
DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/633 

z dnia 3 kwietnia 2017 r. 

w sprawie Programu działania ONZ na rzecz zapobiegania nielegalnemu handlowi bronią 
strzelecką i lekką, zwalczania i eliminowania go we wszystkich aspektach 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności art. 28 ust. 1 i art. 31 ust. 1, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 20 lipca 2001 r. państwa uczestniczące w konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) 
poświęconej nielegalnemu handlowi bronią strzelecką i lekką, zwalczania i eliminowania go we wszystkich 
aspektach przyjęły Program działania ONZ na rzecz zapobiegania nielegalnemu handlowi bronią strzelecką 
i lekką, zwalczania i eliminowania go we wszystkich aspektach (zwany dalej „programem działania ONZ”) 
W dniu 8 grudnia 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło międzynarodowy instrument umożliwiający 
państwom identyfikowanie i śledzenie, w odpowiednim czasie i w niezawodny sposób, nielegalnej broni 
strzeleckiej i lekkiej (zwany dalej „międzynarodowym instrumentem umożliwiającym śledzenie”). Zgodnie 
z oboma tymi instrumentami międzynarodowymi państwa będą odpowiednio współpracować z ONZ, tak by 
wesprzeć ich skuteczne wdrożenie. 

(2)  W dniu 12 lipca 2002 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2002/589/WPZiB (1). 

(3)  W dniu 16 grudnia 2005 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE zwalczania nielegalnego gromadzenia i handlu 
ręczną bronią strzelecką i bronią lekką oraz amunicją do niej. W strategii tej określono wsparcie programu 
działania ONZ jako główny priorytet w działaniach podejmowanych na szczeblu międzynarodowym i wezwano 
do przyjęcia prawnie wiążącego instrumentu międzynarodowego umożliwiającego śledzenie i oznaczanie broni 
strzeleckiej i lekkiej („BSiL”) oraz amunicji do niej. 

(4)  W wyniku przyjęcia międzynarodowego instrumentu umożliwiającego śledzenie Unia poparła jego pełne 
wdrożenie przez przyjęcie i wykonanie wspólnego działania Rady 2008/113/WPZiB (2). Wdrożenie wspólnego 
działania 2008/113/WPZiB otrzymało pozytywną ocenę Rady. 

(5)  W dniu 18 lipca 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/428/WPZiB (3). 

(6)  Nielegalnie uzyskana broń strzelecka została użyta do ataków terrorystycznych w Europie. 

(7)  W sprawozdaniu końcowym z odbywającego się co dwa lata szóstego spotkaniu państw („BMS6”) w 2016 r. 
poświęconego realizacji programu działania w odnotowano: 

—  potrzebę wzmocnienia śledzenia BSiL w sytuacjach konfliktowych i pokonfliktowych, w tym przez 
zapewnienie pomocy w budowaniu zdolności, do celów identyfikacji i ograniczenia przepływu nielegalnej 
BSiL do stref konfliktowych i pokonfliktowych, zapewnienia wczesnego ostrzegania o destabilizujących 
przepływach takiej broni i zapobiegania konfliktom, 

—  możliwość osiągnięcia synergii między projektami opracowanymi w celu wsparcia realizacji programu 
działania ONZ i międzynarodowego instrumentu umożliwiającego śledzenie oraz projektami związanymi 
z celami zrównoważonego rozwoju, 

—  potrzebę rozważenia na trzeciej konferencji przeglądowej w 2018 r. konsekwencji, jakie mają dla programu 
działania ONZ najnowsze zmiany w produkcji, technologii i projektowaniu BSiL, 

—  potrzebę pogłębionego dialogu z przedstawicielami odnośnej branży, w szczególności dotyczącego 
skutecznego znakowania BSiL, w świetle ostatnich wydarzeń, 
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(1) Wspólne działanie Rady 2002/589/WPZiB z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego 
gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej oraz uchylające wspólne działanie 1999/34/WPZiB 
(Dz.U. L 191 z 19.7.2002, s. 1). 

(2) Wspólne działanie Rady 2008/113/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. wspierające międzynarodowy instrument umożliwiający państwom 
identyfikowanie i śledzenie, w odpowiednim czasie i w niezawodny sposób, nielegalnej broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) w ramach 
strategii UE zwalczania nielegalnego gromadzenia BSiL i amunicji do tych rodzajów broni oraz nielegalnego handlu nimi (Dz.U. L 40 
z 14.2.2008, s. 16). 

(3) Decyzja Rady 2011/428/WPZiB z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wspierania działalności Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych 
ds. Rozbrojenia w celu realizacji programu działania Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego zapobiegania handlowi bronią 
strzelecką i lekką we wszystkich jego aspektach, zwalczania i eliminowania go (Dz.U. L 188 z 19.7.2011, s. 37). 



—  potrzebę zwiększenia potencjału krajowego, by uwzględniać ryzyko przekierowania przy ocenie wniosków 
o zezwolenie na wywóz BSiL oraz wprowadzenia – tam, gdzie tego brak – odpowiednich przepisów 
ustawowych i wykonawczych oraz procedur administracyjnych, zgodnych z obecnymi zobowiązaniami 
państw na mocy odnośnych przepisów prawa międzynarodowego, aby zapewnić skuteczną kontrolę wywozu, 
tranzytu i przywozu BSiL, w tym wykorzystywanie certyfikatów użytkownika końcowego oraz skutecznych 
środków ustanawiania i egzekwowania prawa, 

—  że pełna i skuteczna realizacja programu działania ONZ przyczynia się do zapobiegania nabywaniu BSiL 
przez terrorystów, ograniczając w ten sposób potencjalny wpływ ich ataków, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Z myślą o wsparciu walki z nielegalnym handlem BSiL poprzez ograniczenie do minimum ryzyka przekierowania 
BSiL – w tym w drodze kradzieży, utraty i niedozwolonego powrotnego wywozu – ku nielegalnym rynkom, nielegalnym 
ugrupowaniom zbrojnym, terrorystom i innym nieupoważnionym odbiorcom Unia, w drodze niniejszej decyzji, 
realizuje następujące cele poprzez: 

—  wspomaganie programu działania ONZ oraz międzynarodowego instrumentu umożliwiającego śledzenie, 

—  zapewnianie przydatności programu działania ONZ oraz międzynarodowego instrumentu umożliwiającego śledzenie 
i zwiększanie ich skuteczności, 

—  wspieranie działań na rzecz pomyślnych i adekwatnych do potrzeb wyników trzeciej konferencji ONZ poświęconej 
przeglądowi postępów osiągniętych w realizacji programu działania ONZ („RevCon3”), która odbędzie się w 2018 r. 

2. Aby osiągnąć cele, o których mowa w ust. 1, Unia wspiera, w drodze niniejszej decyzji, następujące działania: 

—  przygotowanie do RevCon3 poprzez cykl sympozjów tematycznych i konferencji regionalnych, 

—  kompleksową analizę krajowych sprawozdań państw członkowskich ONZ w sprawie realizacji programu działania 
ONZ oraz międzynarodowego instrumentu umożliwiającego śledzenie, która zostanie przedstawiona na RevCon3, 

—  program sponsorowania dla uczestników z krajów trzecich, 

—  zapewnienie wsparcia technicznego dla przewodniczącego RevCon3, 

—  cztery sympozja tematyczne przekładające się na ustalenia ukierunkowane na działania w obszarze tematycznym 
związanym z kontrolą BSiL. Wybrane tematy zostały określone jako priorytety w dokumentach roboczych UE, które 
zostały przedstawione na posiedzeniach zorganizowanych w ramach programu działania ONZ (BMS5 w 2014 r. 
i BMS6 w 2016 r.), i zostały w dużej mierze odzwierciedlone w dokumentach końcowych z tych posiedzeń: 

(i)  śledzenie BSiL i zarządzanie zapasami w sytuacjach konfliktowych i pokonfliktowych; 

(ii)  BSiL i Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, w tym 16. cel zrównoważonego rozwoju i aspekty 
kontroli BSiL związane z problematyką płci; 

(iii)  ostatnie zmiany w produkcji, technologii i projektowaniu BSiL oraz wynikające z nich wyzwania i możliwości 
w odniesieniu do wykonania programu działania ONZ oraz międzynarodowego instrumentu umożliwiającego 
śledzenie; 

(iv)  synergia między programem działania ONZ, Traktatem o handlu bronią i innymi odpowiednimi instrumentami, 

—  pięć konferencji regionalnych umożliwiających omówienie dokumentów sporządzonych w wyniku sympozjów 
tematycznych z przedstawicielami rządów oraz organizacjami regionalnymi z wybranych regionów; 

—  analiza sprawozdań krajowych w sprawie realizacji programu działania ONZ i międzynarodowego instrumentu 
umożliwiającego śledzenie, z położeniem nacisku na wyzwania w zakresie wdrożenia, które stworzą możliwości 
współpracy i pomocy; 

—  wzmocnienie podstaw RevCon3 poprzez program sponsorowania i wsparcie techniczne dla przewodniczącego 
RevCon3, oraz 

—  komunikacja w formie oświadczeń dla prasy i imprez towarzyszących. 

3. Szczegółowy opis projektu, o którym mowa w ust. 2, znajduje się w załączniku do niniejszej decyzji. 

4.4.2017 L 90/13 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Artykuł 2 

1. Za wykonanie niniejszej decyzji odpowiada Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpie
czeństwa („Wysoki Przedstawiciel”). 

2. Realizację projektu, o którym mowa w art. 1 ust. 2, powierza się Biuru ONZ ds. Rozbrojenia (UNODA), 
wspomaganemu przez Small Arms Survey reprezentowany przez Instytut Studiów Podyplomowych Stosunków Między
narodowych i Rozwoju („SAS”). 

3. UNODA, wspomagane przez SAS, wykonuje on swoje zadania pod kierownictwem Wysokiego Przedstawiciela. 
W tym celu Wysoki Przedstawiciel dokonuje niezbędnych ustaleń z UNODA. 

Artykuł 3 

1. Finansowa kwota odniesienia na realizację projektu, o którym mowa w art. 1 ust. 2, wynosi 2 798 381,56 EUR. 

2. Wydatkami pokrywanymi z kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii. 

3. Komisja nadzoruje należyte zarządzanie wydatkami, o których mowa w ust. 1. W tym celu Komisja zawiera 
z UNODA umowę o finansowaniu. UNODA i SAS zostaną poproszone o zawarcie umowy w sprawie zwrotu kosztów 
poniesionych przez SAS w związku z jego udziałem w wykonaniu niniejszej decyzji. Umowa między Komisją a UNODA 
zawiera zobowiązanie, zgodnie z którym UNODA i SAS zapewniają wyeksponowanie wkładu Unii, stosownie do jego 
wielkości. 

4. Komisja dąży do zawarcia umowy o finansowaniu, o której mowa w ust. 3, w jak najkrótszym terminie po wejściu 
w życie niniejszej decyzji. Komisja informuje Radę o wszelkich związanych z tym trudnościach oraz o dacie zawarcia 
umowy o finansowaniu. 

Artykuł 4 

Wysoki Przedstawiciel składa Radzie sprawozdania z wykonania niniejszej decyzji na podstawie regularnych sprawozdań 
przygotowywanych przez UNODA. Sprawozdania te stanowią dla Rady podstawę do dokonania oceny. Komisja składa 
sprawozdania z aspektów finansowych realizacji projektu, o którym mowa w art. 1 ust. 2. 

Artykuł 5 

1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

2. Niniejsza decyzja wygasa 24 miesiące od daty zawarcia umowy o finansowaniu, o której mowa w art. 3 ust. 3. 
Jeżeli jednak umowa o finansowaniu nie zostanie do tego czasu zawarta, niniejsza decyzja wygasa sześć miesięcy od 
daty jej wejścia w życie. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 3 kwietnia 2017 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  

4.4.2017 L 90/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



ZAŁĄCZNIK 

1.  CELE 

Celem niniejszej decyzji jest wspieranie walki z nielegalnym handlem bronią strzelecką i lekką („BSiL”) poprzez 
ograniczenie do minimum ryzyka przekierowania BSiL – w tym w drodze kradzieży, utraty i niedozwolonego 
powrotnego wywozu – ku nielegalnym rynkom, nielegalnym ugrupowaniom zbrojnym, terrorystom i innym 
nieupoważnionym odbiorcom. Niniejsza decyzja będzie zatem wspomagać Program działania Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (ONZ) na rzecz zapobiegania nielegalnemu handlowi bronią strzelecką i lekką, 
zwalczania i eliminowania go we wszystkich aspektach („UN PoA”) oraz międzynarodowy instrument umożli
wiający śledzenie („ITI”), a także zapewni ich przydatność i zwiększy ich skuteczność. 

W tym celu decyzja ta będzie wspierać działania na rzecz pomyślnych wyników trzeciej konferencji ONZ 
poświęconej przeglądowi postępów osiągniętych w realizacji UN PoA („RevCon3”), która odbędzie się w 2018 r. 
Decyzja ta będzie wspierać przygotowania do RevCon3 w ramach cyklu sympozjów tematycznych i konferencji 
regionalnych. Sympozja tematyczne ułatwią opracowanie ustaleń ukierunkowanych na działania w obszarze 
tematycznym związanym z kontrolą BSiL. Wybrane tematy zostały określone jako priorytety w dokumentach 
roboczych UE, które zostały przedstawione na posiedzeniach zorganizowanych w ramach UN PoA (BMS5 
w 2014 r. i BMS6 w 2016 r.), i zostały w dużej mierze uwzględnione w dokumentach końcowych z posiedzeń. 
Konferencje regionalne umożliwią omówienie zagadnień poruszonych na sympozjach tematycznych z przedstawi
cielami rządów oraz organizacjami regionalnymi z wybranych regionów. W ten sposób pozytywny rezultat BMS6 
ma pobudzić odpowiednie wyniki RevCon3. Innymi działaniami wspierającymi pomyślny wynik RevCon3 będą: 
kompleksowa analiza krajowych sprawozdań państw członkowskich ONZ w sprawie realizacji UN PoA i ITI, 
które zostaną przedstawione RevCon3, program sponsorowania dla uczestników z krajów trzecich oraz wsparcie 
techniczne dla przewodniczącego RevCon3. 

2.  OPIS DZIAŁAŃ 

Unijny projekt wspierający RevCon3 obejmie następujące elementy: 

(i)  sympozja tematyczne w celu opracowania ustaleń ukierunkowanych na działania w obszarze tematycznym 
związanym z kontrolą BSiL; 

(ii)  konferencje regionalne w celu zaangażowania w działania przedstawicieli rządów oraz organizacji 
regionalnych z wybranych regionów; 

(iii)  analizę krajowych sprawozdań państw członkowskich ONZ w sprawie realizacji UN PoA i ITI, która zostanie 
przedstawiona na RevCon3; 

(iv)  wzmocnienie fundamentów RevCon3 (program sponsorowania, wsparcie techniczne); 

(v)  skuteczną komunikację w celu zapewnienia trwałych efektów działań. 

Bardziej szczegółowy opis wspomnianych pięciu elementów znajduje się poniżej. Projekt ten będzie realizowany 
równolegle z przygotowaniami do RevCon3 prowadzonymi przez przewodniczącego. Będzie to ważna okazja dla 
przewodniczącego, aby wziąć udziału w tematycznych i regionalnych pracach przygotowawczych do RevCon3. 

2.1.  Sympozja tematyczne 

2.1.1.  Cel 

Celem każdego sympozjum będzie omówienie i analiza każdego rozważanego tematu oraz uzgodnienie 
możliwych do realizacji działań na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym, które można uwzględnić 
w dokumencie końcowym RevCon3. Ustalenia i zalecenia z każdego sympozjum zostaną zaprezentowane 
i przedyskutowane na wszystkich konferencjach regionalnych. 

2.1.2.  Projekt będzie się składać z czterech sympozjów o następującej tematyce: 

(i)  śledzenie BSiL i zarządzanie zapasami broni w sytuacjach konfliktowych i pokonfliktowych; 

(ii)  BSiL oraz Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, w tym 16. cel zrównoważonego rozwoju oraz 
aspekty kontroli BSiL związane z płcią; 
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(iii)  ostatnie zmiany w produkcji, technologii i projektowaniu BSiL oraz wynikające z nich wyzwania 
i możliwości w odniesieniu do realizacji UN PoA i ITI; 

(iv)  synergia między UN PoA, Traktatem o handlu bronią („ATT”) i innymi odpowiednimi instrumentami. 

2.1.3.  Format 

Format sympozjów będzie dostosowany do tematyki. 

(i)  Śledzenie BSiL i zarządzanie zapasami broni w sytuacjach konfliktowych i pokonfliktowych (por. dokument 
końcowy BMS6 (1)) w celu ograniczenia do minimum ryzyka przekierowania BSiL – w tym w drodze 
kradzieży, utraty i niedozwolonego powrotnego wywozu – ku nielegalnym rynkom, nielegalnym 
ugrupowaniom zbrojnych, terrorystom i innym nieupoważnionym odbiorcom. 

Udział: 

—  eksperci techniczni z rządów, w tym rządów dotkniętych omawianym problemem, 

—  system ONZ (Departament ds. Operacji Pokojowych (DPKO), Departament Spraw Politycznych (DPA), 
Zarząd Wykonawczy Komitetu Antyterrorystycznego (CTED), Departament Bezpieczeństwa (DSS), Biuro 
ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), Biuro ds. Rozbrojenia (UNODA)), 

—  eksperci z misji pokojowych ONZ, 

—  eksperci z zespołów monitorujących Rady Bezpieczeństwa ONZ, 

—  eksperci ze środowisk akademickich i instytutów badawczych, 

—  eksperci z organizacji międzynarodowych (Rada Współpracy Celnej, Interpol itd.), 

—  eksperci z operacyjnych organizacji pozarządowych (MAG, CAR, ARES itd.), 

—  eksperci ze stosownych instytucji unijnych (DG do Spraw Wewnętrznych (DG HOME), Europol). 

Ogółem ok. 40 uczestników. Obrady „okrągłego stołu”. Wszystkie państwa są zaproszone do udziału 
w obradach w charakterze obserwatorów i do zadawania pytań w części dyskusyjnej. 

(ii)  BSiL i Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, w tym 16. cel zrównoważonego rozwoju i aspekty 
kontroli BSiL związane z problematyką płci (por. dokument końcowy BMS6 (2)) – udział: 

—  system ONZ (Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych (DESA), Biuro ds. Wspierania 
Budowania Pokoju (PBSO), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Fundusz Narodów 
Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), UNODC, Jednostka Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci 
i Uwłasnowolnienia Kobiet (UN Women)); 

—  eksperci ze środowisk akademickich i instytutów badawczych; 

—  eksperci z instytucji rządowych i organizacji regionalnych; 

—  eksperci ze stosownych instytucji unijnych (DG ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DG 
DEVCO), DG ds. Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (DG ECHO)). 

Ogółem ok. 40 uczestników. Obrady „okrągłego stołu”. Wszystkie państwa są zaproszone do udziału 
w obradach w charakterze obserwatorów i do zadawania pytań w części dyskusyjnej. 

(iii)  Ostatnie zmiany w produkcji, technologii i projektowaniu BSiL oraz wynikające z nich wyzwania 
i możliwości w odniesieniu do realizacji UN PoA i ITI (por. dokument końcowy BMS6 (3)) – udział: 

—  eksperci z sektora przemysłu BSiL i stosownych federacji branżowych, 

—  system ONZ (UNODA), 

—  eksperci ze środowisk akademickich i instytutów badawczych, 

—  eksperci techniczni z instytucji rządowych, 

—  eksperci ze stosownych instytucji unijnych (DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości 
i MŚP (DG GROW), DG ds. Handlu (DG TRADE), DG HOME). 

Ogółem ok. 40 uczestników. Dzień 1: dyskusje panelowe, część dyskusyjna. Dzień 2: obrady „okrągłego 
stołu” na temat opracowania dokumentu uzupełniającego ITI. Wszystkie państwa są zaproszone do udziału 
w obradach w charakterze obserwatorów i do zadawania pytań w części dyskusyjnej. 
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(iv)  Synergia między UN PoA, ATT i innymi odpowiednimi instrumentami, w tym protokołem ONZ o handlu 
bronią oraz mechanizmami antyterrorystycznymi ONZ (por. dokument końcowy BMS6 (1)) – udział: 

—  eksperci z instytucji rządowych, 

—  system ONZ (UNODC, UNODA itd.), 

—  eksperci z organizacji międzynarodowych (Rada Współpracy Celnej, Interpol, Sekretariat ATT), 

—  eksperci z instytutów badawczych. 

Ogółem ok. 40 uczestników. Obrady „okrągłego stołu”. Główny akcent należy położyć na synergie, 
ewentualny korzystny wpływ postanowień jednego instrumentu na pozostałe instrumenty oraz unikanie 
powielania działań. Wszystkie państwa są zaproszone do udziału w obradach w charakterze obserwatorów 
i do zadawania pytań w części dyskusyjnej. 

2.1.4.  Miejsce 

Sympozja dotyczące tematów (i) i (ii) będą się odbywały, jedno bezpośrednio po drugim, w Nowym Jorku. 
Sympozja dotyczące tematów (iii) i (iv) będą się odbywały odpowiednio w Brukseli i Genewie. 

2.1.5.  Termin 

Wszystkie cztery sympozja odbędą się na przestrzeni pięciu miesięcy, między kwietniem a wrześniem 2017 r. Ich 
terminy i kolejność (tj. porządek poruszanych tematów) zostaną określone przez agencje wykonawcze, 
w porozumieniu z Unią i z uwzględnieniem kalendarza ONZ dotyczącego wydarzeń związanych z rozbrojeniem. 
Każde sympozjum będzie trwać dwa dni. 

2.1.6.  Zakres obowiązków agencji wykonawczych 

Przygotowanie koncepcyjne i merytoryczne: 

UNODA i Small Arms Survey wspólnie przygotują sympozjum od strony merytorycznej i będą odpowiedzialne 
za ustalenie porządku obrad i listę prelegentów/ekspertów. Small Arms Survey opracuje projekt dokumentu 
informacyjnego na każdy z tematów, który posłuży jako podstawa dyskusji na poszczególnych sympozjach. 
Przygotowanie koncepcyjne i merytoryczne sympozjów tematycznych nastąpi w drodze dialogu z Jednostką ds. 
Rozbrojenia i Nieproliferacji w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ). 

Logistyka i usługi konferencyjne: 

UNODA będzie odpowiadać za ustalenia logistyczne (rezerwację pomieszczeń, zapewnienie cateringu, sprzęt 
audiowizualny, organizację dojazdu itd.). ESDZ udzieli wsparcia w zapewnieniu pomieszczeń na organizację 
sympozjum dotyczącego tematu (iii), które odbędzie się w Brukseli. 

2.1.7.  Wyniki działania 

Efektem sympozjów tematycznych będzie zdobycie głębszej wiedzy i wypracowanie stanowisk w zakresie 
wybranych tematów przez Unię i inne zainteresowane strony. Small Arms Survey sporządzi końcowy dokument 
merytoryczny z czterech sympozjów tematycznych. Ten dokument końcowy będzie zawierał analizę czterech 
tematów, stanowiącą rozwinięcie projektów dokumentów informacyjnych oraz uwzględniającą ustalenia 
z dyskusji ekspertów przeprowadzonych na czterech sympozjach tematycznych. Głównym zadaniem dokumentu 
końcowego będzie sformułowanie możliwych do wykonania działań z myślą o włączeniu ich do dokumentu 
końcowego RevCon3. Dokument końcowy będzie stanowił wkład w organizowane następnie spotkania 
regionalne w ramach projektu. 

2.2.  Konferencje regionalne 

2.2.1.  Cel 

Celem każdej konferencji regionalnej będzie przygotowanie RevCon3 poprzez zapewnienie państwom uczestni
czącym forum, na którym określą i przeanalizują kwestie dotyczące realizacji UN PoA i ITI w kontekście 
regionalnym, oraz poprzez omówienie ustaleń i zaleceń z czterech sympozjów tematycznych opisanych 
w sekcji 2.1. 
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2.2.2.  Tematy 

Na każdej z konferencji regionalnych poruszone zostaną cztery tematy omawiane podczas sympozjów (zob. 
sekcja 2.1). Ponadto konferencje regionalne powinny umożliwić przeprowadzenie dyskusji na tematy regionalne 
w ramach przygotowań do RevCon3. 

2.2.3.  Format 

Konferencje regionalne będą opierać się głównie na konsultacjach interaktywnych na podstawie prezentacji Small 
Arms Survey i UNODA. Na każdej konferencji regionalnej przewodniczący będzie miał możliwość przedstawienia 
aktualnego stanu przygotowań do RevCon3. Organizacje regionalne przedstawią swoje wysiłki w zakresie 
wykonania odnośnych ustępów dokumentu końcowego BMS6 dotyczących organizacji regionalnych. Przedsta
wiciele państw wybranych do programu sponsorowania RevCon3, uczestniczący w konferencji regionalnej, 
powinni również co do zasady być członkami delegacji na RevCon3. Small Arms Survey sporządzi projekt 
podsumowującego sprawozdania proceduralnego z każdej konferencji regionalnej. 

2.2.4.  Miejsce 

Konferencje regionalne mają wspomóc rządy i organizacje z konkretnych regionów w przygotowaniach do 
RevCon3. Niektóre organizacje regionalne już organizują posiedzenia przygotowawcze do RevCon3: Liga Państw 
Arabskich, OBWE i Forum Wysp Pacyfiku. Nie ma potrzeby, by projekt unijny obejmował te regiony. Proponuje 
się zatem pięć następujących posiedzeń regionalnych: 

Państwa z podregionów Organizacje regionalne Ośrodek regionalny Miejsce 

Afryka Zachodnia i Afryka Środkowa ECOWAS, ECCAS, UA UNREC Lomé 

Afryka Wschodnia i Afryka Połud
niowa 

RECSA, SADC, UA UNREC Lomé 

Karaiby CARICOM UNLIREC Port-of-Spain 

Ameryka Łacińska OAS, UNASUR UNLIREC Lima 

ASEAN i państwa Azji Południowej ASEAN UNRCPD Bangkok  

Niniejsza decyzja będzie wspierać uczestnictwo/udział Small Arms Survey i UNODA w poniższych konferencjach 
regionalnych z myślą o przedstawieniu ustaleń sympozjów tematycznych, w przypadku gdy ustalenia te znajdują 
się one w zakresie zainteresowania organizatorów. Takie uczestnictwo/udział będzie zależeć od harmonogramu 
organizacji tych konferencji. 

Państwa z podregionów Organizacje regionalne 

Europa i Ameryka Północna OBWE 

Bliski Wschód Liga Państw Arabskich 

Rejon Pacyfiku PIF  

2.2.5.  Termin 

Pięć konferencji regionalnych odbędzie się w ciągu ośmiu miesięcy od czerwca 2017 r. do lutego 2018 r. (co 
zagwarantuje, że wszystkie konferencje regionalne odbędą się przed posiedzeniem komitetu przygotowawczego 
RevCon3, które to posiedzenie prawdopodobnie będzie miało miejsce w lutym 2018 r.). Dokładne terminy 
i kolejność (tj. kolejność omawianych regionów) konferencji regionalnych zostaną określone przez agencje 
wykonawcze, w porozumieniu z Unią i z uwzględnieniem kalendarza ONZ dotyczącego wydarzeń związanych 
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z rozbrojeniem. Każda konferencja regionalna będzie trwać dwa dni. Dwie konferencje regionalne w Afryce 
odbędą się bezpośrednio jedna po drugiej w tym samym miejscu. Dwie konferencje regionalne w Ameryce 
Łacińskiej i na Karaibach odbędą się bezpośrednio jedna po drugiej. 

2.2.6.  Zakres odpowiedzialności agencji wykonawczych 

Przygotowanie merytoryczne: 

UNODA (w tym jego centra regionalne) i Small Arms Survey przygotują konferencje regionalne od strony 
merytorycznej i będą odpowiedzialne za ustalenie porządku obrad i listę prelegentów/ekspertów. UNODA, wraz 
z przewodniczącym, podejmą się przedstawienia aktualnego stanu przygotowań do RevCon3. Small Arms Survey 
przedstawi prezentacje na temat wyników sympozjów. Small Arms Survey przygotuje podsumowanie każdej 
konferencji regionalnej. 

Logistyka i usługi konferencyjne: 

UNODA i jego centra regionalne zajmą się stroną logistyczną (rezerwacja sali, organizacja usług gastrono
micznych, sprzęt audiowizualny, organizacja podróży ekspertów itp.) konferencji regionalnych, pod nadzorem 
centrali UNODA. 

2.2.7.  Wyniki działania 

Zachęca się państwa danego regionu do opracowania wspólnej płaszczyzny przygotowań do RevCon3, 
w szczególności jeśli chodzi o cztery tematy poruszane na sympozjach tematycznych. 

2.3.  Analiza UN PoA i sprawozdań krajowych ITI, z położeniem nacisku na wyzwania w zakresie wdrożenia, które 
stwarzają możliwości współpracy i pomocy. 

2.3.1.  Format 

W dokumencie końcowym z odbywającego się co dwa lata szóstego spotkania państw poświęconego PoA 
(A/CONF.192/BMS/2016/WP.1/Rev.3) upoważniono UNODA „do analizowania, w ramach istniejących zasobów, 
tendencji do realizacji, wyzwań i możliwości związanych z PoA i ITI na podstawie dostępnych informacji, w tym 
przedłożonych lub dostarczonych przez państwa członkowskie, w celu zaprezentowania ich na RevCon3 z myślą 
o ich rozpatrzeniu i podjęciu odpowiednich działań”. 

Merytoryczna, niezależna ocena sprawozdań krajowych w sprawie realizacji jest istotnym źródłem sprawozdania 
powierzonego UNODA i dodatkiem do niego. Ocena sprawozdań krajowych jest szczególnie ważna, ponieważ 
oczekuje się, że sprawozdania te będą zawierać informacje z realizacji 16. celu zrównoważonego rozwoju, który 
nie jest zawarty w żadnym innym mechanizmie sprawozdawczości. Wykonana przez Small Arms Survey wszech
stronna analiza sprawozdań krajowych będzie zatem kluczowym działaniem w ramach projektu, z myślą o opubli
kowania przez Small Arms Survey i wniesieniu wkładu w przyszłościowe sprawozdanie powierzone UNODA. Ta 
wszechstronna analiza będzie stanowiła uzupełnienie spotkań tematycznych i regionalnych oraz zwiększała 
prawdopodobieństwo faktu, że RevCon3 zaspokoi aspiracje Unii dotyczące praktycznego, ukierunkowanego 
i skutecznego harmonogramu dla UN PoA w okresie po konferencji przeglądowej, z położeniem nacisku na 
połączenie wyzwań dotyczących realizacją z możliwościami współpracy i pomocy. 

2.3.2.  Termin 

Zakończenie analizy przed rozpoczęciem posiedzenia RecCon3 (czerwiec 2018 r.). 

2.3.3.  Zakres obowiązków agencji wykonawczych 

UNODA ma ustalić termin otrzymywania składanych co dwa lata sprawozdań krajowych (połowa 2017 r.). Small 
Arms Survey ma przedstawić analizę pisemną przedłożonych sprawozdań. 

2.3.4.  Wyniki działania 

Analiza dostarczy informacji umożliwiających lepsze ukierunkowanie działań pomocowych związanych 
z realizacją UN PoA i ogólnie z kontrolą BSiL. 
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2.4.  Wzmocnienia podstaw RevCon3 

2.4.1.  Program sponsorowania 

W związku z brakiem funduszy wiele krajów rozwijających się ma trudności z zapewnieniem obecności 
kluczowych urzędników zajmujących się kwestiami BSiL na konferencjach przeglądowych UN PoA. Unia mogłaby 
finansować program sponsorowania wybranej grupy państw najbardziej dotkniętych powyższym problemem, aby 
umożliwić tym urzędnikom uczestnictwo w RevCon3. 

Działania: 

UNODA zajmie się organizacją podróży i zakwaterowania na potrzeby RevCon3 (nie komitetu przygotowa
wczego wcześniej w 2018 r.) maksymalnie 20 uczestników. Uczestnicy zostaną wybrani przez ESDZ na 
podstawie zalecenia UNODA, w tym jego centrów regionalnych. Zasadniczo wybrani urzędnicy powinni być 
wyznaczeni jako krajowe punkty kontaktowe ds. UN PoA. Inne kryteria wyboru obejmują aspekty związane 
z płcią, terminowe przedłożenie sprawozdania krajowego, aktywne uczestnictwo w konferencjach regionalnych 
lub sympozjach tematycznych oraz znajomość omawianych tematów i doświadczenie w tym zakresie. Podczas 
RevCon3 UNODA zorganizuje spotkanie ze sponsorowanymi uczestnikami i z delegacjami z Unii i jej państw 
członkowskich. 

Wyniki: 

—  obrady RevCon3 wzbogacone wiedzą fachową osób bezpośrednio zajmujących się kwestiami BSiL z państw 
dotkniętych powyższym problemem, które zazwyczaj nie mogą pozwolić sobie na uczestnictwo w konferencji 
przeglądowej, 

—  większe możliwości nawiązywania kontaktów przez urzędników z krajów rozwijających się, w tym 
kluczowych przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego zajmujących się kwestiami BSiL, 

—  możliwa synergia z imprezami i szkoleniami towarzyszącymi RevCon3. 

2.4.2.  Wsparcie techniczne udzielane przewodniczącemu RevCon3. 

Przewodniczący z zespołem będą korzystać z fachowej wiedzy technicznej udostępnionej przez Sekretariat ONZ 
przy wsparciu doświadczonych ekspertów ze Small Arms Survey. 

Działania: 

Sekretariat ONZ wspierany przez doświadczonych ekspertów ze Small Arms Survey zwiększy swój potencjał 
doradzania przewodniczącemu i jego zespołowi w zakresie złożonych i technicznych aspektów prac dotyczących 
RevCon3. 

Wyniki: 

Przewodniczący będzie miał dostęp do pełnego zakresu wiedzy fachowej dotyczącej merytorycznych 
i technicznych w powiązaniu z RevCon3. 

2.5  Komunikacja 

Komunikacja w formie oświadczeń dla prasy i imprez towarzyszących będzie istotną częścią projektu. Ponadto na 
platformie internetowej RevCon3 można zwracać uwagę na kluczowe tematy związane z RevCon3 oraz pomoc 
i budowanie potencjału. 

Działania: 

—  wspólne oświadczenia prasowe towarzyszące sympozjom i konferencjom regionalnym. Transmisja 
w mediach, 

—  imprezy towarzyszące poświęcone projektowi w trakcie odnośnych posiedzeń Pierwszego Komitetu 
Zgromadzenia Ogólnego (2017 r.) oraz 3. konferencji państw stron ATT, 

—  UNODA z rocznym wyprzedzeniem założy specjalne strony internetowe poświęcone RevCon3. Będzie to 
główna platforma do publikowania dokumentów i wymiany informacji z państwami członkowskimi oraz 
organizacjami regionalnymi i instytucjami. Platforma będzie zawierać obszary tematyczne; szczególna uwaga 
zostanie poświęcona połączeniu zapotrzebowania na pomoc z dostępnymi zasobami. 
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Wyniki: 

Skuteczne zarządzanie informacjami na temat projektu i jego wyników; dynamiczna platforma internetowa 
RevCon3 w ramach oficjalnego środowiska internetowego programu działania ONZ, uwzględniająca podejścia 
tematyczne i umożliwiająca połączenie zapotrzebowania na pomoc z dostępnymi zasobami. 

3.  REZULTATY PRAC 

Agencje wykonawcze przygotują i przedłożą Unii następujące rezultaty prac: 

—  rezultaty prac 1–5: Sprawozdania podsumowujące z czterech konferencji tematycznych, 

—  rezultaty prac 6–11: Sprawozdania podsumowujące z pięciu konferencji regionalnych, 

—  rezultat prac 12: Kompleksowa ocena sprawozdań krajowych w sprawie realizacji UN PoA, 

—  rezultat prac 13: Sprawozdanie końcowe po zakończeniu projektu.  
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