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مقدمة  أوال-
ــــة إىل األمـــني العـــام، يف قرارهـــا ١٢٧/٥٤ املـــؤرخ ١٧  طلبــت اجلمعيــة العام -١

كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩، أن يدعــو إىل عقــد اجتمــاع لفريــــق مـــن اخلـــرباء ال يزيـــد 

ـــوا، ضمــن املــوارد املوجــودة يف امليزانيــة أو اخلارجــة عنــها، مــع  عددهـم علـى عشـرين عض

مراعاة التمثيل اجلغرايف العـادل، إلعـداد دراسـة عـن صنـع ارمـني للمتفجـرات واجتـارهم ـا 

بصـورة غـري مشـروعة واســـتعماهلا لألغــراض االجراميــة، واضعــا يف االعتبــار الكامـــل قــرار 

ـــدم، يف  الـس االقتصـادي واالجتمـاعي ١٧/١٩٩٨ املـؤرخ ٢٨ متـوز/يوليـه ١٩٩٨، وأن يق

أقرب وقت ممكن، تقريرا إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن نتائج تلك الدراسة. 

وعمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة ١٢٧/٥٤، عقــــد فريـــق اخلـــرباء املعـــين بصنـــع  -٢

املتفجرات واالجتار ا بصورة غـري مشـروعة اجتمـاعني يف فيينـا مـن ١٢ إىل ١٦ آذار/مـارس 

٢٠٠١ ومن ١٨ إىل ٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١. 

ــــى قـــرار اجلمعيـــة العامـــة  وقــد أعــد هــذا التقريــر لتقدميــه إىل اللجنــة بنــاء عل -٣

١٢٧/٥٤. وهـو يتضمـن تلخيصـا للمناقشـات الـيت أجراهـا فريـــق اخلــرباء أثنــاء االجتمــاعني 

ـــها اخلــرباء والناشــئة  اللذيـن عقدمهـا. وهـو يتضمـن أيضـا االسـتنتاجات والتوصيـات الـيت قدم

ـــن  عـن الدراسـة الـيت دعـت اجلمعيـة العامـة إىل اعدادهـا وعـن املعلومـات األخـرى املتلقـاة وع

مداوالم. وقد ُأرفقـت ـذا التقريـر قائمتـان باملشـاركني يف االجتمـاعني وبالوثـائق الـيت نظـر 

ــــــة  فيــــها فريــــق اخلــــرباء. وتــــرد نتــــائج الدراســــة الــــيت اضطلــــع ــــا الفريــــق يف الوثيق

ـــدول الــيت  E/CN.15/2002/9/Add.1، كمـا ُأرفقـت بتلـك الوثيقـة قائمـة بأمسـاء ال

ردت على االستبيان االستقصائي أو وفرت معلومات تساعد على اجراء الدراسة. 

اخللفية  ثانيا-
دعـت اجلمعيـــة العامــة يف قرارهـــا ١١١/٥٣ املــؤرخ ٩ كــانون األول/ديســمرب  -٤

١٩٩٨، إىل وضع اتفاقية دولية شاملة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة وللقيـام، حسـب 

االقتضاء، بوضع صكوك دولية أخرى، منـها صـك ملكافحـة صنـع األسـلحة الناريـة وأجزائـها 

ومكوناـا والذخـــرية واالجتــار ــا بصــورة غــري مشــروعة، وأنشــأت جلنــة حكوميــة دوليــة 

خمصصـة مفتوحـــة العضويــة لذلــك الغــرض. وأثنــاء وضــع تلــك الصكــوك، نظــرت اللجنــة 

املخصصـة لوضـع اتفاقيـة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـــة فيمــا اذا كــان الصــك الــذي 

يتنـاول األسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـرية ينبغـــي أن يتنــاول أيضــا املتفجــرات. 

وبعـد بعـض املـداوالت، واســـتنادا إىل املشــورة القانونيــة الــيت تبــني أن املتفجــرات ال تدخــل 

ضمن الوالية اليت أسـندها قـرار اجلمعيـة العامـة ١١١/٥٣، قـررت اللجنـة املخصصـة اسـتبعاد 

االشارات إىل املتفجرات. 

وأثنـاء مـداوالت اللجنـة املخصصـــة، أعربــت بعــض الــدول األعضــاء عــن رأي  -٥

مفاده أن وضع صك قـانوين دويل ملكافحـة صنـع املتفجـرات واالجتـار ـا واسـتعماهلا بصـورة 

غري مشروعة ممكن ومسـتصوب. وأعربـت دول أعضـاء أخـرى عـن رأي مـؤداه أنـه مـن غـري 

املمكن تقنيا تناول مسألـة املتفجـرات على ذلك األســاس وأنــه، حـىت لـو كــان ذلـك ممكنــا، 

 ،A / AC.254/4/Add.2/Rev.3 ال توجـد حاجـة إىل ذلـك الصـك (انظـر الوثيقــة

ــا،  A، الفقـرة ٢٢). ودعـت اجلمعيـة العامـة الحق /AC.254/25 احلاشـية ٧٤، والوثيقـة

يف قرارهـا ١٢٧/٥٤ املــؤرخ ١٧ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩، إىل اعــداد هــذه الدراســة 

عـن صنـع ارمـني للمتفجـرات واجتـارهم ـــا بصــورة غــري مشــروعة واســتعماهلا لألغــراض 

االجرامية. 

وحصـل فريـق اخلـرباء علـى معلومــات تتعلــق بطبيعــة ونطــاق املشــاكل املتصلــة  -٦

بـاملتفجرات داخـل الـدول األعضـاء وفيمـا بينـها وقيـم تلـك املعلومـات وأنتـج هـذه الدراســـة. 

وقــد اســــتعرض الفريـــق، يف أول اجتمـــاع لـــه، الوثـــائق والصكـــوك احلاليـــة الـــيت تتنـــاول 

ـــوم بنفســه  املتفجـرات، وأعـد اسـتبيانا اسـتقصائيا لتوزيعـه علـى الـدول األعضـاء، وقـرر أن يق

ــــدول  بــاجراء حبــوث اضافيــة يف عــدة جمــاالت. وقــد وزع االســتبيان االســتقصائي علــى ال

ـــها الــرد يف أســرع وقــت ممكــن، ولكــن مــن  األعضـاء يف ٤ متـوز/يوليـه ٢٠٠١، وطلـب من

األفضــــل أن ال يكــــون ذلــــك بعــــد ٣٠ أيلــــول/ســــبتمرب ٢٠٠١. وحــــــىت ٢٠ كـــــانون 

األول/ديسمرب ٢٠٠١، كان مـا جمموعـه ٥٠ دولـة قـد ردت علـى االسـتبيان كمـا ورد ردان 

اضافيان بعد اختتام االجتماع الثاين يف ذلك التاريخ. 

ويف ١٠ تشرين الثــاين/نوفمـرب ٢٠٠١، أعـد حتليـل احصـائي للـردود الـيت وردت  -٧

حىت ذلك التاريخ ووزع على أعضاء فريق اخلـرباء بغيـة اعطائـهم وقتـا كافيـا السـتعراضه قبـل 

االجتماع الثاين للفريق. وعندمـا مجعــت الــردود يف ١٠ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١، تبـني 

أا وردت من ٣٥ دولـة. وقـد ورد ١٥ ردا اضافيـا حـىت اختتـام االجتمـاع الثـاين للفريـق يف 

٢٠ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١ واسـتعرضها الفريـــق أيضــا يف ذلــك االجتمــاع ووضعــها 

مباشـرة يف اعتبـاره. ووضعـت يف االعتبـار أيضـا مالحظـات وتعليقـات اضافيـة أخــرى وردت 

ـــام الفريــق يف اجتماعــه الثــاين، اســتنادا إىل الــردود املتلقــاة وخــربة  مـن الـدول األعضـاء. وق

اخلـرباء، بوضـع الصيغـة النهائيـة للدراســـة الــيت قــام ــا والــيت تعــرض نتائجــها علــى اللجنــة 
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(E/CN.15/2002/9/Add.1). ووضـــع الفريـــق أيضـــا اســـتنتاجات وتوصيـــــات، 

استنادا إىل خربته ونتائج الدراسة، ترد يف الباب رابعا من هذا التقرير. 
 
 

مداوالت فريق اخلرباء  ثالثا-
 

جرى اطالع فريق اخلرباء، يف اجتماعه األول، علـى  -٨
الصكوك الدولية املوجودة ذات الصلة كما جرت مناقشة ما 
لتلــك الصكــوك مــن آثــــار علـــى النظـــر يف مشـــكلة صنـــع 
املتفجـرات واالجتـار ـا واســـتعماهلا بصــورة غــري مشــروعة. 
وأطلــع املشــاركون أيضــا علــى تقريــر فريــق اخلــرباء املعــــين 
مبشكلة الذخائر واملتفجـرات (A/54/155) املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف 

عام ١٩٩٩ عمال بقرارها ٣٨/٥٢ ياء، ونظروا فيه. 

ونوقشـت مسـألة وسـم املتفجـرات، مبـا يف ذلـــك الوســم الــذي يكفــل كشــفها  -٩

بواســطة أجــهزة املعاينــة أو التشــمم كاألجــهزة املســتعملة لفحــص األمتعــــة واملســـافرين يف 

املطارات وكذلك أشـكال الوسـم األكـثر اتقانـا الـيت توصـف أحيانـا بالعالمـات والـيت يقصـد 

منـها ضمــان حتديــد هويــة املتفجــرات أو اقتفــاء أثرهــا قبــل حــدوث التفجــري، وحــىت بعــد 

حدوث التفجري يف بعض احلاالت. 

ويتضمن الوسم الذي يكفـل الكشـف عـن املتفجـرات ادخـال مـواد كيميائيـة يف  -١٠

ــــها  صنـــع املتفجـــرات تكـــون ذات طبيعـــة وقابليـــة تطـــاير تضمـــن كشـــفها وحتديـــد هويت

كمتفجـرات بواسـطة أجـهزة املعاينـة. وتـترك معظـم املتفجـرات آثـارا تسـمح بالكشـف عنـــها 

دون وجود مواد مضافـة، ولكـن عندمـا ال يكـون األمـر كذلـك، تضـاف بعـض الكيماويـات 

املتطايرة لوسم املتفجرات. وهذا النوع مـن الوسـم مطلـوب مبوجـب "اتفاقيـة منظمـة الطـريان 

ـــيز املتفجــرات البالســتيكية بغــرض كشــفها"، ولكنــها ال  املـدين الدوليـة (اإليكـاو) بشـأن متي

تشمل مجيع أنواع املتفجــرات وليسـت مجيـع البلـدان أطرافـا فيـها. واىل جـانب ذلـك، كـانت 

ـــق بــالعثور علــى  املسـائل الرئيسـية الـيت جـرى النظـر فيـها بشـأن ذلـك النـوع مـن الوسـم تتعل

الكيماويـات املضافـة الـيت ميكـن كشـفها بوضـوح والـيت ال تقلـل مـــن االســتقرار أو املتانــة أو 

األداء التفجريي للمتفجرات واليت ال تزيد تكاليف الصنع بدون مسوغ. 

ـــرض حتديــد هويتــها واقتفــاء أثرهــا أو توفــري  وفيمـا يتعلـق بوسـم املتفجـرات بغ -١١

عالمات هلا، الحظ الفريق أن املتفجرات ليست أسـلحة ناريـة، علـى الرغـم مـن بعـض أوجـه 

الشــبه بــني املتفجــرات واألســلحة الناريــة، وأن املســائل الــيت أثارــا احلاجــة إىل العالمـــات 

كـانت خمتلفـــة عــن املســائل املتعلقــة بوضــع واســتخدام أرقــام متسلســلة أو غــري ذلــك مــن 

العالمــات الفريــدة مــن نوعــها املســتخدمة علــى األســلحة الناريــة واملركبــــات واألصنـــاف 

األخـرى املماثلـة. والوسـم ألغـراض حتديـد اهلويـة واقتفـاء األثـر قبـل التفجـري يشـتمل بصـــورة 

عامـة علـى معلومـات متـهر أو تنقـش أو ترسـم علـى الغالفـات الـيت حتـزم ـا املتفجــرات، ألن 

العديـد مـن املتفجـرات هـي إمـا مـواد لينـة أو شـبه صلبـــة أو حــىت ســائلة ال تتقبــل عالمــات 

دائمة. وحىت عندما توضــع تلـك العالمـات، ال ميكـن أن جتـري بسـهولة، يف حـاالت عديـدة، 

اعادة حتزمي أو اعادة تكوين املتفجرات على يد مـن يرغبـون يف اخفـاء هويتـها أو أصلـها. أمـا 

الوسم الذي يكون الغرض منه حتديد اهلوية بعـد التفجـري فيمثـل حتديـات تقنيـة أكـرب. ومبـا أن 

املتفجـرات وغالفاـا تدمـر كليـا، فقـد تركـزت جـهود الوسـم علــى اضافــة مــواد طبيعيــة أو 

كيميائية ختلّف جسيمات أو رواســب ممـيزة بعـد التفجـري. ومبـا أن عـدد األنـواع حمـدود أكـثر 

ممـا هـي احلـال بالنسـبة إىل العالمـات الطبيعيـة كاألرقـام املتسلســـلة، فــان هنــاك حــدا لكميــة 

املعلومـات الـيت ميكـن أن تتـاح بشـأن املتفجـــرات. ويف معظــم احلــاالت، ال حتــدد العالمــات 

املوضوعـة علـى املتفجـرات يف الوقـت احلـاضر اال هويـة الشـــركة أو مكــان صنــع املتفجــرات 

ورمبا تاريخ صنعها على وجه التقريب أو جمموعة انتاجها أو دفعة صنعها. 

ـــم  ولوحــظ أن البحــوث جاريــة يف عــدد مــن البلــدان حــول مجيــع أنــواع وس -١٢

املتفجرات. وتتوفر ألكثر أشـكال وسـم املتفجـرات تفصيـال وموثوقيـة امكانيـة كبـرية للتقليـل 

مـن اجلرائـم املتصلـــة بــاملتفجرات، وذلــك عــن طريــق ردع اجلنــاة ومســاعدة أجــهزة انفــاذ 

القـانون. وقـرر فريـق اخلـرباء احلصـول علـى املزيــد مــن املعلومــات عــن احلالــة العامــة لتلــك 

البحـوث، واضعـا يف اعتبـاره أن ذلـك قـد يعتـرب يف بعـض احلـاالت مسـألة حساســـة ألســباب 

تتعلق باألمن القومي أو املصاحل التجارية. 

ـــا طبيعــة ونطــاق اجلرائــم املتصلــة بــاملتفجرات. وتراوحــت  ونـاقش الفريـق أيض -١٣

احلـوادث، علـى العمـوم، بـني أعـداد كبـرية مـن احلـوادث البســيطة، كقيــام شــباب وجمرمــني 

قـاصرين بـاجراء جتـارب علـى متفجـــرات صنعــت حمليــا أو ســرقت مــن مصــادر مشــروعة، 

وعدد ضئيل من احلوادث الكبـرية. وتشـمل حـوادث املتفجـرات الكبـرية التفجـريات العرضيـة 

الـيت حتـــدث أثنــاء الصنــع أو النقــل أو التخزيــن أو االســتعمال وكذلــك اهلجمــات بالقنــابل 

املتعمدة القادرة على التسبب خبسائر كبرية يف األرواح واالصابات وتدمري املمتلكات. 

ـــرية الــيت ناقشــها تتعلــق  والحـظ فريـق اخلـرباء أن معظـم احلـوادث املتعمـدة الكب -١٤

جبناة تنطوي دوافعهم علـى لفـت األنظـار والدعايـة عـن طريـق التفجـريات الكبـرية. ونظـر يف 
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الصعوبات املترتبة على حماولة وضع أي متييز واضـح بـني األنشـطة االرهابيـة واجلرائـم بصـورة 

عامة، ولكنه أدرك أنـه، مبـا أن كـل دولـة مـن الـدول تعتـرب زرع أو تفجـري األجـهزة املتفجـرة 

الذي يشكل خطر الوفـاة أو االصابـة أو احلـاق الضـرر باملمتلكـات فعـال اجراميـا، فـان وضـع 

ـــات حبيــث تشــمل مجيــع  ذلـك التميـيز ليـس ضروريـا لعملـه. ولذلـك قـرر مجـع وحتليـل البيان

األنشطة االجرامية ذات الصلة باملتفجرات دون وضع مثل ذلك التمييز. 

ورأى فريـق اخلـرباء أن هنـاك حاجـة إىل املزيـد مـن املعلومـات بشـأن عـدة نقــاط  -١٥

رئيسـية. فـهناك حاجـة إىل معلومـــات عامــة بشــأن النطــاق االمجــايل للمشــكلة أو مداهــا أو 

جسـامتها. ويشـمل ذلـك اجلسـامة مـن حيـث عـدد اجلرائـم أو احلـوادث ومـن حيـث جســامة 

ـــرب  بعــض األحــداث الكبــرية. ويشــمل أيضــا املعلومــات املتعلقــة بطــابع ومــدى العنــاصر ع

الوطنية، ذلــك أن اجلـهود املتضـافرة الـيت يبذهلـا اتمـع الـدويل النتـاج صـك قـانوين أو الختـاذ 

اجراء كذلك لن تكـون ضروريـة ملعاجلـة احلـوادث املتصلـة بـاملتفجرات ذات الطـابع الداخلـي 

الصـرف. وميكـن لطـابع الضلـوع عـرب الوطـين أن يتبـاين حبيـث يـتراوح بـني التـهريب البســـيط 

للمتفجـرات الفعليـة وضلـوع مجاعـــات اجراميــة منظمــة مــع مصــاحل عــرب وطنيــة أخــرى يف 

احلـوادث الـيت تكـون لـوال ذلـك داخليـة. ويف التفسـري األوسـع، ميكـن أن تنطـوي حـــىت علــى 

النقـل البسـيط للمعلومـات املتعلقـة بكيفيـة صنـع املتفجـرات أو األجـهزة املتفجـرة مـن بلــد إىل 

آخر. وقرر الفريق أن ينظر يف جمموعة واسعة نسبيا من اجلوانب عرب الوطنية. 

وقـرر فريـق اخلـــرباء التمــاس املعلومــات عــن طريــق وضــع اســتبيان اســتقصائي  -١٦

ــع الـدول األعضـاء، وأمضـى جـزءا كبـريا مـن أول اجتمـاع عقـده يف حتديـد  وتوزيعه على مجي

املسائل ووضع الوثيقة الضرورية. وقرر أيضــا التمـاس املعلومـات مـن خـالل خـربة أعضائـه يف 

ااالت التالية: 

حتديــد مصــادر املعلومــات املتعلقــة بــاملتفجرات يف خمتلــف الــدول  (أ)

األعضاء؛ 

ــــات عليـــها  املســائل ذات الصلــة بوســم املتفجــرات ووضــع عالم (ب)

واقتفاء أثرها وكذلك نتائج أي حبث جار يف تلك ااالت؛ 

املسـائل عـرب احلدوديـة يف احلـوادث، مبـا فيـها خمتلـف األشـكال الــيت  (ج)

ميكن أن يعترب احلادث فيها عرب وطين يف طابعه واملدى الذي حيدث فيه ذلك فعليا؛ 

ـــط القانونيــة مــن داخليــة ودوليــة املوضوعــة موضــع  أنـواع الضواب (د)

ـــها أشــياء مثــل األمــن يف الصنــع والتخزيــن والنقــل واالســتعمال، والضوابــط  التنفيـذ، مبـا في

ـــح ونظــم الــترخيص أو منــح األذون الــيت يقصــد منــها احلــد مــن  اجلمركيـة الدوليـة، واللوائ

الوصول إىل املتفجرات وكفالة استعماهلا بأمان، واملسائل املماثلة؛ 

احتياجـات البلــدان إىل املســاعدة التقنيــة يف اــاالت ذات الصلــة،  (ه)
مثــل تقاســم املعلومــات العلميــة عــن وضــع العالمــات والوســم والكشــف واقتفــاء األثــــر، 

وتدريب خرباء الطب الشـرعي وانفـاذ القـانون، وتقاسـم املعلومـات عـن الطرائـق واألسـاليب 

االجرامية. 

ــــتبيانه  ودرس الفريــق العــامل، يف اجتماعــه الثــاين،(١) الــردود الــواردة علــى اس -١٧

ـــع حتليــال للــردود، وأكمــل دراســته بشــأن صنــع ارمــني للمتفجــرات  االسـتقصائي، ووض

ـــراض االجراميــة. وباالضافــة إىل حتليــل  واجتـارهم ـا بصـورة غـري مشـروعة واسـتعماهلا لألغ

الــردود املتلقــاة، حلّــل أيضــا وخلــص الصكــوك الدوليــة وغريهــا مــن الوثــــائق ذات الصلـــة 

املوجودة حاليا ونظر يف سلسلة من التوصيات اليت انبثقت عن الدراسة. 

والحظ فريق اخلرباء أن العديد من الـردود االسـتقصائية تضمنـت بيانـات ال متـيز  -١٨

بني احلوادث املرتبطـة باجلماعـات أو األنشـطة االرهابيـة واحلـوادث املرتبطـة بسـائر األفـراد أو 

اجلماعات االجرامية املنظمـة. وقـرر أنـه، لـدى حتليـل الـردود، كـان ادراج العنـاصر االرهابيـة 

ضروريـا يف بعـض احلـــاالت بغيــة وضــع املعلومــات املبلّــغ عنــها يف االعتبــار الصحيــح، وأن 

الـدول الـيت أبلغـت تلـك املعلومـات حـددت أو وصفـت املشـكلة، يف معظـم احلـــاالت، بأــا 

ذات طـابع ارهـايب بصـورة عامـة أو جزئيـة. ولذلـك قـرر الفريـق قبـول التوصيـف أو التحديــد 

املتعلـق باالرهـــاب حيــث اعتربتــه كذلــك الــدول املبلّغــة يف البيانــات اخلاصــة ــا ألغــراض 

التحليل االستقصائي. 

ونظـر فريـق اخلـرباء يف مســـألة مــا اذا كــان ينبغــي التوصيــة بوضــع صــك دويل  -١٩

ــى  يتنـاول بـالتحديد صنـع املتفجـرات واالجتـار ـا بصـورة غـري مشـروعة. وجـرى االتفـاق عل

أن نتائج الدراسة تشـري إىل أن عـددا ضئيـال نسـبيا مـن احلـوادث ذات الطـابع عـرب الوطـين قـد 

حدثـت، ولكـن لوحـظ أيضـا أن مـن احملتمـل أن يكـــون هنــاك ابــالغ منقــوص وأن احتمــال 

جسامة احلوادث الفرديـة ينبغـي أن يوضـع يف االعتبـار حـىت وان وقعـت بصـورة غـري متكـررة 

نسبيا. ورأى بعــض اخلـرباء أنـه، بينمـا أشـار البحـث إىل وجـود بعـض األنشـطة عـرب الوطنيـة، 

ـــرار أو اجلســامة حبيــث تــربر الوقــت  مل تكـن تلـك األنشـطة كافيـة مـن حيـث املـدى أو التك

ـــاة املســائل واألولويــات األخــرى الــيت  والتكـاليف واجلـهود الالزمـة النتـاج صـك، مـع مراع

تواجـه اتمـع الـدويل. وأعـرب البعـض أيضـا عـن رأي مفـاده أنـه، نظـرا إىل حالـة التطــورات 

التقنية والقانونية يف جماالت مثل وضـع عالمـات املتفجـرات، ينبغـي أن ال يكـون أي صـك ذا 
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طـابع ملـزم قانونيـا. والحـظ خـرباء آخـرون أنـه ليـس هنـاك بـني الصكـوك الدوليـــة املوجــودة 

ـــن املســتصوب  حاليـا أي صـك يعـاجل املشـكلة مـن مجيـع جوانبـها. ورأى هـؤالء اخلـرباء أن م

وجـود صـك قـانوين دويل يضـع يف االعتبـار املشـاكل اخلطــرية الــيت تواجهــها الــدول وكــون 

احلـوادث الفرديـة، حـىت وان كـــانت غــري متكــررة، ميكــن أن متثــل ديــدات خطــرية حليــاة 

االنسان وأمنه. 

والحــظ فريــق اخلــرباء أيضــا أن حبثــه يشــــري إىل أن  -٢٠
العديد من احلـوادث عـرب الوطنيـة الـيت حدثـت انطـوت علـى 
أنشــطة اعتــربت الــدول الــيت أبلغــت عنــها أــا ذات طـــابع 
ارهـايب. ومل يتفـق علـى أي توصيـة بشـأن اسـتصواب وجــود 
صك دويل. غري أنه اتفـق علـى أنـه اذا قـررت األمـم املتحـدة 
السري قدما الستحداث صك كذلك، ينبغي أن يكـون مقيـدا 
ـــكل معــني مــن  يف نطـاق انطباقـه بـأي طريقـة تسـتبعد أي ش
ــة  اجلرائـم، مبـا فيـها االرهـاب. ويف هـذا السـياق، قـرر التوصي
ــا  بـأن ال يصـاغ أي صـك كذلـك باعتبـاره بروتوكـوال اضافي
يلحـق باتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـــة اجلرميــة املنظمــة عــرب 

الوطنية اليت تتضمن مثل تلك القيود. 
ولدى اختتام االجتماع الثاين واألخري، اعتمـد فريـق  -٢١
اخلرباء ملخص ملداوالته، ونص دراســته بشـأن صنـع ارمـني 
للمتفجـرات واجتـارهم ـا بصـورة غـري مشـروعة واســـتعماهلا 
ـــة  لألغـراض االجراميـة، واسـتنتاجاته وتوصياتـه بشـأن مواصل
العمـل بشـأن املتفجـرات. وطلـب مـن األمـني العـام أن يقـــدم 
تقريـرا عـن ذلـك إىل جلنـة منـــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف 
دورا احلادية عشرة، وفقا لقرار اجلمعية العامة ١٢٧/٥٤. 

 
 

االستنتاجات والتوصيات  رابعا-
 

االستنتاجات    ألف-
 

خلـص فريـق اخلـرباء إىل أنـه ينبغـي للقوانـــني الوطنيــة  -٢٢
ــــة للرعايـــة  املتعلقــة بــاملتفجرات أن ترســي معايــري دنيــا عام

والســالمة األساســية واألمــن وأن جتــــرم الذيـــن ال يقومـــون 
بالوفـــاء مبعايـــري معينـــة. ورأى أيضـــا أن الطـــابع األساســــي 
للمتفجـرات يولـد خمـاطر مجـة تتصـل بفقداـــا أو ســرقتها أو 
ـــة وانفجارهــا  تسـريبها واسـاءة اسـتعماهلا لألغـراض االجرامي
بصـورة عرضيـة، وأنـــه ينبغــي ألي معايــري يتــم ارســاؤها أن 
تراعي الطابع األساسي للمتفجـرات باعتبارهـا مـواد خطـرة. 
والحظ أن األغلبية الساحقة من الـدول الـيت بعثـت بردودهـا 
على االستبيان االستقصائي اعتربت املتفجـرات مسـألة ختـص 
العدالـة اجلنائيـة، ولـو جزئيـا علـى األقـل. وقـد قـرر معظمـــها 
ـــــة بشــــؤون  األفعـــال االجراميـــة، وأســـند املســـؤولية املتعلق
املتفجرات إىل املوظفني املسؤولني عن األمـن العـام أو األمـان 
أو انفــاذ القوانــني اجلنائيــة أو مــا شــاها مــن املســـائل. ويف 
العديـد مـن احلـاالت، ال تنطبـق األفعــال اجلنائيــة واجلــزاءات 
على اساءة استعمال املتفجرات بصورة متعمـدة فحسـب بـل 
تنطبق أيضا على السلوك املنطوي علـى الالمبـاالة أو االمهـال 
واملتعلق، يف بعض احلاالت، بانفاذ شروط منح التراخيص أو 

القيود األخرى املفروضة على الوصول اليها. 
ــــدويل  ونظــر فريــق اخلــرباء أيضــا يف دور القــانون ال -٢٣
وأوصـى بـالتصديق علـــى الصكــوك الدوليــة القائمــة املتعلقــة 
باملتفجرات واجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة وتنفيذهـا وتطبيقـها 
يف احلــاالت املناســبة. ونظــر يف مســألة مــا اذا كــان ينبغــــي 
التوصية بوضع صك دويل يعاجل، علـى وجـه التحديـد، صنـع 
املتفجـرات واالجتـار ـا بصـورة غـري مشـــروعة. وقــد جــرى 
التعبري عن طائفة من اآلراء ومل يتفق الفريـق علـى أي توصيـة 
تتعلـق باسـتصواب وضـع صـك دويل. غـري أنـه باالســتناد إىل 
تقييم اخلرباء ونتائج الدراسة، كان هناك اتفاق عام علـى أنـه 
يف حالة اختاذ األمم املتحدة قرارا بشأن السري قدمـا يف وضـع 
صك دويل، فانه ال ينبغـي ملثـل هـذا الصـك أن يكـون مقيـدا 
من حيث نطـاق انطباقـه بـأي طريقـة تتضمـن أو تسـتبعد أي 
شـكل معـــني مــن أشــكال اجلرميــة، مبــا يف ذلــك االرهــاب. 
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ولذلـك رأى الفريـق أن أي صـك مـن هـذا القبيـــل ينبغــي أن 
يكـون مسـتقال وغـري تـابع التفاقيـــة األمــم املتحــدة ملكافحــة 

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. 
ـــد مــن أكــثر اجلرائــم  والحـظ فريـق اخلـرباء أن العدي -٢٤
املتصلة باملتفجرات خطورة يضلع فيها جناة أو تنطـوي علـى 
أنشطة اعتربت الدول اليت بلّغت عنها أا ذات طـابع ارهـايب 
أو أنشــطة يضلــع فيــها أعضــــاء مجاعـــات اجراميـــة منظمـــة 
أخرى. ويف بعض احلـاالت تكـون تلـك اموعـات متعاونـة 
أو مندجمـة فيمـا بينـها إىل درجـة جتعـل مـن الصعـــب متييزهــا. 
كمـا أنـه علـى الرغـم مـــن أن مصطلــح "اجلماعــة االجراميــة 
املنظمـة" هـو مصطلـح معـرف دوليـا، فـان مفـــهوم االرهــاب 
ومعنـاه خيتلفـان. ولذلـك رأى الفريـق أن اجـراء أي حبـــث يف 
ــــة  املســـتقبل ووضـــع سياســـات حتـــاول التميـــيز بـــني اجلرمي

واالرهاب هو عمل غري ممكن من الناحية العملية. 
ـــق اخلــرباء أيضــا يف دور املســاعدة التقنيــة  ونظـر فري -٢٥
وأشـكال التعـاون الـدويل األخـرى الـيت قـد تكــون مفيــدة يف 
ــاء  معاجلـة احلـاالت عـرب الوطنيـة ويف مسـاعدة الـدول علـى بن
قدراا على التصدي للمشاكل الداخلية، عند الطلب. وقـدم 
الفريق عددا من التوصيات يف هـذا الشـأن إىل األمـم املتحـدة 

والدول األعضاء فيها. 
ونظـــر فريـــق اخلـــــرباء كذلــــك يف احلالــــة الراهنــــة  -٢٦
للتكنولوجيـا والبحـوث اخلاصـة بوسـم املتفجـــرات ألغــراض 
ـــا قبــل  الكشـف عنـها وكذلـك لتحديـد هويتـها واقتفـاء أثره
تفجريها وبعده. ورغـم أن الفريـق مل جيـد أن مـن املمكـن يف 
الوقت احلايل التوصية باعتماد شروط الزامية حمليـة أو دوليـة، 
ـــر امكانيــة مســتقبلية كبــرية بصفتــه  فقـد رأى أن الوسـم يوف
تدبـــريا وقائيـــا وأداة حتقيـــق ورادعـــا حمتمـــال. والحـــــظ أن 
البحوث مستمرة يف هذا اال وأوصـى الـدول بـأن تنظـر يف 
اعتماد شروط للوسم، اذا ومىت تبني أا ممكنــة تقنيـا وناجعـة 

من الناحية االقتصادية، وبأن تعدل تلك الشروط عند اللـزوم 
ملواكبة التطورات العلمية والصناعية. 

ومتثل أحد الشواغل اليت أثارها اخلرباء واجلهات الـيت  -٢٧
ردت على االستبيان االستقصائي يف أن املعلومـات أصبحـت 
اآلن متاحـة علـى نطـاق واسـع عـــن طريــق شــبكة االنــترنت 
وسـواها مـن الوسـائط مبـا فيـها املعلومـات املتعلقـــة بالتركيبــة 
الكيميائيـة للمـواد املتفجـرة وانتاجـها وصنـع أشـياء كأجـــهزة 
ــــن  التفجــري والقنــابل وســواها مــن األجــهزة (الفقــرة ٣٠ م
الوثيقـة A/54/155). ورأى فريـق اخلـرباء أنـه مـن غـري احملتمــل 
أن يؤثــر ذلــك علــى أنشــطة اجلنــاة احملنكــــني ممـــن ميكنـــهم 
احلصول على املعلومات عن طريق مصـادر أخـرى. غـري أـا 
ميكن أن تساعد الذين ال ميتلكون سوى قدر قليل من املعرفة 
بـاملتفجرات، كاليـافعني أو اجلنـاة الذيـن تعوزهـم احلنكـــة، يف 
صنــع أجــهزة متفجــرة، وبذلــــك يســـهمون يف املزيـــد مـــن 
احلوادث املتصلة باملتفجرات. كما نظر الفريق يف الصعوبات 
اليت تكتنف وضـع تنظيـم رقـايب لشـبكة االنـترنت والوسـائط 
املماثلـة بـالنظر إىل املسـائل عـرب الوطنيـــة املثــارة وكذلــك إىل 
القيود املفروضة كاألحكام احمللية والدولية الـيت توفـر احلمايـة 
حلريـة التعبــري. وأوصــى الــدول بــالنظر يف الوســائل الكفيلــة 
بالتقليل من نشر تلك املعلومات، حسب االقتضاء، مع ايـالء 

االعتبار لتلك املسائل. 
والحظ فريق اخلـرباء أنـه علـى الرغـم مـن أن العديـد  -٢٨
مـن املـواد املتفجـرة العسـكرية والتجاريـة حتتـــاج إىل معــارف 
متطـورة ومرافـــق صناعيــة النتاجــها، فــان عــددا مــن املــواد 
املصنعة حمليا ميكن أن تنتح مـن مـواد كيميائيـة متوفـرة بوجـه 
عام. ويثري نطاق االستخدامات العامة واملشروعة لتلك املواد 
الكيميائيـة بصـورة عامـة شـواغل بشـأن تطبيـق قيـــود قانونيــة 
على حرية احلصول عليها وبشــأن اشـتراط حتويـر تلـك املـواد 
حبيث تصبح عدمية الفعالية مع احملافظة علـى فائدـا ألغـراض 
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غــري تلــك املتصلــة بانتــاج املتفجــرات. والحــظ الفريـــق أن 
البحـــوث متواصلـــة يف هـــذا اـــال وأوصـــــى باســــتمرارها 
واسـتخدامها كأســـاس لضوابــط اضافيــة اذا ومــىت أصبحــت 

ممكنة تقنيا وناجعة من الناحية االقتصادية. 
 
 

التوصيات     باء-
 

ــــق  فيمــا يتعلــق باعتمــاد تشــريع وطــين، أوصــى فري -٢٩
اخلرباء مبا يلي: 

ينبغــي للتشــريع الوطــين أن حيــدد ويصنــــف  (أ)
املتفجــرات علــى حنــو يكفــي لدعــم تقريــر وانفــاذ األفعـــال 

اجلنائية والقيود القانونية أو الضمانات األخرى؛ 
ينبغـــي للتشـــريع الوطـــين أن يقـــرر اجلرائــــم  (ب)
ــــة املناســـبة فيمـــا يتعلـــق  والعقوبــات و/أو اجلــزاءات االداري
بالسلوك اخلطر أو غري املشروع ذي الصلة باملتفجرات مبا يف 
ذلك السلوك الذي يتم يف سياق صنـع املتفجـرات وتوريدهـا 

وتصديرها ونقلها وحتويلها وخزا وحيازا واستعماهلا؛ 
ينبغـــي للتشـــريع الوطـــين أن خيضــــع صنــــع  (ج)
املتفجــرات أو حيازــــا أو اقتناءهـــا لقيـــود قانونيـــة هدفـــها 
احليلولة دون وصوهلا إىل من تعوزهم الكفـاءة أو ممـن ميثلـون 
خمـاطرة أو خطـرا غـري مقبولـني علـى األمـان الفـردي والعــام. 
وعموما، ينبغي أن تكون تلك القيود متوقفة علـى الـترخيص 
أو ما شاه من االشتراطات علـى أال تكـون الرخـص متاحـة 
اال ملــن يســتوفون معايــري معينــة. وجيــوز أن تشــمل معايــــري 
الـترخيص أمـورا مـن قبيـل الكفـاءة يف اسـتعمال املتفجـــرات، 
وعدم وجود عوامل خماطرة كالسوابق اجلنائية وتقرير وجـود 

حاجة مشروعة للحصول على املتفجرات؛ 
ينبغـــي للتشـــــريع الوطــــين أن جيــــرم صنــــع  (د)
املتفجرات واالجتار ا بصورة غري مشـروعة وأن ينـص علـى 

جزاءات تأخذ يف االعتبار خطورة العواقب النامجة عـن تلـك 
اجلرائم. وينبغي لتلك اجلرائم أن تشمل اجلرائم املنطبقة علـى 
مـن يقومـون بصنـع املتفجـــرات أو توريدهــا أو تصديرهــا أو 
حيازــا أو اســتعماهلا أو االجتــــار ـــا دون احلصـــول علـــى 

الرخصة الالزمة أو ما يعادهلا؛ 
ـــا  ينبغــي للتشــريع الوطــين أن يشــمل أحكام (ه)
حتظــر اقتنــاء األشــخاص الذيــن ميثلــون خمــاطر غــري مقبولــــة 
للمتفجــــرات أو حيازــــا. وقــــد ينــــدرج ضمــــن أولئـــــك 
األشـخاص املدانـون بارتكـــاب جرائــم أو األحــداث أو غــري 

املؤهلني حبكم اصابتهم باعتالل عقلي؛ 
ينبغي للتشــريع الوطـين أن يشـترط االحتفـاظ  (و)
بســـجالت تتعلـــق بصنـــع املتفجـــــرات ونقلــــها وتوريدهــــا 
وتصديرها وخزا واستعماهلا وحتتوي على أكـرب قـدر ممكـن 
ـــــاصيل. وكحــــد أدىن، ينبغــــي أن يشــــمل ذلــــك  مـــن التف
الســجالت الــيت تســاعد علــى اقتفــاء أثــر املتفجــرات حـــىت 
مصادرهـــا، مبـــا يف ذلـــك عـــن طريـــق اســـتخدام أذونـــــات 

املستعملني النهائيني واالشتراطات املماثلة؛ 
ينبغـي للتشـــريع الوطــين أن يتضمــن شــروطا  (ز)
تقضي بقيام صانعي وجتار املتفجـرات بـابالغ سـلطات انفـاذ 

القانون املعنية عن كافة املتفجرات املسروقة أو املفقودة؛ 
ــــري  ينبغــي للتشــريع الوطــين أن يتضمــن معاي (ح)
رقابية مناسبة لألمن واألمان على الســواء. وينبغـي أن تشـمل 
تلـك املعايـري معايـري تتعلـق بصنـع املتفجـرات وخزـا ونقلـــها 
وتكـون مناسـبة ألنـواع املتفجـرات املعنيـة وكمياـا؛ وتقـــرر 
ظـروف عمـل آمنـة لألشـخاص املعنيـني؛ وتقضـي بـــأن يقــوم 
األشـخاص املعنيـون بصـرف املتفجـــرات أو جتزئتــها والعمــل 
على تفادي املناطق السكنية أو املأهولة أو العامـة الـيت يـؤدي 
وقــوع التفجــري فيــها إىل احلــاق خســائر يف األرواح. كمــــا 
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ينبغــي أن تشــمل فــرض ضوابــط معينــة علــى صنــــع املـــواد 
املتفجرة احلساسة وخزا ونقلها. 

أمـا خبصـوص وضـع وتطبيـق صكـوك دوليـة، فقــد  -٣٠
أوصى فريق اخلرباء مبا يلي: 

ينبغـي للـدول الـيت مل تصـدق علـى الصكــوك  (أ)
الدولية ذات الصلة أن تصبح أطرافـا فيـها وتنفذهـا يف أسـرع 
وقــت ممكــن. ويشــمل ذلــك الصكــوك الــيت تعــاجل مســــألة 
املتفجرات واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب 
الوطنية، اليت ميكن تطبيقـها علـى احلـاالت الـيت تنطـوي علـى 
أنشـطة تقـوم ـا مجاعـات اجراميـة منظمـة وذات طبيعـة عــرب 

وطنية، يف حالة الوفاء بالشروط األخرى الالزمة لتطبيقها؛ 
ينبغي للدول أن تنظر يف توسيع أو استكمال  (ب)
ـــيز  اتفاقيـة منظمـة الطـريان املـدين الدوليـة (اإليكـاو) بشـأن متي
املتفجـرات البالسـتيكية بغـرض كشـــفها وأن تطــالب بوســم 
كافــة املتفجــرات الــيت يتعــذر اكتشــــافها بشـــكل أو بـــآخر 
ــــــت البحـــــوث والتطـــــورات  ألغــــراض الكشــــف، اذا أثبت
التكنولوجيـة أن ذلـك ممكـــن (انظــر الفقــرات ٨٠-٨٣ مــن 

الوثيقة A/54/155)؛ 
ــــة لقمـــع  ينبغــي للــدول أن تنظــر يف توســيع نطــاق االتفاقيــة الدولي (ج)

اهلجمـات االرهابيــة بالقنــابل (قــرار اجلمعيــة العامــة ١٦٤/٥٢، املرفــق)، حبيــث تشــترط 
جترمي صنع املتفجرات واالجتار ا بصورة غري مشروعة؛(٢) 

ـــم املتصلــة  ال ينبغـي ألي صـك قـانوين دويل اضـايف يتنـاول اجلرائ (د)

باملتفجرات، فيما لو قرر اتمع الـدويل اسـتحداثه، أن يقتصـر انطباقـه علـى أي شـكل مـن 
اجلرائم مبا فيها االرهـاب، وال ينبغـي أن يكـون صكـا ملحقـا باتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة 

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.(٣) 

وفيمـا يتعلـق مبسـائل املسـاعدة التقنيـة والتعـاون الـدويل، أوصـى فريـق اخلــرباء  -٣١

كذلك مبا يلي: 

ينبغــــي للــــدول أن تعجــــل يف اجــــراء البحــــوث املتعلقــــة بوســــم  (أ)

املتفجـرات لغـرض حتديـد هويتـها قبـل تفجريهـــا وبعــده. وينبغــي للــدول أن تنظــر، 
بـالقدر الـذي تثبـت فيـه البحـــوث أن وســم املتفجــرات ووضــع عالمــات عليــها ممكــن مــن 

الناحية التقنية وصاحل مـن الناحيـة االقتصاديـة، يف اعتمـاد تشـريعات تشـترط وسـم املتفجـرات 

ـــها وأن تتعــاون علــى وضــع وتعميــم وتنفيــذ  املصنوعـة يف والياـا القضائيـة أو املسـتوردة الي

معايري خاصة بوسم املتفجرات ووضـع العالمـات عليـها. وينبغـي لتلـك املعايـري أن تشـمل، 

ــد  بـالقدر املمكـن، وضـع عالمـات علـى املتفجـرات ألغـراض حتديـد هويتـها واقتفـاء أثرهـا بع

تفجريهــا وأن تتضمــن معلومــات مفصلــة قــدر االمكــان ملســاعدة احملققــــني. وجيـــوز هلـــذه 

املعلومات أن تشمل أمورا من قبيل نوع املتفجرات وتاريخ صنعها ومكانه؛ 

ـــدول األعضــاء علــى تقاســم املعلومــات، مبــا فيــها  ينبغـي تشـجيع ال (ب)

ـــة، فيمــا بــني خــرباء املتفجــرات بأكــرب قــدر ممكــن مــن  املعلومـات االسـتخبارية اجلنائي
احلرية، وأن تضع يف حسباا أنه ينبغي عـدم وقـوع تلـك املعلومـات يف أيـدي جنـاة حمتملـني. 

أما ااالت املواضيعية اليت ينبغي فيها تقاسم تلك املعلومات فتشمل ما يلي: 

ـــن أجــل تيســري حتديــد  صنـع متفجـرات معينـة وخصائصـها التقنيـة م �١�

هويتها واقتفاء أثرها وكشفها وتدريب اخلرباء؛ 

األجــهزة أو التقنيــات الــيت يســتخدمها جمرمــون أفــراد أو مجاعـــات  �٢�

اجراميــة، وخصوصــا اذا كــان هنــاك احتمــال بتســريب معلومـــات 

مشاة هلا من بلد إىل آخر عن طريق قنوات اجرامية؛ 

التجــارة املشــروعة بــاملتفجرات عــرب احلــدود، حيثمــا تكــون هنــاك  �٣�

ــبة أو  حاجـة إىل مسـاعدة البلـدان املعنيـة علـى توفـري تدابـري أمـن مناس

غريها من التدابري؛ 

أنشطة اجرامية معينة، سواء مت ذلك بشكل غـري رمسـي حيثمـا أمكـن  �٤�

ــــة املتبادلـــة عنـــد  ومــن خــالل القنــوات املعتــادة للمســاعدة القانوني

اللزوم؛ 

تيسري تقاسم املعلومـات، ينبغـي للـدول أن تنظـر يف انشـاء وسـيلة  (ج)

أو ملتقـى لالتصـال بـني أجـهزة انفـاذ القوانـــني، مــع توفــري درجــة مــن األمــن تتناســب مــع 

حساسية املعلومات اجلاري تقامسها؛ 
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ينبغـي للـدول أن تسـاعد إحداهـا األخـــرى علــى التــأكد مــن اهلويــة  (د)

واملشروعية واألهلية القانونية لألفـراد والشـركات املعنيـة بعمليـات اسـترياد وتصديـر ونقـل 
املتفجرات بصورة مشروعة؛ 

ـــدول أن تشــارك يف املســاعدة التقنيــة وتدعمــها حيثمــا  ينبغـي لل (ه)

كـان ذلـك ممكنـا، إمـا بصـورة ثنائيـة أو عـن طريـق املركـز املعـين مبنـع االجـرام الـــدويل التــابع 

ملكتــب مراقبــة املخــدرات ومنــع اجلرميــة التــابع لألمانــة العامــة، يف اــاالت التاليــة ووفقـــا 

الحتياجات الدول الطالبة: 

ـــة ملســاعدة احملققــني واملشــرعني ومســؤويل  وضـع وتعميـم مـواد تقني �١�

التنظيم الرقايب وغريهم من املوظفني؛ 

تدريب اخلرباء وتطويــر كفـاءام املهنيـة يف اـاالت ذات الصلـة، مبـا  �٢�

ـــول األجــهزة املتفجــرة، والتحقيــق يف عمليــات  يف ذلـك ابطـال مفع

تفجـري املتفجـرات وغـــري ذلــك مــن احلــوادث املتصلــة بــاملتفجرات، 

ورصد األنشطة املشروعة املتعلقة باملخدرات والتفتيش عليها؛ 

ــــك ممكنـــا  مســاعدة اخلــرباء أو احملققــني الوطنيــني، حيثمــا كــان ذل �٣�

ومطلوبا، يف قضايا جنائية معينة تتصل باملتفجرات؛ 

املســاعدة يف احلصــول علــى معــدات متطــورة، وخباصــــة ألغـــراض  �٤�

الكشـف عـن املتفجـرات عـن طريـق أخـذ العينـات وغـــري ذلــك مــن 

ــــن املتفجـــرات، وكذلـــك  الطرائــق، ولتحليــل الرواســب النامجــة ع

املساعدة يف تدريب العاملني على استخدام تلك املعدات؛ 

ـــيت أجراهــا  ينبغـي اجـراء املزيـد مـن البحـوث، اسـتنادا إىل الدراسـة ال (و)

فريـق اخلـرباء وفقـا للنتـائج والتوصيـات الـيت انتـهى اليـها فريـق اخلـرباء املعـين مبشـكلة الذخـــائر 

ــا يتفـق مـع قـرار الـس  A) ومب / واملتفجرات (الفقرات ١٠٤-١١٠ من الوثيقة 54/155

١٧/١٩٩٨؛ 

ـــة وغريهــا مــن  ينبغـي للـدول أن تسـتطلع الوسـائل القانونيـة والتقني (ز)

الوســائل الالزمــة للحيلولــة دون نشــر معلومــات تقنيــة عــــن صنـــع املتفجـــرات واألجـــهزة 

املتفجرة، وال سيما عن طريق وسائط االعالم اجلماهريي كاالنترنت؛ 

ــن غـري املمكـن عمومـا فـرض قيـود قانونيـة علـى  على الرغم من أنه م (ح)

ــى الكيماويـات الـيت هـي عبـارة عـن سـالئف أو مكونـات متفجـرة، فـان بامكـان  احلصول عل

الدول النظر يف التدابري الكفيلــة باحليلولـة دون نقـل مـواد كيميائيـة بصـورة غـري صحيحـة 

ــات نـترات األمونيـوم. وقـد تشـمل األمثلـة علـى ذلـك وضـع شـروط أو مبـادئ  كبعض مكون

ــــة كـــاجراء احـــترازي  توجيهيــة ترســي املبــادئ الداعيــة "إىل معرفــة الزبــائن" كتلــك املطبق

ملكافحـة غسـل األمـوال، والـزام املوزعـني أو البـائعني باالحتفـاظ بسـجالت مناسـبة لعمليــات 

البيـع مـن أجـل ردع عمليـات النقـل غـري السـليمة ومسـاعدة احملققـني أو تشـــجيع أو اشــتراط 

االبالغ عن املعامالت املشتبه فيها؛ 

ـــري حبوثــا يف املــواد املضافــة أو العمليــات  ينبغـي للـدول أيضـا أن جت (ط)

اهلادفـة إىل جعـل مـواد مـن قبيـل نـترات األمونيـوم غـري صاحلـة لالســـتعمال كــأحد مكونــات 

ـــائج تلــك البحــوث اذا كــانت ممكنــة تقنيــا وصاحلــة مــن  املتفجـرات وأن تنظـر يف تطبيـق نت

الناحية االقتصادية؛ 

ينبغــي لألمــم املتحــدة أن تنشــــئ قـــاعدة بيانـــات احصائيـــة جلمـــع  (ي)

البيانــات املتعلقــة بــــاحلوادث ذات الصلـــة بـــاملتفجرات مـــن مراكـــز االيـــداع الوطنيـــة 
ــــات القنـــابل واملنظمـــات االقليميـــة واملصـــادر األخـــرى لتلـــك  للمعلومــات، كمراكــز بيان

املعلومـات، وأن تعمـل مبثابـــة وديــع للبيانــات، وأن تراعــي يف ذلــك االحتياجــات املشــروعة 

للدول األعضاء فيما يتعلق باألمن وانفاذ القوانني؛ 

ــم املتحـدة أن تقـوم جبمـع ونشـر خالصـة وافيـة بـالصكوك  ينبغي لألم (ك)

ـــات  الدوليــة والوثــائق األخــرى ذات الصلــة لكــي تكــون مبثابــة مرجــع ملقــرري السياس
واملشـرعني وموظفـي انفـاذ القوانـني علـى الصعيـد الوطـــين. وينبغــي أن تضــم هــذه اخلالصــة 

الصكوك القانونية واالتفاقات الدولية واالقليمية، والقرارات وغريها من املواد املماثلة؛ 

ـــريعية أو  بامكــان األمــم املتحــدة اعــداد وتعميــم خطــوط عامــة تش (ل)

ـــة ملســاعدة املشــرعني الوطنيــني ودعــم توحيــد العنــاصر التشــريعية علــى  قوانـني منوذجي
الصعيــد الــدويل مثــل: األحكــام املتعلقــة باألفعــال االجراميــة واالمهــال واألمــان؛ وشـــروط 

ـــط املفروضــة علــى احلصــول علــى الكيماويــات الســليفة.  الـترخيص وغـري ذلـك مـن الضواب

والضوابــط املفروضــة علــى صنعــها واســــتريادها وتصديرهـــا واســـتعماهلا ونقلـــها وخزـــا؛ 

واالحتفاظ بسجالت خاصة ا. 
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اجتماعا فريق اخلرباء  خامسا-
 

التنظيم     ألف-
 

عقد فريق اخلرباء املعين بصنع املتفجرات واالجتار ـا  -٣٢
بصورة غري مشروعة اجتماعني يف فيينا يف الفترة من ١٢ إىل 
١٦ آذار/مـارس ٢٠٠١ ويف الفـترة مـن ١٨ إىل ٢٠ كــانون 
ـــاعدة  األول/ديسـمرب ٢٠٠١. ومل تسـمح املـوارد املتاحـة مبس
بعـض اخلـرباء يف نفقـــات الســفر وغريهــا مــن النفقــات، ومل 
يكـن مـن املمكـــن توفــري الترمجــة الشــفوية اال يف االجتمــاع 
الثـاين واألخـري. ونتيجـة لذلـك، مل يتمكـن بعـض اخلـرباء مــن 
احلضور شخصيا. وجرت اتاحة نصوص التقرير غـري الرمسـي 
املتعلـق باالجتمـاع األول ونصـــوص االســتبيان االســتقصائي 
ـــة والفرنســية، حســب  للخـرباء باللغـات االسـبانية واالنكليزي
االقتضاء، كما أتيحت الوثائق األخرى للخرباء باللغـات الـيت 
وردت ـا. ووفقـا ملـا تقـرر يف االجتمـاع األول، قـام خـــرباء 
منفـردون بـاجراء حبـوث حـــول مســائل حمــددة، وقــام مجيــع 
اخلرباء باستعراض الردود على االسـتبيان االسـتقصائي. ومـن 
مث نظر الفريق يف اجتماعـه الثـاين واألخـري يف املعلومـات الـيت 

مجعت على هذا الشكل. 
ويف االجتمـاع األول لفريـق اخلـــرباء، انتخــب ســتان  -٣٣

جوبرت (جنوب افريقيا) رئيسا بالتزكية. 
 
 

احلضور     باء-
 

عين ١٧ خبريا أعضاء يف فريــق اخلـرباء بالتشـاور مـع  -٣٤
رؤسـاء اموعـات االقليميـــة. وقــد حضــر االجتمــاع األول 
مثانيـة خـرباء. وحضـر االجتمـاع الثـــاين مثانيــة خــرباء وثالثــة 
ـــاء  مراقبــني. وتــرد يف املرفــق األول هلــذا التقريــر قائمــة بأمس

املشاركني يف اجتماعي فريق اخلرباء. 
 
 

الوثائق     جيم-
 

كــان معروضــا علــى فريــــق اخلـــرباء، يف مداوالتـــه،  -٣٥
قرارات اجلمعية العامـة التاليـة: القـرار ١٦٤/٥٢ املـؤرخ ١٥ 
ـــة  كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٧ واملعنــون "االتفاقيــة الدولي
ــــات االرهابيـــة بالقنـــابل"؛ والقـــرار ١١١/٥٣  لقمــع اهلجم
ــــرار  املعنــون "اجلرميــة املنظمـــة عبـــر احلــدود الوطنيــة"؛ والق
١٢٦/٥٤ املعنـون "أنشـطة اللجنـة املخصصـة لوضـــع اتفاقيــة 
ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب احلـدود الوطنيـة: صنـع األسـلحة 
الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـائر واالجتـار ـا علـى حنــو 
غـري مشـــروع، وكذلــك النظــر يف احلاجــة إىل وضــع صــك 
بشأن صنع املتفجرات واالجتار ا علـى حنـو غـري مشـروع"؛ 
والقـرار ٢٥/٥٥ املـؤرخ ١٥ تشـــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠٠ 
واملعنون "اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب 
ـــايو ٢٠٠١  الوطنيـة"؛ والقـرار ٢٥٥/٥٥ املـؤرخ ٣١ أيـار/م
ـــــلحة الناريــــة  واملعنـــون "بروتوكـــول مكافحـــة صنـــع األس
وأجزائــها ومكوناــا والذخــرية واالجتــار ــا بصــــورة غـــري 
مشــروعة املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميـــة 
املنظمة عرب الوطنية". وكان معروضا على فريق اخلــرباء أيضـا 
قــــــرار جملــــــس األمــــــن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، املــــــــؤرخ ٢٨ 
أيلول/سبتمرب ٢٠٠١، الـذي يديـن اهلجمـات االرهابيـة الـيت 
وقعت يف الواليات املتحدة األمريكيـة يف ١١ أيلـول/سـبتمرب 
٢٠٠١؛ وقـــــــرارا الـــــــس االقتصـــــــادي واالجتمــــــــاعي 
٢٨/١٩٩٧، املؤرخ ٢١ متوز/يوليه ١٩٩٧ واملعنون "تنظيم 
ـــة الصحــة  تـداول األسـلحة الناريـة بغـرض منـع اجلرميـة ومحاي
ــــة"، و١٧/١٩٩٨ املعنـــون "تنظيـــم تـــداول  والســالمة العام
املتفجرات بغرض منع اجلرمية ومحاية الصحة العامة". ووضـع 
فريـق اخلـرباء يف اعتبـاره أيضـا مشـكلة الذخـــائر واملتفجــرات 
(A/54/155) بنـاء علـى طلـب اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا ٣٨/٥٢ يـاء املـؤرخ ٩ كـــانون 

األول/ديسمرب ١٩٩٧، وكذلك سلسـلة مـن الصكـوك القانونيـة الدوليـة وغريهـا مـن الوثـائق 
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ـــة  الـيت تعـاجل املواضيـع ذات الصلـة، مبـا فيـها املتفجـرات واهلجمـات االرهابيـة بالقنـابل واجلرمي

املنظمـة عـرب الوطنيـة واملـواد األخـرى الـيت جـرى احلصـول عليـها أو انتاجـها بفضـل البحـــوث 

ـــاله، تــرد يف املرفــق الثــاين هلــذا  الـيت قـام ـا أعضـاؤه. وباالضافـة إىل القـرارات املذكـورة أع

التقرير قائمة بالوثائق اليت نظر فيها فريق اخلـرباء املعـين بصنـع املتفجـرات واالجتـار ـا بصـورة 

غري مشروعة. 
 
 

احلواشي 
 

كان من املقرر عقد االجتماع الثـاين لفريـق اخلـرباء يف الفـترة مـن ١٨ إىل ٢١  (١)
كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، ولكن الفريق اسـتطاع فعليـا أن ينجـز أعمالـه وخيتتـم االجتمـاع يف ٢٠ 

كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١. 
عنـد النظـر يف هـذه التوصيـة، كـــان فريــق اخلــرباء يضــع يف اعتبــاره مصطلــح  (٢)
"االجتار" الوارد يف بروتوكول مكافحــة صنـع األسـلحة الناريـة وأجزاءهـا ومكوناـا والذخـرية واالجتـار 
ا بشكل غـري مشـروع املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة وكذلـك 
املعىن املماثل الوارد يف اتفاقية البلـدان األمريكيـة ملكافحـة صنـع األسـلحة الناريـة والذخـائر واملتفجـرات 

واملواد األخرى ذات الصلة واالجتار ا بصورة غري مشروعة. 
انظر قرار اجلمعية العامة ٢٥/٥٥، املرفـق األول، املـادة ٢ (أ) تعريـف "مجاعـة  (٣)

اجرامية منظمة" واملادة ٣ "نطاق االنطباق". 
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املرفق األول 
 

قائمة املشاركني يف اجتماعات فريق اخلرباء 
 

اخلرباء     ألف-
 

ستان جوبريت 
(جنوب افريقيا)، رئيسا 

أدريان باسيو 
(رومانيا) 

سفياتوسالف تولوتوف 
(أوكرانيا) 

غيلمار بنيتو باربوسا 
(الربازيل) 

سيد علي حممد موسوي 
(مجهورية ايران االسالمية) 

جيان كارلو روبرتو بلليلي 
(ايطاليا) 

أندريه بريديري 
(االحتاد الروسي) 

كلود كاليسيت 
(فرنسا) 

إيرتان سيفني 
(تركيا) 

أوسكار ف. موسو غارسيا 
(بريو) 

يل سانغ سيك 
(مجهورية كوريا) 

خوزيه ر. فيفاس غويغارا 
(كولومبيا) 

فالستيميل سبوريك 
(اجلمهورية التشيكية) 

خويل هرينانديز 
(املكسيك)(أ) 

وليم سربوس 
(الواليات املتحدة األمريكية) 

ساتيش شاندرا جيها 
(اهلند) 

كارلوس مارين مخينيز  
(املكسيك)(أ) 

استعيض عن مارين مخينيز خبويل هرينانديز يف االجتماع الثاين لفريق اخلرباء.  (أ)
 
 

املراقبون     باء-
 

ليندا بريزا (اجلزائر) 

فلوريس لريا (املكسيك) 

غي هومل (الواليات املتحدة األمريكية) 

ديفيد وولف (الواليات املتحدة األمريكية) 
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املرفق الثاين 
 
 

قائمة الوثائق قبل بدء اجتماعات فريق اخلرباء 
 
 

عنواا أو وصفها  رمز الوثيقة 
تقريـر اللجنـة املخصصـــة لوضــع اتفاقيــة ملكافحــة اجلرميــة 

املنظمة عرب الوطنية عن أعمال دورا السابعة 
 A/AC.254/25

مشروع منقح لربوتوكول مكافحة صنـع األسـلحة الناريـة 
وأجزائـها ومكوناـا والذخـرية واالجتـار ـــا بصــورة غــري 
مشـروعة املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـــة 

املنظمة عرب الوطنية 

 A/AC.254/4/Add.2/Rev.3

تقرير فريق اخلرباء املعين مبشكلة الذخائر واملتفجرات   A/54/155

اتفاقية متييز املتفجـرات البالسـتيكية لغـرض كشـفها، الـيت 
اعتمدها املؤمتر الدويل لقانون اجلو الذي عقد حتت رعايـة 
ــــدا، يف  منظمــة الطــريان املــدين الدوليــة يف مونتريــال، كن

آذار/مارس ١٩٩١ 
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ـــة  اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة ملكافحـة صنـع األسـلحة الناري
والذخـــائر واملتفجـــرات واملـــــواد األخــــرى ذات الصلــــة 
واالجتار ا بصـورة غـري مشـروعة، الـيت اعتمدـا اجلمعيـة 
العامـة ملنظمـة الـدول األمريكيـة يف واشـنطن العاصمــة، يف 

١٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨ 
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