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اجتماع بعد اجتماع
آخر مستجدات أعمال األمم المتحدة

يلخ�س ف�صل اآخر م�صتجدات اأعمال الأمم املتحدة لهذا العام املميزات الرئي�صية لجتماع الدول اخلام�س الذي ينعقد كل )BMS5( �صنتني، ولربنامج 
العمل التابع لالأمم املتحدة PoA(1( والذي انعقد يف حزيران 2014 )انظر ال�صكل 3.1(. ثم يعر�س موجزاأ عن العملية التي تقود تبني وثيقة نتائج 
اجتماع )BMS5(. وبعد ذلك، يحدد الف�صل م�صادر القيمة امل�صافة يف الوثيقة باملقارنة مع ن�س اجتماع برنامج العمل )PoA( ال�صابق. وي�صتعر�س الق�صم 
الأخري من الف�صل الق�صايا املطروحة للنقا�س يف الجتماع املقبل على جدول برنامج العمل )PoA(، اأي يف الجتماع املفتوح للخرباء احلكوميني الثاين 

)MGE2( املقرر عقده يف حزيران 2015.

وكما هو مو�صح يف الف�صل، تعر�س وثيقة نتائج اجتماع )BMS5( تدابرياأً عمليًة يف املوا�صيع التي تناق�صها الدول )اإدارة خمزون الأ�صلحة، وحفظ 
ال�صجالت، والتتبع، والتعاون وامل�صاعدة الدوليني(، وتبني الوثيقة على نتائج اجتماعات برنامج العمل ال�صابقة وذلك على �صبيل املثال بتعزيز م�صاركة 
املراأة يف الأعمال املرتبطة بربنامج العمل، وت�صليط ال�صوء على م�صاألتي اأمن املخزون وتتبع الأ�صلحة يف اأوقات ال�صراع وما بعد ال�صراع، وتركيز التدريب 

على بناء قدرات م�صتدامة لتنفيذ برنامج العمل. 

على الرغم من اإغفال ن�س اجتماع )BMS5( عن م�صائل مهمة، ولكن ذلك ل ي�صعف من تركيز الوثيقة على التدابري العملية

املرتبط  املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  بعمل جمل�س  الكامل  العرتاف  كم�صاألة  املهمة،  امل�صائل  لبع�س   )BMS5( اجتماع  تناول  من عدم  الرغم  على 
بالأ�صلحة ال�صغرية، ولكن ذلك ل ي�صعف من تركيز الوثيقة على تدابري التطبيق العملية. وت�صمل التدابري، بالإ�صافة اإلى التدابري التي ُذكرت �صابقًا، 
اخلطوات الالزمة لتح�صني الأ�صلحة ال�صغرية وتتبعها يف اأوقات ال�صراع وما بعد ال�صراع وتبادل نتائج التتبع واملعلومات الأخرى بغر�س حتديد واحلد 

من خماطرالنحراف  – يف كل حالة، والبناء على املناق�صات التي حدثت يف موؤمتر ال�صتعرا�س الثاين الذي ُعقد يف 2012.

ت�صتند نتائج اجتماع )BMS5( اإلى اجتماعات برنامج العمل )PoA( ال�صابقة، كما تربط مع الجتماعات امل�صتقبلية ول �صيما )MGE2( وا�صعة مو�صوع 
الرقابة على  تواجه جهود  التي  التحديات  الف�صل  اأعماله. ويبني  الأ�صلحة ال�صغرية على جدول  التطورات الأخرية على �صناعة وتكنولوجيا وت�صميم 
الأ�صلحة ال�صغرية والتي تظهر يف ثالثة جمالت: ت�صميم وحدات ال�صالح، واأجزاء اأ�صلحة بوليمر النارية، والطباعة ثالثية الأبعاد. كما يدر�س الف�صل 

فر�س ال�صتفادة من التقنيات احلديثة يف حت�صني الرقابة على الأ�صلحة ال�صغرية.

و ت�صكل وحدات الأ�صلحة اجلزء الأ�صا�صي )الثابت( يف ال�صالح، يف حني ميكن لأغلب باقي الأجزاء والعنا�صر الأ�صا�صية من حوله اأن تتغري لتلبي 
احتياجات ت�صغيلية خمتلفة، ويف حال كانت هذه الأجزاء حتمل عالمات مرقمة، �صيحمل ال�صالح اأرقامًا مت�صاربًة، الأمر الذي يعقد من عملية حتديد 
ال�سالح، كما يو�سي �سك التعقب الدويل ITI(2(. ولكن ا�صتجابة لهذه امل�صكلة، حددت ال�صيا�صة »عن�صر الرقابة« لوحدات الأ�صلحة واأ�صاليبًا م�صرتكة لو�صع 

العالمات على هذه الوحدات وعلى الأجزاء الأخرى من ال�صالح.
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البوليمر  ملادة  البنادق  �صانعي  ا�صتخدام  يتزايد 
اأطر  مثل  النارية  الأ�صلحة  اأجزاء  لبع�س  اإنتاجهم  يف 
انخفا�س  ب�صبب  الأولية(،  الهيكلية  امل�صد�صات )العنا�صر 
وزنها وتكلفتها. وعلى عك�س الأ�صلحة النارية املعدنية، من 
وكما  البوليمر،  بنادق  على  ثابتة  اإ�صارات  و�صع  ال�صعب 
الأ�صلحة  مهربو  �صينجح   ،)ITI( الدويل  التتبع  �سك  ين�ص 
الذين ي�صعون اإلى جعل بنادق البوليمر غري قابلة للتتبع يف 
الذي و�صعه  املت�صل�صل  للرقم  اإزالتهم  فور  حتقيق غايتهم 

ع على الإطار. لذا، فهناك حاجة اإلى و�صع �صيا�صة توجيهية حول اأ�صاليب و�صع العالمات على اأجزاء اأ�صلحة البوليمر النارية وعمق وموقع هذه  امل�صنِّ
العالمات.

وقد اأدى انخفا�س �صعر تكنولوجيا الت�صنيع امل�صافة )الطباعة ثالثية الأبعاد(، وتطورها، اإ�صافة اإلى عوامل اأخرى، اإلى ازدهار هذه التكنولوجيا على 
امل�صتويني ال�صناعي وال�صتهالكي )الهاوين(. وقد ُانِتجت اأول اأ�صلحة نارية مطبوعة بتقنية ثالثية الأبعاد وعاملة، اأي امل�صد�صات »املحررة«، وامل�صنوعة 
من البوليمر ب�صكل �صبه كامل، يف بدايات العام 2013. وبالرغم من كفاية القواعد احلالية للرقابة على الأ�صلحة النارية املطبوعة بتقنية الأبعاد الثالثة 
ال�سغرية.  واملجموعات  الأفراد  الأبعاد بني  الطباعة ثالثية  تقنيات  انت�سار  ب�سبب  القواعد �سعب  تطبيق هذه  اأن  اإل  والدويل،  الوطني  امل�ستويني  على 
وقد يجد املجرمون واملجموعات امل�صلحة الغري تابعة للدول اأن البنادق املطبوعة بالتقنية ثالثية الأبعاد جذابة كونها ت�صبح غري قابلة للتتبع عند نزع 
العالمات عنها، كما اأن الكثري من اأجهزة الفح�س الأمني جتد �صعوبة يف الك�صف عن الأ�صلحة النارية التي يكون جزء كبري منها م�صنوع من البوليمر 
)على الرغم من اأن هذا ل ينطبق على الذخرية املعدنية التي ما زالو ي�صتخدمونها(. ولكن تبقى الأ�صلحة النارية املنَتجة با�صتخدام تقنيات الت�صنيع 
التقليدية متفوقة على نظريتها امل�صنوعة بالتقنية الثالثية الأبعاد. وعلى كل الأحوال، على احلكومات اأن تكون م�صتعدة لليوم الذي ت�صبح فيه الأ�صلحة 

النارية املطبوعة بتقنية الأبعاد الثالثة والعاملة �صهلة الإنتاج واقت�صادية.

من م�صلحة احلكومات اأن ت�صتعد لليوم الذي ت�صبح فيه الأ�صلحة النارية املطبوعة بالتقنية الثالثية الأبعاد العاملة بالكامل �صهلة 
الإنتاج واقت�صادية

وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه التقنيات احلديثة يف و�صع حتديات اأمام عمليات الرقابة على الأ�صلحة ال�صغرية، ولكنها اأي�صًا ت�صاهم يف تطبيق 
برنامج العمل )PoA( و�سك التتبع الدويل يف الكثري من املجالت، مثل و�سع العالمات على الأ�سلحة، وحفظ ال�سجالت، والتتبع، واأمن املخزون، ومنع 
ال�صتخدام الغري مرخ�س له. ويعر�س هذا الف�صل تو�صيحًا لبع�س هذه التقنيات كما ي�صري اإلى الأ�صباب التي حتد من اعتماد هذه التقنيات على نطاق 

وا�صع، فمثاًل، تعترب تكلفة تاأ�صي�س البنية التحتية الداعمة )قواعد بيانات و�صبكات تقنيات املعلومات( عالية بالن�صبة للكثري من الدول.

وقد �صاهم الجتماع املفتوح للخرباء احلكوميني الأول MGE1 والذي ُعقد يف اأيار 2011، يف تنبيه الدول على التطورات احلديثة التي حدثت يف جمال 
�صناعة وتقنيات وت�صميم الأ�صلحة ال�صغرية، وما تبع ذلك من �صعوبة يف تطبيق برنامج العمل )PoA( و�سك التتبع الدويل )ITI( يف الكثري من املجالت. 

كما قدم الجتماع MGE2 اإلى الدول الأع�صاء يف الأمم املتحدة فر�صة التعامل مع هذه التحديات وكيفية الرد عليها. 
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