، والذ  ُعقد  ي  موف  ولي     الخفيف 

الجنســاني الشــد د الذ   تســم ب  األســلح  الصــغيرة واألســلح  الخفيف  و عت  لى المشــارك  المتســاوي  وال امل  
A/CONF.192/BMS/2021/1والفعال  للمرأة  ي جميم العمليات المتعلق  ببرنامظ العمل )

 المر  (. ، 
 

 الصةت ااغرها  والجريةة الةر ةة ىار الولرية   -   4 

  2482و    (2019)  2462و    (2017)  2370و    (2001)  1373 أب مجلس األمن  ي قرارا ـــ    - 37
على  أكيد ضـــرورة التصـــد  لال جار  ير المشـــرور باألســـلح  الصـــغيرة واألســـلح  الخفيف  و وريدها  (2019)

https://undocs.org/ar/A/CONF.192/BMS/2021/1
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/2370(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2370(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2482(2019)
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لإلرهابيين، وســــــل م بأا المنخمات اإلرهابي  يم ن أا  ســــــتفيد من الجريم  المنخم  عبر الوطني ، بما  ي رلأل 
 كمصدر لتمويل اإلرهاب. اال جار  ير المشرور باألسلح  الصغيرة واألسلح  الخفيف ، 

وو قا لبحث أجراع م ترا المركز الدولي لم ا ح  اإلرهاب، اســـــــــتخدم اإلرهابيوا  ي العقد الماضــــــــي   - 38
. و ي الوقت نفســـ ، يم ن أا  ســـتخدم ( 9) هجوما  رهابيا 85 148األســـلح  الصـــغيرة واألســـلح  الخفيف  لتنفيذ 

ــلع    ــلح  الخفيف  كســ ــغيرة واألســ ــلح  الصــ ــمإ للمنخمات اإلرهابي  األســ ــتدام  لال جار أو كأ اة  ســ مربح  ومســ
ــي رة عن طري  القوة على طرل   ــ   اال جار التي يقوم بها  تروا، ورلأل مثال من تالل الســــــ ــهيل أنشــــــ بتســــــ
اال جار و و ير الحماي  من الســـــــــرق  والســـــــــ و المســـــــــلإ. و ي  االت كثيرة،  سا ال رل القا م  للتجارة  ير 

  لى  د كبير مم األراضي التي يسي ر عليها اإلرهابيوا. المشروع   تداتل

وباإلضـــــا    لى األســـــلح  المهرب  بصـــــورة  ير قانوني  عبر الحدو ، بما  ي رلأل من قبل المقا لين   - 39
اإلرهابيين األجانب،  عتمد المنخمات اإلرهابي  أي ـــا على ســـالســـل اإلمدا  التجاري  القانوني  لشـــراء األســـلح   

ا الدوع أن تعلم  واألجزاء والم ونات األساسي ، بما  ي رلأل األجهزة المتفجرة اليدوي  الصنم.والذتا ر  وُتشج 
ا ونها لكشجججف ومصجججانرة أالا  وم ونات األسجججلحة والذخائرب اةا  أ كل  ىرد  جججحر ا ىن لريب الطرون  

ي  الوا ة  الحججججججججريعة التحججججججججليمب لدىم م ا حة مختلف أنوا  الصججججججججرا لير الةشججججججججرو ب اةا  أ كل  تحو 
 اليدو . واغنتا 

وال  زال الجماعات اإلرهابي  واإلجرامي  المنخم   ســــــتغل لياب الحوكم  الرشــــــيدة وســــــيا ة القانوا،  - 40
والحدو  التي يسـهل اتتراقها، وار فار مسـتويات الفسـا ، وضـعف الم سـسـات الديمقراطي  وقصـور نخم العدال   

رهاب والجريم  المنخم  عبر الوطني  أا  تفاعال  يغذ  كل منهما  الجنا ي ، و ســــتفيد من كل رلأل. ويم ن لإل
ويراغأ للدوع  اآلتر، كما يم ن ل سـلح  الصـغيرة واألسـلح  الخفيف  أا   وا عامال  م ينيا ل ال الخاهر ين.  

ن  واألمم الةتحدة أن تتصجججدت للصجججلة ءين اغرها  واألسجججلحة واغرها  ااىتاارها ت دادا أمريا مترااطا ومتعد 
 األواآ اتطلب التصد  لآ ُن جا واستجااات متكاملة.

و      دابير  مويل م ا ح  اإلرهاب  ورا  اسما  ي منم وم ا ح  الصالت بين اإلرهاب واال جار  - 41
 ير المشــرور باألســلح  الصــغيرة واألســلح  الخفيف . و ي هذا الصــد ، نشــرت  رق  العمل المعني  باإلجراءات  

 قريرا عن مخاطر  مويل اإلرهاب المتصــل  باال جار  ير المشــرور باألســلح ،   2021مارس  المالي   ي  رار 
 م  ي   حد د  دابير يم ن للدول األع ـــــــاء أا  تخذها لل شـــــــف عن  لأل الصـــــــالت، بما  ي رلأل عن طري   

المشـــــــروع      جراء  ح يقات اســـــــتبا ي   ي  مويل اإلرهاب لتتبم التد قات المالي  بين المتجرين باألســـــــلح   ير
 واإلرهابيين، و عزيز قدرات االستخبارات المالي  لل شف عن الصالت باإلرهاب.

و     مرا ب  الحدو   ورا  اســـما  ي م ا ح  اال جار  ير المشـــرور باألســـلح  الصـــغيرة واألســـلح    - 42
حة الصجغيرة  وبغية الكشجف ىن جركة األسجلالخفيف   ير الخاضـع  للرقاب   ي سـيال جهو  م ا ح  اإلرهاب.  

واألسلحة الخفيفة لير الةشروىة ىار الحدون ومرع ا ىلا نحو  ع اعب اراغأ للدوع أن تقوم ءوضا وترفيذ  
  استراتيجيات  املة ألمن الحدون وانارت ا ُتشر  اةيا الوكاالت الولرية كات الصلة اش    عاع.

 __________ 

 (9) Reinier Bergema, Tanya Mehra and Méryl Demuynck, “The Use of Small Arms and Light Weapons 

by Terrorist Organisations as a Source of Finance”, International Centre for Counter-Terrorism report 

(The Hague, 2020). 
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جي  األمم المتحدة العالمي  لم ا ح   وســلمت الجمعي  العام  م ترا،  ي اســتعراضــها الســابم الســترا ي  - 43
اإلرهاب، بأهمي  منم االســـــتخدام  ير المشـــــرور ل ســـــلح  الصـــــغيرة واألســـــلح  الخفيف  من جانب اإلرهابيين 
ــلح   لى اإلرهابيين و يما بينهم. و عت الجمعي    ــتمرار  د   األســ ــدة اســ ــاء علي ، وأ انت بشــ وم ا حت  والق ــ

ــاء  لى  يجا  ا ــل  لتبا ل المعلومات، و عزيز  جميم الدول األع ــــ لســــــبل لت ثيف و ســــــريم العمليات رات الصــــ
صـــــنم األســـــلح  الصـــــغيرة واألســـــلح  الخفيف  ورتا رها التنســــــي  على جميم المســــــتويات من أجل التعامل مم  

 .و ياف ها و خزينها واال جار بها بصورة  ير مشروع  باعتبارها جرا م جنا ي  

مم المتحدة، من تالل  عاوا مشــــتر  بين مركز م ا ح  اإلرهاب  و ي  ســــيا الوســــ ى، واصــــلت األ - 44
ــ وا  وم تب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريم  والمد ري  التنفيذي  للجن  م ا ح  اإلرهاب وم تب شـــــــــــ
نزر السـالح،  عزيز قدرات السـل ات الوطني  من أجل منم وم ا ح  اال جار  ير المشـرور باألسـلح  الصـغيرة  

  2370لحـ  الخفيفـ  و ورـيدهـا  ير المشــــــــــــــرور  لى اإلرهـابيين، و عمـت  ول المن قـ   ي  نفـيذ القرار واألســــــــــــــ 
 ومبا ئ مدريد التوجيهي . وهذا المشرور المشتر  بين الوكاالت قابل الت ييف مم مناط  أترى. (2017)
 

 ة والذخائرإنارة األسلح -اا    
ــلبا على  - 45 ــد دة و  ثر ســــ ــاني  شــــ دها على النحو الوا ي مخاطر  نســــ   رح المخزونات التي لم  تم  عه 

 . 2030السالم واألمن، ومن ثم يم ن أا  قو ض  نفيذ ت   التنمي  المستدام  لعام 

يا ها للســــــالم،  وواصــــــلت األمم المتحدة  عزيز  عمها للســــــل ات الوطني ، بما  ي رلأل  ي  طار عمل - 46
 ي مجال   ارة األســـــلح  والذتا ر. ومن تالل ت   نزر الســـــالح ومبا رة العمل من أجل  فل الســـــالم، ألزم 
األمين العام األمم المتحدة بتعزيز  عالي    ارة األســــــــــــلح  والذتا ر  ي عمليات الســــــــــــالم، بما  ي رلأل عندما  

  ما  أو   وا مر ب   بها.  وا جزءا من عمليات نزر السالح والتسريإ وإعا ة اإل

ــياقات.   - 47 ــمن طا ف  من الســــــــ وُقدم  عم ملموس وعملي  ي مجال  دمير العتا  وإ ارة المخزونات ضــــــــ
من قــ     242، قــدمــت  ا رة اإلجراءات المتعلقــ  بــاأللغــام  عمهــا لتقييم وإعــا ة  ــأهيــل وبنــاء  2019و ي عــام  

ــلح  و   مهوري  أ ري يا الوســــــــــ ى، جرى  دريب قوات الد ار  من ق  لتخزين الذتا ر. و ي ج 97لتخزين األســــــــ
الوطني واألمن الداتلي و قديم المساعدة  ليها،  لى جانب  عا ة  أهيل وإنشاء مواقم للتخزين. وقدمت المشورة  
التقني   لى اللجن  الوطني  لمرا ب  األســلح  الصــغيرة واألســلح  الخفيف  والحد من العنف المســلإ وقوات الد ار  

ــلح    واألمن ــغيرة واألســـــــ ــلح  الصـــــــ ــر األســـــــ الوطني   ي جمهوري  ال ونغو الديمقراطي . و ي ليبيا،  يث  نتشـــــــ
الخفيفــ ، بــذلــت جهو  التو يــ  بــالمخــاطر. كمــا  عمــت  ا رة اإلجراءات المتعلقــ  بــاأللغــام قوة األمم المتحــدة 

لي  من األســــلح “ بتدمير األســــلح   األمني  الم قت  ألبيي  ي الو اء بوال تها المتمثل   ي  عم وجو  من ق  متا
ــلح    ــالم   خزين األســــ ــا ر ها البعث  وبناء القدرات التقني  والبني  التحتي  الما ي  الالفم  لســــ والذتا ر التي صــــ

 (.(2021) 2575والذتا ر )القرار 

يإ وإعا ة اإل ما  المت امل  بصـــــــورة متزا دة  ي بي ات  تســـــــم و جر  عمليات نزر الســـــــالح والتســـــــر  - 48
بوجو  جمــاعــات مســــــــــــــلحــ  مجهزة  جهيزا جيــدا ومســــــــــــــتويــات عــاليــ  من األســــــــــــــلحــ  والــذتــا ر والمتفجرات  

المشــــــــروع . ومن أجل التصــــــــد  لتلأل المخاطر، ُوضــــــــعت أ وات مبت رة لت مل  العمليات التقليدي  لنزر   ير
إل ما ، بما  ي رلأل الحد من العنف المجتمعي واإل ارة االنتقالي  ل سلح  والذتا ر. السالح والتسريإ وإعا ة ا

 ب أ ســــــــــــــ س    12و ي  طـار برـنامظ الحـد من العنف المجتمعي  ي جمهورـي  أ ري ـيا الوســــــــــــــ ى،  م، مـنذ  
من  20طلق  رتيرة و   143ق ع  ســـــالح  دو  الصـــــنم و  1  393ق ع  ســـــالح  ربي و  63، جمم 2021

https://undocs.org/ar/S/RES/2370(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2370(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2370(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2370(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2575(2021)
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 ير المنفجرة. و ســــــتدعي فيا ة العنف المجتمعي  ي الجزء األوســــــي من مالي ا خار  جراءات معزفة الذتا ر 
ومنسـق  للتقليل من  م اني  الحصـول على األسـلح  والذتا ر على مسـتوى المجتمعات المحلي ، وال سـيما على 

 امتدا  من ق  الحدو  الثالثي   ي بوركينا  اسو ومالي والنيجر.

ألمم المتحدة  نفيذ مبا رة مشـــــترك  بشـــــأا ماإل ارة الفعال  ل ســـــلح  والذتيرة  ي الســـــيال وواصـــــلت ا - 49
  (10) المتغير لنزر السالح والتسريإ وإعا ة اإل ما “ من أجل  زويد الممارسين بالموار  المتخصص  والتوجيهات

عمليات المت امل  لنزر  ي مجال  صـميم و نفيذ أنشـ   مصـمم  تصـيصـا إل ارة األسـلح  والذتا ر  ي  طار ال
. وأنشــ ت  لي   ا م  2019الســالح والتســريإ وإعا ة اإل ما . و م  قديم  ورة  دريبي   ي هذا المجال منذ عام 

لتو ير الدعم بما  تماشــى مم التوجيهات والموار  المتخصــصــ  التي ُوضــعت    2019للمســاعدة التقني   ي عام 
لت األمم المتحدة على سـبيل المثال مسـاعدة السـل ات الوطني   ي   ي  طار المبا رة. ومن تالل اآللي ، واصـ 

سـهلت اآللي  أي ـا  جراء  راسـ  بشـأا   ناميات األسـلح    ها تي على وضـم  طار شـامل لتحد د األسـلح . وقد
المتحـدة المت ـاملـ  لـدعم المر لـ  االنتقـاليـ   ي الســــــــــــــو اا  ي   والـذتـا ر  ي الســــــــــــــو اا لـدعم بـدء بعثـ  األمم

 .2020 عام

منهجي  مرجعي  للتقييمات   ، نشــــر معهد األمم المتحدة لبحو  نزر الســــالح2021و ي  موف  ولي     - 50
. وقد استخدمت المنهجي   ي  صميم و نفيذ التقييمات ( 11) األساسي  المتعلق  باإل ارة الوطني  ل سلح  والذتا ر

لدول  ي  قييم م ســـــــــســـــــــا ها المعني  ( لمســـــــــاعدة ا2020 لى   2015 ول )من   10األســـــــــاســـــــــي  الوطني   ي  
وسـياسـا ها وقدرا ها التنفيذي   ي رلأل المجال. ويتيإ وضـم ت وأل األسـاس هذع  ياس التقدم المحرف على مر 
الزمن،   ــال عن أثر  عزيز الممارســات الوطني . كما أا التقييمات األســاســي  الوطني   ر بي بقرارات مجلس  

   يها.األمن رات الصل  و ستجيب لها و صب  

ا مجلس األمن ىلا الترويأ لمنما  الةحججتةر والةر جأ غنارة األسججلحة والذخائر ضججةن   - 51 ويشججج 
ىة  األمم الةتحدة  أ ميدانأ الحججةم واألمنب اةا  أ كل  ىرد إنشججا  واليات ىةليات الحججةم. وباغضججا ة  

ت إلا األلر الةةيجاريجة  مجلس األمن اشججججججججج ج  أ ثر مر جيجة اج نرا  إ جججججججججارا  إلا كلج ب اوقجججججججججا اج ن يقوم
والتواي ات كات الصجلةب مث  الةاان  التواي ية التقرية الدولية اشج ن الذخيرة وموال وجدات ترفيذ ءرنامأ  
الرهااة ىلا األسجججججلحة الصجججججغيرةب  أ هرارات الةجلس الةرطاقةب تةشجججججيا ما الةةارسجججججة الجيدة التأ أءرمها 

 Aide-Memoire: Options for Reflecting Weapons and Ammunition الةرشور الةعرون ”

Management in Decisions of the Security Council  ( “”  مذكرة: خيارات إنرا  إنارة األسجلحة
ــور الذ  ُ توتى  2020وقد نشـــرت  ي عام  .والذخائر  أ مقررات مجلس األمن“( طبع  ثاني  من هذا المنشـ

ي  عمل  ي المجلس، كي  تبم بدق  وبصــورة شــامل  أ د   من  مســاعدة الدول األع ــاء، وتصــوصــا  لأل الت 
 .( 12) الممارسات المتصل  بس ارة األسلح  والذتا ر  ي مشاريم قرارات ومقررات المجلس رات الصل 

 

 __________ 

 (10)Effective Weapons and Ammunition Management in a Changing Disarmament, Demobilization and Reintegration 

Context, 2nd ed. (United Nations publication, 2021). 

 (11)Hardy Giezendanner and Himayu Shiotani, Reference Methodology for National Weapons and Ammunition 

Management Baseline Assessments (Geneva, UNIDIR, 2021). 

 (12)Aide-Mémoire: Options for Reflecting Weapons and Ammunition Management in Decisions of the Security 

Council, 2nd ed. (United Nations publication, 2020). 
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 ج ر توريد األسلحةب اةا  أ كل  تقييةات الرقاط الةراةية -ايم   
ال  زال عمليات النقل  ير المشــرور ل ســلح  الصــغيرة واألســلح  الخفيف   ي ســيال انتهاكات  خر   - 52

ويراغأ للدوع التأ ُتشجججججحن األسجججججلحة  ي ا ىار الةوانر أو الةطارات أو الةيا    وريد األســــــــلح   ثير القل . 
ير الح ر هذ ب ءتطايب  اغهليةية لرقل ا إلا الالدان الةشجججججججةولة االح ر أن ت جججججججاذ  ا ونها غنفاك تداء

 تداءير الوهاية والعدالة الجرائية الةرصوأ ىلي ا اةواب الص و  الدولية كات الصلة.

و ي السنوات األتيرة، استخدم مجلس األمن بش ل متزا د الر م الجز ي لتدابير  خر  وريد األسلح    - 53
ــع  للحخر على  عزيز أجهزة األمن الوط ــاعدة الدول الخاضــــ ــيل  لمســــ ــهدت هذع كوســــ ني. و ي موافاة رلأل، شــــ

الممارســــ  فيا ة  ي و يرة اســــتحدا  التزامات و دابير  تصــــل بس ارة األســــلح  والذتا ر  ي  طار الر م الجز ي 
لتدابير  خر  وريد األســــــــــلح  للتصــــــــــد  للمخاطر المحتمل  لتحويل وجه  األســــــــــلح  من جانب  لأل األجهزة  

 .( 13) وإساءة استخدامها األمني ، ولالنتشار  ير المشرور ل سلح 

وإا مواصــــــــل  مجلس األمن اســــــــتخدام   ارة األســــــــلح  والذتا ر كجزء من  قييمات النقاأل المرجعي    - 54
لتدابير  خر  وريد األســـــلح   شـــــ ل   ورا جد را بالتر يب.  ير أا هنا   اج  مســـــتمرة  لى  حســـــين ال يام 

ا ير   ارة األســـــــلح   على الصـــــــعيد ن الوطني واإلقليمي بتنفيذ وإعمال  دابير  خر  وريد األســـــــلح  وكذلأل مع
 والذتا ر والمبا ئ التوجيهي  المتعلق  بها. 

وقام مجلس األمن بشـــــــــــــ ل متزا د بدعوة الدول  لى التحقي   ي الشـــــــــــــب ات اإلجرامي  عبر الوطني   - 55
والجماعات المســــــلح  ال ــــــالع   ي اال جار باألســــــلح  وم ا حتها  ي ســــــيال انتهاكات  خر  وريد األســــــلح   

التحديات التي  واجهها   19-(. وعزفت القيو  رات الصـــــــل  ب و يد(2019)  2488ثال القرار)على ســـــــبيل الم
أ رق  الخبراء المعني  بالجزاءات  ي مجال  جراء عمليات  فتيش موقعي  ل سـلح  التي  م ضـب ها، ورلأل  يما 

ــها المجلس.  تعل  بسجراءات  خر  وري  ــلح  التي  رضــ ا مجلس األمن ىلاد األســ   و أ هذا الحجججيا ب ُيشجججج 
مواقججلة التةات تقارير من الدوع األى ججا  اشجج ن الخطوات التأ اتخذت ا لترفيذ التداءير كات الصججلةب اةا  

  أ كل  تداءير ج ر توريد األسلحةب وكذل  التعاون ما األ رهة وتاانع الةعلومات مع ا.

،  لى األمين العــام  جراء اســــــــــــــتعراض للحــالــ   ي (2021)  2562س األمن،  ي قرارع  وطلــب مجل - 56
رلأل التدابير الالفم  للتصـد  النتشـار األسـلح  و قديم  وصـيات بشـأا المعا ير الر يسـي  التي   ي  ار ور، بما

 ي اســــــــــــتعراضــــــــــــ  للتدابير المتعلق  بدار ور. و ي  قييم  المقدم عمال بذلأل   يم ن أا  فيد  ي  وجي  المجلس
(، أوصـى بأربع  نقاأل مرجعي  ر يسـي ، شـملت اسـت مال برنامظ نزر السـالح والتسـريإ S/2021/696 القرار )

ــا وإعـا ة اإل مـا ، من أجـل  عم التقـدم المحرف  ي ا لتر يـبات األمنـي  االنتقـالـي   ي  ار ور. وأوصــــــــــــــى أي ــــــــــــ
باســــــــتعراض و حد ث برنامظ جمم األســــــــلح  باعتبارع م م ال لتنفيذ ت   العمل الوطني  لحماي  المدنيين التي 

 وضعها السو اا.

وقام مجلس األمن  دريجيا بتعد ل  دابير  خر األســــــلح   ي جمهوري  أ ري يا الوســــــ ى وطلب  لى  - 57
ين العام  قييم التقدم الذ  أ رف   الح وم  بشـــــأا النقاأل المرجعي  الر يســـــي  التي وضـــــعتها بشـــــأا  دابير  األم

ــت مل   ــمن معلومات مســ ــلح  والذتا ر، و قديم ثالث   قارير  ت ــ ــلح ، بما  ي رلأل   ارة األســ  خر  وريد األســ

 __________ 

 UNIDIR, Applying Conventional Arms Control in the Context of United Nations Armsانـــــــــخـــــــــر   (13) 

Embargoes (2018). 

https://undocs.org/ar/S/RES/2488(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2488(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2562(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2562(2021)
https://undocs.org/ar/S/2021/696
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،  لى أا الح ومـ   (2019) 2488قرار . وأشــــــــــــــار األمين العـام،  ي  قييمـ  المقـدم عمال ـبال( 14) عن هـذا التقـدم
واصــــلت، بدعم من شــــركا ها الدوليين،   راف بعس التقدم بشــــأا النقاأل المرجعي  لحخر  وريد األســــلح  وإلى 

عا للســ  ل ات الوطني . وأشــار أا قرار المجلس  عد ل  خر  وريد األســلح  المفروض على الح وم  كاا مشــج 
أي ـــــــا  لى ضـــــــرورة   الء اهتمام  قي  ل ـــــــماا أا يســـــــفر  خر  وريد األســـــــلح  المفروض على الجماعات  
المســلح ، الذ  ال  زال ســاريا بصــورة كامل ، عن النتا ظ الالفم  والمنشــو ة لتحســين الحال  األمني  والســياســي  

،  لى (2020)  2507(. وأشـار األمين العام،  ي  قييم  المقدم عمال بالقرار S/2019/1008 ي البلد )انخر 
أا الح ومـ  ظـلت ملتزمـ  بتنفـيذ النـقاأل المرجعـي  بغرض  خفيف المزـيد من ـ دابير  خر  ورـيد األســــــــــــــلحـ  أو  

بشــأا جمهوري  أ ري يا   (2013) 2127شــار أي ــا  لى أا لجن  مجلس األمن المنشــأة عمال بالقرار ر عها. وأ
الوســــــــــــــ ى و ري  الخبراء التــابم لهــا يم نهمــا  قــديم الــدعم  لى الح ومــ  والــدول اإلقليميــ  ال خــار اإلجراءات  

(. وأشــــــــار األمين العام،  ي  قييم  المقدم عمال بالقرار S/2020/622ألســــــــلح  )انخر الالفم  ضــــــــد  جار ا
ة المت امل  المتعد ة ،  لى التعاوا بين   وم  جمهوري  أ ري يا الوســـــــــ ى وبعث  األمم المتحد(2020)  2536

األبعا  لتحقي  االســـــتقرار  ي جمهوري  أ ري يا الوســـــ ى، بما  ي رلأل عبر  ا رة اإلجراءات المتعلق  باأللغام، 
والشــــــــــــــركاء الدوليين ضــــــــــــــرور  إل راف مزيد من التقدم  ي  شــــــــــــــغيل نخام  عال إل ارة األســــــــــــــلح  والذتا ر 

 (.S/2021/573 )انخر

وقدم األمين العام  قريرين  لى مجلس األمن بشـأا  دابير  خر  وريد األسـلح   ي جنوب السـو اا.  - 58
، عرض ثالثــ  تيــارات لوضــــــــــــــم نقــاأل مرجعيــ  لتقييم  لــأل (2020)  2521و ي  قييمــ  المقــدم عمال بــالقرار  

حرف  ي  نفيذ اال فال المنشـــــــــــي لتســـــــــــوي  النزار  ي جمهوري  جنوب الســـــــــــو اا )انخر التدابير و قا للتقدم الم
S/2020/1067 واســــتجاب  ل لب من أع ــــاء المجلس بوضــــم نقاأل مرجعي  محد ة، قدمن  وصــــيات بشــــأا .)

ال نزر الســالح والتســريإ وإصــالح ق ار األمن )انخر ثالث  نقاأل مرجعي ، بما  ي رلأل التقدم المحرف  ي مج
S/2021/321) (15 )  الذ   د  نقاطا (2021)  2577. وأ األ المجلس علما بالتوصــــــــيات عندما ا خذ القرار ،

ــي   ــ  على جنوب  مرجعي  ر يســــــــ ــلح  المفروضــــــــ ــتعراض  دابير  خر  وريد األســــــــ  نبغي النخر  يها عند اســــــــ
الســــو اا. و مث ل أ د هذع النقاأل المرجعي   ي   راف  قدم من جانب قوات الد ار واألمن  ي جنوب الســــو اا  

تخ يي   ي   ارة مخزونا ها الحالي  من األســـــــــــــلح  والذتيرة على نحو ســـــــــــــليم، بوســـــــــــــا ل منها  عدا  وثا   ال
 والبرو وكوالت وأنش   التدريب الالفم  لتسجيل األسلح  والذتا ر و خزينها و وفيعها وإ ار ها.

 
 التطورات األخيرة  أ قرا األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وتصةية ا وتكرولوايات ا -ناع   

جار باألســــــلح  الصــــــغيرة من  واعي القل  المســــــتمرة  أثير الت نولوجيات الجد دة والناشــــــ   على اال   - 59
 واألسلح  الخفيف  وأجزا ها وم ونا ها ورتا رها وإنتاجها بصورة  ير مشروع .

وواصـلت الدول اإلعراب عن قلقها  فاء ال يام بصـورة  ير مشـروع  بسعا ة  شـغيل األسـلح  الصـغيرة   - 60
ب  على األســلح  الصــغيرة  لى أا المع ل ، بما  يها األســلح  الناري . ويشــير موجز و دات  نفيذ برنامظ الرقا

ــبإ  ــ ل  ا م بحيث يصـ ــغيرة بشـ ــلح  الصـ ــغي  ي األسـ نات التي  تحمل ال ـ التع يل  ت لب  غيير جميم الم و 

 __________ 

 .(2020) 2536، و (2020) 2507، و (2019) 2488انخر القرارات (14) 

 .S/2020/1277انخر (15) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2488(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2488(2019)
https://undocs.org/ar/S/2019/1008
https://undocs.org/ar/S/RES/2507(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2507(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/2020/622
https://undocs.org/ar/S/RES/2536(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2536(2020)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2521(2020)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2536(2020)
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ــتعمال ــالإ لالســـ ــلح  الناري  المبا ئ  9. و بي ن الما ة ( 16) الســـــالح  ير صـــ ــنم األســـ من برو وكول م ا ح  صـــ
 العام  للتع يل.

جيات موا  جد دة  ي ســـــــيال صـــــــنم األســـــــلح  الصـــــــغيرة واألســـــــلح  الخفيف   وول د اســـــــتحدا    نولو  - 61
و صـميمها  حديات أمني . وعلى وج  التحد د، أثار اسـتخدام الموا  البالسـتي ي  البوليميري   ي صـنم األسـلح   
شـــــوا ل بالنخر  لى أا الوســـــوم الموضـــــوع  على هذع الموا    وا أكثر عرضـــــ  للمحو والتغيير من الوســـــوم 

ضــــوع  على موا   قليدي  من قبيل الصــــلب. كما أا اســــتخدام التصــــميم التجميعي،  يث يحتو  الســــالح  المو 
ــر  ــم  ريد على العنصــــــــ ــماا   را  وســــــــ ــ يلها، ي رح  حديات أمام ضــــــــ على م ونات متعد ة يم ن  عا ة  شــــــــ

 األساسي أو الهي لي.

ــب   الخ - 62 في ، مصـــدر قل  متزا د،  يث  ويشـــ ل شـــراء األســـلح  على اإلنترنت، بما  ي رلأل عبر الشـ
 ا التوا ر عبر اإلنترنت قد يقلل من الحواجز النفســــــــــــي  أمام اقتناء األســــــــــــلح  ويقل  عتب  ال وابإ المثب    
لإلقدام على رلأل. وقد أ ت مبيعات األسـلح  عبر اإلنترنت  لى فيا ة كبيرة  ي اسـتخدام تدمات البريد والبريد  

ا لما   فل  هذع الخدمات من معا ير عالي  على صـــــــعيد عدم ال شـــــــف عن الســـــــريم لال جار بتلأل الموا ، نخر 
 الهوي ، مما يصع ب التح يقات الجنا ي   ي عمليات النقل  ير المشرور.

ــيا ة القانوات نحو  حقي  ت     - 63 ــأا النهوض بمنم الجريم  والعدال  الجنا ي  وسـ و ي  عالا كيو و بشـ
اعتمـــدع الم  مر الرابم عشــــــــــــــر لمنم الجريمـــ  والعـــدالـــ  الجنـــا يـــ  ، الـــذ   2030التنميـــ  المســــــــــــــتـــدامـــ  لعـــام  

(A/CONF.234/16  ــترا يجيات مرا ب  الحدو  لمنم وم ا ح   1، القرار (، التزمت الدول بتعزيز  ليات واســـــــــــ
ا والذتيرة و حويل وجهتها، بما  ي رلأل اال جار  اال جار  ير المشــــــــــرور باألســــــــــلح  الناري  وأجزا ها وم ونا ه

بواس   اإلنترنت، وإعا ة التشغيل  ير المشروع  ل سلح  الناري  المع ل ، و عزيز التعاوا من أجل التصد  
ــنم األســـلح  الناري  وأجزا ها   ــاليب العمل  يما  تعل  بصـ ــل  بالت ورات الت نولوجي  وبتغير أسـ للتهد دات المتصـ

الذتيرة واال جار بها بصـــــــــورة  ير مشـــــــــروع ، ومواجه   لأل التهد دات، والتحقي   ي هذع الجرا م  وم ونا ها و 
 .ومال ق  مر  بيها ق ا يا

وواصـــلت المناقشـــات  ي  طار الجريم  المنخم  عبر الوطني  التركيز أي ـــا على اآلثار المتر ب  على  -   64
المتحدة لم ا ح    ري . و عا م  مر األطراا  ي ا فا ي  األمم الت ورات الت نولوجي  األتيرة المتصل  باألسلح  النا 

الجريم  المنخم  عبر الوطني  الدول األطراا  ي برو وكول األســــلح  الناري   لى  عزيز ومواءم  ســــبل  صــــد ها 
  ل ســــــلح  رات التصــــــميم التجميعي وال باع  الثالثي  األبعا  ل ســــــلح  الناري ، و حويل وجه  األســــــلح  الناري ،

، CTOC/COP/2020/10واال جار من تالل الخدمات البريدي ، واسـتخدام الشـب   الخفي  والعمالت المشـفرة ) 
(. و ي االجتمار الســـابم للفري  العامل المعني باألســـلح  الناري ، اعتر ت الدول بالتهد د  14، الفقرة  2  10القرار 
 ر   ال باع  الثالثي  األبعا  ل ســــــلح  الناري ، وإعا ة  شــــــغيل األســــــلح  الناري  المع ل ، واال جار  ير الذ    

 . ( 17) المشرور باألسلح  الناري  على شب   اإلنترنت 

وقد نخرت المناقشات التي جرت  ي  طار برنامظ العمل المتعل  باألسلح  الصغيرة والصأل الدولي  - 65
ن الدول من التعرا على األســلح  الصــغيرة واألســلح  الخفيف   ير المشــروع  و عقبها  ي   الت ميلي الذ  يم  

 __________ 

 Modular Small-arms-control Implementation Compendium: Glossary of Terms, Definitions and انخر (16) 

Abbreviations, version 1.5 (United Nations publication, 2018). 

 .CTOC/COP/WG.6/2020/4و  CTOC/COP/WG.6/2020/2انخر  (17) 
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ــيم من منخور اآلثار المت  ل عليها  ي هذع المواضــــــ ر ب  من جراء الت نولوجيات الوقت المناســــــــب وب ريق  ُيعوو
الجد دة على الوســـــــــم و فل الســـــــــجالت والتعقب. و ي االجتمار الســـــــــابم من االجتماعات التي  عقد مرة كل  
ــل    ــأل . بيد أنها ا فقت على مواصـــ ــل  متابع  المســـ ــنتين، أعربت الدول عن  راء متبا ن  بشـــــأا كيفي  مواصـــ ســـ

نم األســـــــلح  الصـــــــغيرة واألســـــــلح  الخفيف  و  نولوجيتها  با ل اآلراء بشـــــــأا الت ورات األتيرة  ي مجال صـــــــ 
و صــميمها، وتصــوصــا األســلح  البوليميري  واألســلح  رات التصــميم التجميعي، وســبل التصــد  لها. وا فقت 
أي ــا على أا  نخر  ي االجتمار الثامن من االجتماعات التي  عقدها الدول مرة كل ســنتين  ي مقترح بشــأا 

ح باب الع ــوي  يم ن أا يحد  الخ وات التالي  العملي  المنحى. وباإلضــا    لى رلأل،  ري  تبراء  قني مفتو 
طلبت  لى األمان  العام   عدا  وثيق  عن الممارســــات الجيدة بشــــأا ممارســــات وســــم األســــلح  رات التصــــميم 

ــاء و ور الشـــــــــ  ــباا  راء جميم الدول األع ـــــــ ــلح  البوليميري  على أا   تذ  ي الحســـــــ ركات التجميعي واألســـــــ
 .( 18) المصن ع 

 
 الةخالر األمرية الةتصلة االةراخ ونور األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة -ها   

ظلت المخاطر األمني  المتصـــل  بالمناي قيد المناقشـــ  ألكثر من عقد من الزمن، بما  ي رلأل  حت   - 66
أعلى من اإلرا ة الســياســي  للتصــد   رعاي  مجلس األمن. ومم فيا ة ا  ــاح  ثار  غير المناي، يخهر مســتوى 

للمخاطر المتصــل  باألمن، وقد  عا عد  متزا د من الدول  لى ا خار  جراءات ملموســ  وأكثر ا ســاقا للتصــد  
 للتأثير الذ  ُيحتمل أا يخل ف   غير المناي على السالم واألمن.

ل  غير المناي، الذ  كثيرا ما  تقاطم مم ا جاهات أترى، م ـــا -  67 عفا محتمال للمخاطر و تر ب  ويشـــ  
علي   ثار متعا ب  يم ن أا  زيد من  دة التو رات و ســــــــــــــهم  ي النزار، الذ  قد  تفاقم بالفعل بســــــــــــــبب وجو   
األسـلح  الصـغيرة، وبالتالي يغذ  ال لب على المزيد من األسـلح . وهنا  أي ـا مجموع  متزا دة من البحو   

م  المنخم  وأنش   الجماعات المسلح ، مم ما قد  تر ب على رلأل بشأا الصل  بين  ثار  غير المناي والجري 
 .من  ثار على استخدام األسلح  الصغيرة واألسلح  الخفيف 

و ي بلداا  رب وشـــــرل أ ري يا، بما  ي رلأل أو ندا وجنوب الســـــو اا ومالي ونيجيريا والصـــــومال،  - 68
ــاهما  ي ما  د  م ــاري  بين  سا  زا د  وا ر األســــلح  يشــــ ل عامال مســ  ترا من  صــــعيد  ي المنافعات ال ــ

موار  المياع اآلتذة  ي التقل  واألراضي الخصب .  الصالت بين المجتمعات المحلي    المزارعين والرعاة على
ر له الء  ــ  ــبيل المثال  ي المن ق  الثالثي  الحدو   ي أو ندا وجنوب الســـو اا وكينيا،  يسـ عبر الحدو ، على سـ

الحدو  باألسـلح  الصـغيرة واألسـلح  الخفيف  بهدا  سـليإ أنفسـهم لحماي  سـبل معيشـتهم.   الرعاة اال جار عبر
ــع د  ــ ل متزا د بد ناميات النزار الوطني واإلقليمي، مما يصــ و ر بي هذع المنافعات المتعلق  بالموار  المحلي  بشــ

ير المناي أا  زيد من مســــــتويات العنف المجتمعي، ويجر الجماعات المســــــلح   لى مســــــرح النزار. ويم ن لتغ
 ـدة النزاعـات المر ب ـ  ـبالموار  ال بيعـي ، وأا يفـاقم مخـالم المجتمعـات المحلـي ، وأا يق ــــــــــــــي على تـيارات  
ــمال ووســـي   ــا لتعزيز التجنيد والدعم.  في شـ ــلح   رصـ ــبل العيش المشـــروع ، وبالتالي  و ر للجماعات المسـ سـ

ي  المسـلح  ق ـايا مثل الحقول  ي األراضـي واسـتفا ت  مالي، على سـبيل المثال، اسـتغلت الجماعات اإلسـالم
من محدو ي  وجو  الدول  من تالل التوســـــي  ي النزاعات المتعلق  بالموار ، و و ير الحماي  والدعم للمزارعين 

 والرعاة، و حد د قواعد هجرة الماشي .

 __________ 

 (18) A/CONF.192/BMS/2021/1 94و  92، الفقر اا. 
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ت الةحلحةب ثةة ما يحتللم  وبةا أن األسلحة التقليدية ال تلاع الحاب الرئيحأ للوايات  أ الرلاىا - 69
نراسججججة كيفية ت ثير تغير الةراخ ىلا اسججججتخدام األسججججلحة التقليدية وكيفية ت ثير توا ر األسججججلحة التقليدية  

ا الدوع والةجتةا الةدنأ ومر ةات الخارا     واسججججتخدام ا ىلا الةخالر األمرية الةتصججججلة االةراخ. وُتشججججج 
 ن التفصي .كات الصلة ىلا الر ر  أ هذ  الصلة اةليد م

  
الج ون العالةية واغهليةية ونون اغهليةية للتصجد  لأسجلحة الصجغيرة واألسجلحة  - ثالثا  

 الخفيفة لير الةشروىة 
ءرنامأ العة  الةتعلب اةرا االتجار لير الةشجججرو  ااألسجججلحة الصجججغيرة واألسجججلحة الخفيفة   -ألف   

 من اةيا اواناآ وم ا حتآ والق ا  ىليآ
ــنتين،  ي التحديات نخرت  - 70 ــابم من االجتماعات التي  عقدها مرة كل ســــــــــ الدول،  ي االجتمار الســــــــــ

والفرص الر يســـــي  المتصـــــل  بالتنفيذ ال امل والفعال ل ال اإلطارين، على الصـــــعد الوطني واإلقليمي والعالمي، 
ــلح  الخفيف  ونقلها  وليا  على ــلح  الصــــغيرة واألســ نحو  ير مشــــرور  بغرض منم وم ا ح   حويل وجه  األســ

 لى جهات متل ي   ير مأروا لها. و داولت بشــأا بند ن موضــوعيين  ضــا يين، هما مســأل  الت ورات األتيرة  
 ي رلأل مقتر ات    ي   نولوجيا األســلح  وصــنعها و صــميمها، والتعاوا والمســاعدة على الصــعيد الدولي، بما

ــتقبل و حد د ــاء برنامظ للزماالت التدريبي   ي المســـ أهداا وطني  وإقليمي  لتعزيز قابلي  ال ياس  ي  نفيذ    إلنشـــ
برنامظ العمل وصــــــــــ   الدولي للتعقب. واتُتتم االجتمار الســــــــــابم من االجتماعات التي  قعدها الدول مرة كل  

 سنتين باعتما  وثيق  تتامي  موضو ي  باإلجمار.
 

 معاهدة تجارة األسلحة -اا    
ــلت الدول األطراا  ي معاهدة - 71 ــغيرة   واصـــــ ــلح  الصـــــ ــد  لتحويل وجه  األســـــ ــلح  التصـــــ  جارة األســـــ

ــلح  التقليدي   ــأا التجارة الدولي  باألسـ ــفا ي  بشـ ــلح  الخفيف   ي  طار عملها الجار   ي مجال  عزيز الشـ واألسـ
 والمس ولي  عنها.

. وبموجب المعاهدة، يجب على الدول األع ــــــــــاء  نشــــــــــاء نخم مرا ب  وطني  لتنفيذ أ  ام المعاهدة - 72
ــاء المشــــــــارك   ي نقل األســــــــلح  التقليدي ، بما  يها األســــــــلح   11وبموجب الما ة  ، يجب على الدول األع ــــــ

الصــــــغيرة واألســــــلح  الخفيف ، ا خار  دابير لمنم  حويل وجهتها، من تالل نخمها الوطني  للمرا ب  عن طري   
 ف.  قييم ت ر  حويل وجه  صا رات األسلح  والنخر  ي ا خار  دابير للتخفي 

ــد  ي العمـل المتعل  بتحوـيل الوجهـ  بموجـب المعـاهـدة ـبالفري  العـامـل الفرعي المعني   - 73 وُيســــــــــــــترشــــــــــــ
، أنشــأ الم  مر الســا س  2020 ي  طار الفري  العامل المعني بالتنفيذ الفعال للمعاهدة. و ي عام  11 بالما ة

 حويل الوجه ، وهو هي   مخصص ،   للدول األطراا  ي معاهدة  جارة األسلح  منتدى لتبا ل المعلومات عن
الرســــــــــــــمي بين اـلدول األطراا  ي المعـاهـدة  يمـا  تعل  بحـاالت محـد ة   بح م طبيعتهـا، للتـبا ل ال وعي  ير

ولتبا ل معلومات محد ة وعمليا ي  متصــل  بتحويل الوجه . وعالوة يشــتب   يها،   لتحويل الوجه   م اكتشــا ها أو
ــابم للدول األطراا،    ، كاا محور 2021على رلأل،  ي عام  ــاســــي لر يس الم  مر الســ التركيز المواضــــيعي األســ

الممثل الدا م لسيراليوا لدى م تب األمم المتحدة  ي جنيف، هو  عزيز الجهو  الرامي   لى الق اء على اال جار  
 . ير المشرور باألسلح  الصغيرة واألسلح  الخفيف  وكفال  اإل ارة الفعال  للمخزونات 
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 توكوع األسلحة الراريةءرو  -ايم   
المتحـدة لم ـا حـ  الجريمـ  المنخمـ    ان لـقت المر ـل  األولى من  لـي  اســــــــــــــتعراض  نفـيذ ا فـا ـي  األمم - 74

. و لي  اســــتعراض التنفيذ هي عملي  2021عبر الوطني  والبرو وكوالت الملحق  بها  ي كانوا األول  يســــمبر 
 ي اال فا ي  وبرو وكوال ها  ي التنفيذ الفعال لهذع الص و ،   استعراض من قبل األقراا ستدعم الدول األطراا

  ــــــال عن مســــــاعدة الدول األطراا على  حد د اال تياجات المحد ة للمســــــاعدة التقني  والتثبت منها و عزيز  
ــديــــات  التحــ ــد  ــد ــ ــ   لى  عم مجلس األمن  ي  حــ ــا جــ أا       وار الخبراء ونتــ الــــدولي. ويم ن  ــاوا  التعــ

يدة و ســــــليي ال ــــــوء عليها ومعالجتها، بما  ي رلأل  ي  االت النزار وما بعد النزار، و  مل  والممارســــــات الج
ــلح    ــغيرة، كتلأل الواقع   ي  طار برنامظ العمل المتعل  باألســــ ــلح  الصــــ ــأا األســــ التزامات اإلبال  القا م  بشــــ

 جميم المناط . الصغيرة، مم  عم جهو  التنسي  التشريعي   ي
 

 ان   أ أ ريأياإس ات الار -ناع   
واصـلت األمم المتحدة  عزيز  عمها التشـغيلي والقا م على المشـاريم المقدم  لى اال حا  األ ريقي  ي  - 75

 طار مبا ر   الرامي   لى  ســــــــــــ ات البنا ل. و مشــــــــــــيا مم قرار مفوضــــــــــــي  اال حا  األ ريقي بتمد د  ترة  نفيذ  
ــي  للخ وات ا تري   ســـــــــــنوات  10لعملي  إلســـــــــــ ات المدا م  ي أ ري يا لمدة طري  اال حا  األ ريقي الر يســـــــــ

(، ســـتواصـــل األمم المتحدة  عم الجهو  الرامي   لى التوصـــل  لى قارة تالي  من النزاعات  ي  2021-2030)
 السنوات المقبل .

وقدم م تب شــــــ وا نزر الســــــالح، بالتعاوا مم مفوضــــــي  اال حا  األ ريقي والمركز اإلقليمي المعني   - 76
ح  الصغيرة  ي من ق  البحيرات ال برى والقرا األ ريقي والدول المجاورة،  عما عمليا لتنفيذ شهر العفو باألسل

ــ ى  2020األ ريقي  ي ســـبع  بلداا  ي أ لول ســـبتمبر   . ونفذت  ثيوبيا وبوركينا  اســـو وجمهوري  أ ري يا الوسـ
   واســــــــــــــع  الن ال  ي مجال التو ي   وجمهوري  ال ونغو الديمقراطي  وال اميروا وكوت  يفوار وكينيا أنشــــــــــــــ 

والتواصــــل بشــــأا اآلثار الســــلبي  للمل ي   ير المشــــروع  ل ســــلح  الصــــغيرة وبشــــأا ما  تمتم ب  أجهزة  نفار 
ــات. و ي   ــا   وإ ارة المخزونــ المــ ــ  واألمن  ــارة المجتمعيــ ــال الخفــ ــدرة معزفة  ي مجــ قــ ــ  من  الوطنيــ ــانوا  القــ

  من. ع  من ق م األسلح  الصغيرة و خزينها و دميرها بش لق  3 090،  م جمم ما يصل  لى 2020 عام

وُقدمت، بدعم من األمم المتحدة، أنشــــ    نفيذي  ومشــــورة اســــترا يجي  بشــــأا نزر الســــالح والتســــريإ   - 77
وإعــا ة اإل مــا ، والحــد من العنف المجتمعي، وإ ارة األســــــــــــــلحــ  والــذتــا ر  لى ثال  بعثــات لحفل الســــــــــــــالم 

أ ري ـيا،  حـدـ دا  ي جمهورـي  أ ري ـيا الوســــــــــــــ ى وجمهورـي  ال ونغو اـلديمقراطـي  ومـالي، وإلى ثال  بعـثات   ي
ــومال وليبيا، وإلى م تب المبعو  الخاص ل مين العام لمن ق    ــو اا والصــ ــ ،  حد دا  ي الســ ــي  تاصــ ــياســ ســ

لذتا ر  ي سـت  سـياقات  ير متصـل   البحيرات ال برى. وقدمت المسـاعدة التقني  رات الصـل  بس ارة األسـلح  وا
بالبعثات  ي أ ري يا،  حد دا  ي  ثيوبيا وبوركينا  اسو وجمهوري  ال ونغو وال اميروا وموفامبي  و وض بحيرة  

  شا ، ورلأل بهدا  عم  نجاف مبا رة اال حا  األ ريقي م س ات البنا ل  ي أ ري يا“.
 

 ة واألسلحة الخفيفةخرائط الطريب اغهليةية لأسلحة الصغير  -ها   
واصـلت السـل ات  ي  رب البلقاا  نفيذ االلتزامات المنبثق  عن تري   ال ري  إليجا   ل مسـتدام  - 78

المشروع  ل سلح  الصغيرة واألسلح  الخفيف  ورتا رها وإساءة استخدامها واال جار بها. وشملت   للحيافة  ير
ومات  ي جنوب شـرل وشـرل أوروبا لمرا ب  األسـلح  الصـغيرة  األعمال الجاري  التي  دعمها مركز  با ل المعل

واألســــــــــــــلحـ  الخفيفـ ، بـالتعـاوا الوثي  مم األمم المتحـدة والشــــــــــــــركـاء الـدوليين، اســــــــــــــتعراض األطر القـانونيـ   
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ــاني   ماجا كامال  و حســـين  هم   رات ــترا يجيات قا م  على األ ل   دمظ المنخور الجنسـ ــيا   اسـ ــل   وصـ الصـ
شــــــــــــــرطـ  الحـدو   ي جميم أنحـاء المن قـ   ي منم اال جـار ـباألســــــــــــــلحـ  النـارـي  وم ـا حـت    ا تيـاجـات أجهزة  

ــلح  الناري  المزو  ة  ــي  األســ ــلح  الناري  من تالل مراكز  نســ ــل  باألســ ــين التح يقات  ي الجرا م المتصــ و حســ
ــين ال ــلح  والذتا ر، و حســ جل  قدم ملموس، بما  ي رلأل فيا ة أمن مخافا األســ ــُ ــم والتعقب، بالقدرات. وســ وســ

 و عزيز التعاوا التنفيذ  بين هياكل  نفار القانوا والعدال  الجنا ي . 

 ول  كاريبي   ي   16وعلى  ثر هذا المثال اإليجابي، بتركيزع على أهداا وجداول فمني  محد ة، قامت   -   79
حر ال اريبي بشـــــــــــأا بوضـــــــــــم واعتما  متري   ال ري  لتنفيذ اإلجراءات رات األولوي   ي من ق  الب   2020عام 

االنتشــار  ير المشــرور ل ســلح  الناري  والذتيرة  ي جميم أنحاء من ق  البحر ال اريبي ب ريق  مســتدام  بحلول  
“. و ســــــــتند تري   ال ري   لى   لعات الدول ال اريبي  لم ا ح  اال جار  ير المشــــــــرور باألســــــــلح   2030عام 

. و جمم بين أربع  أهداا هيت  عزيز األطر  2030فيذ ت   عام  الناري  و حسين القدرة على الصمو  و عزيز  ن 
التنخيمي   والحد من  د قات األسـلح   ير المشـروع   اتل المن ق  وتارجها  و عزيز قدرات أجهزة  نفار القانوا  

ل  المشــروع  وإســاءة اســتخدامها  والحد بشــ   المشــرور باألســلح  الناري  و ياف ها  ير  على م ا ح  اال جار  ير 
 المخزونات.   منهجي من ت ر  سريب األسلح  الناري  والذتا ر من 

، ُعقد اجتمار اســـــتعراض  ني ال فا ي  الجماع  االقتصـــــا ي  لدول  رب 2019و ي أ لول ســـــبتمبر   - 80
ــل ،  ي نيامي،  أ ري يا المتعلق  باألســــــلح  الصــــــغيرة واألســــــلح  الخفيف  ورتا رها و يرها من الموا  رات الصــــ

ل  الدول األع ـاء على الهدا المتمثل  ي  نفيذ تري   طري   قليمي  وإطار م سـسـي من شـأنهما وا قت تال
ــنوات المقبل . و ي ــا ي  لدول  رب أ ري يا على مدى الســــــــ ا  نفيذ ا فا ي  الجماع  االقتصــــــــ االجتمار  أا  وجه 

حد د األســـــــلح  الصـــــــغيرة  الســـــــنو  للمفوضـــــــين الوطنيين للجماع  االقتصـــــــا ي  لدول  رب أ ري يا المعنيين بت 
ــرين الثاني نو مبر   ــا ي  لدول  2019المعقو   ي مونرو يا،  ي  شـ ــاء الجماع  االقتصـ ــت الدول األع ـ ، أوصـ

ــســـــي  توا   معها. واســـــتجاب  لذلأل،   رب أ ري يا بتحد د أ  ـــــل الخيارات لوضـــــم تري   طري  وإطار م ســـ
عملي  لوضــــــــــــم تري      2020و زيراا  وني    أجرت الجماع  االقتصــــــــــــا ي  لدول  رب أ ري يا  ي أيار ما و

طري  ل ولويات الوطني  واإلقليمي ، و شــــــاورت مم تبراء من  رب أ ري يا بشــــــأا  حد د األســــــلح  الصــــــغيرة 
ــا ي  لدول  رب أ ري يا،  ــلح  الخفيف . وتالل االجتمار الســـــنو  للمفوضـــــين الوطنيين للجماع  االقتصـــ واألســـ

ــرين الثاني نو مبر   26-25لفترة كو ونو، بنن،  ي ا المعقو  ،  ي ــا ي   2020 شـــــــــ ، قدمت الجماع  االقتصـــــــــ
لدول  رب أ ري يا،  ي  طار من الشــــــــراك  مم مركز بوا الدولي للتحويل، م ــــــــموا ت   العمل الخمســــــــي   

ــا ي  لدول  رب أ ري يا ) (. و ي رلأل االجتمار، اعتمدت جميم 2025-2021لتنفيذ ا فا ي  الجماع  االقتصـــــــ
 ول  ت   العمل. و قوم الجماع  االقتصـــا ي  لدول  رب أ ري يا وعد  من  15اء البالغ عد ها الدول األع ـــ 

 أصحاب المصلح  والشركاء  اليا بوضم ما  ر بي بها من هي ل م سسي و لي   مويل من أجل  نفيذها.
  

 مةج ات ختامية وتوقيات  -  رااعا  
ــلح    بقي مجلس األمن قيد نخرع بال امل  - 81 ــرور ل ســ ــأل  النقل  ير المشــ ــها مســ التحديات التي  فرضــ

ــلح    ــل  الوثيق  بين   ناميات األسـ ــتخدامها نخرا للصـ ــاءة اسـ ــها المفرأل وإسـ ــلح  الخفيف  و  ديسـ ــغيرة واألسـ الصـ
ويواق  األمين العام الدىوة إلا إنما  االىتاارات الةتصلة    والسالم واألمن الدوليين، ول  كل الح   ي رلأل.

سجججججججججلحجة والجذخجائر إنمجااجا كجامة  أ ىةج  مجلس األمنب اةجا  أ كلج  مرجاهشجججججججججاتجآ الخجاقجججججججججة ءالجدان  اجاأل
 محدنة. ومواضيا
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ل ت   عام   - 82 ت وة هام   لى األمام نحو  وضـيإ كيفي   سـهام  حد د األسـلح  والسـالم   2030و شـ  
ال هنا   م اني  ها ل  لربي واألمن  ي التنمي . وإلى جانب التصـــد  لتد قات األســـلح   ير المشـــروع ، ال  ز 

 نفيذ أهداا نزر الســــــالح على المســــــتوى التنفيذ  بالعد د من أهداا التنمي  المســــــتدام  األترى، بعي   عا ة 
 العالق  التاريخي  بين نزر السالح والتنمي   لى صدارة االهتمام الدولي.

مختلف   ر بي ســواء بشــ ل مباشــر   وما فالت عمليات األمم المتحدة للســالم  واج   هد دات ومخاطر - 83
أو  ير مباشــر باالنتشــار  ير المشــرور ل ســلح  والذتا ر و داولها وإســاءة اســتخدامها من جانب الجماعات  
ل ال ـيام على نحو منهجي  المســــــــــــــلحـ   ير الـتابعـ  للـدول والمجرمين واإلرهـابيين و يرهم من الجـناة. ويشــــــــــــــ ـ 

تم اســــــــــــــتر ا هـــا من هـــذع الجهـــات الفـــاعلـــ  ومن  يز التـــداول  بتجهيز األســــــــــــــلحـــ  ومعـــالجـــ  الـــذتيرة التي   
ــيف  والســـل ات الوطني  المختصـــ ، أمرا بالغ األهمي  من أجل  حد د   ير المشـــرور، بالتعاوا مم الدول الم ـ

ومعالج  المخاطر وأوج  ال ــعف والتهد دات الناجم  عن األســلح  والمتصــل  بها، بما  ي رلأل ما   ثر منها 
 ألترى التي ُ  ل ف بها عمليات السالم التابع  ل مم المتحدة. على األهداا ا

وجيثةا ُتكل ف اعثة ما ءتقديم الدىم إلا الدولة الة ججيفة والحججلطات الولرية الةختصججة  أ تج يل   - 84
األسججلحة الةحججترنة ومعالجة الذخيرة الةحججترنة من جيل التداوع لير الةشججرو ب ُيشجججا مجلس األمن ىلا  

وية ن للةجلس أن يقوم    نشجججا  أو تعيين ىرصجججر أو وجدة أو خلية مخصجججصجججة ناخ  الاعثة.أن ار ر  أ إ
قجججراجة ءتفويم ىةليات جفا الحجججةمب االتعاون ما وكاالت األمم الةتحدة كات الصجججلةب ءتعقب األسجججلحة  

ا ججا  الصججغيرة واألسججلحة الخفيفة التأ اتم ضججاط ا والعثور ىلي ا وتحججلية اب اةا  أ كل  كخائرهاب اةا اتة
ويراغأ ترحججيب هذ  الج ون وربط ا ءتةارين اةا الايانات العالةية القائةة    ما الصجج و  والةعااير الدولية.
 من أهدال الترةية الةحتدامة. 16ضةن ال دل  4االفع  لرقد تحقيب الغاية 

ل ا  و أ الحججججيا  كاتآب   ن ىةليات األمم الةتحدة للحججججةمب اف جججج  ما تتةتا من موها  ريد يخو   - 85
رقججد تد قات األسججلحة والذخائر لير الةشججروىة  أ مرالب ىةليات اب سججتواقجج  تعليل تقديم الدىم للأيام  
اصجججورة مر جية اجةا الايانات الةتعلقة ااألسجججلحة الصجججغيرة واألسجججلحة الخفيفة التأ اتم ضجججاط ا والعثور  

وهذا لن   لايجانات وتحليل جا.ىلي جا وتحجججججججججلية جاب اةجا  أ كل  كخائرهاب واضجججججججججفجا  الطجااا الةركل  ىلا تلج  ا
من أهداا  16من الهدا    4يسـاعد  قي  ي جمم البيانات المتعلق  بالتقدم المحرف على صـعيد  حقي  الغاي  

التنمي  المســــــتدام ، بل يم ن أا  ول د أي ــــــا معلومات هام  عن مصــــــا ر وســــــالســــــل  مدا  الجهات الفاعل   
 د  دابير  خر  وريد األسلح . المسلح  ويم ن أا ي وا ل   سهامات كبيرة  ي رص

الذكرى الســـنوي  العشـــرين ل ل من برنامظ العمل المتعل  باألســـلح  الصـــغيرة   2021ويصـــا ا عام  - 88
وبرو وكول األســلح  الناري . ونشــأ هذاا الصــ اا من االعتقا  الراســن بأن  من المم ن التغلب على االنتشــار 

فيف  بوضــــــم أطر قانوني  وطني  مال م  ومتناســــــق  و عزيز  ير المشــــــرور ل ســــــلح  الصــــــغيرة واألســــــلح  الخ
وسجيواق     التعاوا الدولي. وقد شـ  ال معلما  ي وضـم  طار  ولي قا م على القواعد لتحد د األسـلح  الصـغيرة.

األمين العام الدىوة إلا إضجججفا  الطااا العالةأ ىلا الصججج و  كات الصجججلة الةللمة هانوناب مث  ءروتوكوع  
رية ومعاهدة تجارة األسججججججلحةب وترفيذ قجججججج و  مللمة سججججججياسججججججيا مث  ءرنامأ العة  الةتعلب  األسججججججلحة الرا

 ااألسلحة الصغيرة والص  الدولأ للتعقب.
 


