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*1803175*  

        
تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين باألسلحة النارية املعقود يف فيينا    

      ٢٠١٨أيار/مايو  ٣و ٢يومي 
   مةمقدِّ -أوًال  

عرب الوطنية، يف قراره  نظمةملكافحة اجلرمية املقرَّر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة  -١
ــــــلحة النارية وأجزائها و ٥/٤ هبا بصــــــورة غري  جتاروالذخرية واال مكوناهتااملعنون "صــــــنع األس

مشـــروعة"، أن ينشـــئ فريقًا عامًال حكوميًّا دوليًّا مفتوح العضـــوية ُيعىن باألســـلحة النارية، وذلك 
عرب الوطنية، والفقرة  نظمةقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املمن اتفا ٣٢من املادة  ٣وفقًا للفقرة 

من النظام الداخلي للمؤمتر، يترأسه أحد أعضاء مكتب املؤمتر، لكي ُيسدي املشورة  ٢من املادة  ٢
إىل املؤمتر ويســاعده على تنفيذ واليته املتعلقة بربوتوكول مكافحة صــنع األســلحة النارية وأجزائها 

ــــــروعة، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة  جتارالذخرية واالو مكوناهتاو هبا بصــــــورة غري مش
  عرب الوطنية. نظمةاجلرمية امل

وقرَّر املؤمتر أيضــــًا، يف ذلك القرار، أن يؤدي الفريق العامل الوظائف التالية: (أ) تســــهيل   -٢
رســـات بني اخلرباء واملمارســـني؛ تنفيذ بروتوكول األســـلحة النارية من خالل تبادل اخلربات واملما

ــــــأن الكيفية اليت ميكن هبا للدول األطراف أن تنفِّذ أحكام  و(ب) تقدمي توصــــــيات إىل املؤمتر بش
بروتوكول األســـلحة النارية على حنو أفضـــل؛ و(ج) مســـاعدة املؤمتر على تزويد أمانته بإرشـــادات 

نفيذ بروتوكول األسلحة النارية؛ بشأن أنشطتها، وبشأن استحداث أدوات مساعدة تقنية تتعلق بت
ــيَق مع   و(د) ن هبا الفريُق العامل التنس تقدمي توصــيات إىل املؤمتر بشــأن الكيفية اليت ميكن أن ُيحســِّ

هبا  جتاروالذخرية واال مكوناهتاخمتلف اهليئات الدولية اليت تكافح صــنع األســلحة النارية وأجزائها و
  ترويج تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية.بصورة غري مشروعة، وذلك يف جمال دعم و

مية ٧/١وقرَّر املؤمتر، يف قراره   -٣ حة اجلر كاف حدة مل ية األمم املت فاق يذ ات ، املعنون "تعزيز تنف
ــــــلحة النارية  نظمةامل عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا"، أن يكون الفريق العامل املعين باألس

صياته إىل املؤمتر، وشجَّع الفريَق العامل  صر مؤمتر األطراف، يقدِّم تقاريره وتو صرًا ثابتًا من عنا عن
  على النظر يف عقد اجتماعات سنوية، حسب االقتضاء.
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املعنون "تعزيز تنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية  ٨/٣ه وسلَّم املؤمتر يف قرار  -٤
والذخرية واالجتار هبا بصــــــورة غري مشــــــروعة، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة  مكوناهتاوأجزائها و

عرب الوطنية"، بأنَّ الفريق العامل املعين باألســـلحة النارية يوفر شـــبكة مفيدة  نظمةملكافحة اجلرمية امل
خلرباء والســـلطات املختصـــة من أجل حتســـني التعاون الدويل وتبادل املعلومات واملمارســـات من ا

  اجليدة فيما يتعلق باالجتار غري املشروع باألسلحة النارية.
  

  التوصيات  -ثانيًا  
ــــــلحة النارية، يف اجتماعه املعقود يف فيينا يومي   -٥  ٣و ٢اعتمد الفريق العامل املعين باألس

  ، التوصيات الواردة أدناه لكي ينظر فيها املؤمتر.٢٠١٨أيار/مايو 
  

   توصيات عامة   -ألف  
   ١التوصية   

يرتبط باجلرمية ا ما كثرياالجتار باألســـلحة النارية هو هتديد عابر للحدود الوطنية و مع التســـليم بأنَّ
ــــــلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا  واإلرهاب، وأنَّ خدِّراتاملنظمة، مبا فيها االجتار بامل توافر األس

ر حصـــــوهلم عليها يزيد من القدرة التدمريية لتلك  انوالذخرية للجماعات اإلجرامية املنظمة وُيســـــْ
هلا الوســـــــائل املادية واملالية الالزمة لتحقيق أهدافها وإدامة وجودها، ينبغي  اناجلماعات ويوفر

  اإلجراءات الالزمة ملنع تلك اجلماعات من حيازة هذه املواد. للدول األعضاء أن تتخذ مجيع
  

   ٢التوصية     
غري املشـــروع باألســـلحة النارية ييســـر اجلرمية املنظمة وارتكاب األعمال  جتاراال مع التســـليم بأنَّ

، ينبغي للدول األعضــــــاء النظر يف ٢٠٣٠اإلرهابية ويقوض حتقيق خطة التنمية املســــــتدامة لعام 
ــــــع ُن ــــــتراتيجيات أو خطط عمل وطنية ملنع ومكافحة االجتار غري ُهوض ج متكاملة وُكلية واس

اجلرمية  مكافحة جزائها ومكوناهتا والذخرية، وال ســـيما يف ســـياقاملشـــروع باألســـلحة النارية وأ
  املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب.

  
   ٣التوصية     

التنفيذ الكامل والفعال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  مع اإلقرار بأنَّ
مكافحة صــنع األســلحة النارية وبروتوكول األســلحة النارية املكمل هلا يوفر أســاســًا مفيدًا ملنع و

واالجتار هبا على حنو غري مشــــروع، والصــــالت القائمة بينها وبني اجلرمية املنظمة واإلرهاب، لعل 
املؤمتر يود أن يدعو مجيع الدول األعضــاء اليت مل تصــبح بعد أطرافًا يف بروتوكول األســلحة النارية 

  امًا.إىل النظر يف القيام بذلك وتنفيذ أحكامه تنفيذًا ت
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   ٤التوصية     
واجلرمية (املكتب) أن يواصـــل  خدِّراتلعل املؤمتر يود أن يطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل

مســـاعدة الدول األعضـــاء على التصـــدي للتحديات اليت يطرحها االجتار غري املشـــروع باألســـلحة 
منع اجلماعات على النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية، وصالته بغري ذلك من اجلرائم اخلطرية، و

ــــــلحة النارية، وحتق يقًا هلذه الغاية، أن يدعو الدول اإلجرامية املنظمة واإلرهابية من حيازة األس
  األعضاء إىل تقدمي ما يلزم من مساعدة تقنية ومالية لدعم البلدان النامية. 

  
    توصيات بشأن مواضيع حمددة  -باء  

    توصيات بشأن التدابري التشريعية  -١  
   ٥التوصية     

واملؤسسية الوطنية للتصدي للتحديات ينبغي للدول األعضاء أن تعزز، عند االقتضاء، أطرها القانونية 
املترابطة اليت ميثلها االجتار غري املشروع باألسلحة النارية وغري ذلك من اجلرائم، مثل اجلرمية املنظمة 

  واإلرهاب، وأن تطلب إىل املكتب أن يقدم املساعدة يف هذا الصدد إىل الدول الطالبة.
  

   ٦التوصية     
وتعزز تشــــريعاهتا الوطنية املتعلقة باألســــلحة النارية بغرض حتديد ينبغي للدول األعضــــاء أن تنقح 

الثغرات التشـــــريعية والفجوات املحتملة اليت ميكنها أن تســـــهل حصـــــول اجلماعات اإلجرامية أو 
ــــــواق غري القانونية، مع مراعاة التهديدات  ــــــلحة النارية وتســــــريبها إىل األس اإلرهابية على األس

وجية، من خالل تعزيز مجلة أمور منها األحكام املتعلقة بصــــــنع املســــــتجدة والتطورات التكنول
  األسلحة النارية وتعطيلها وحتويلها، وتعزيز الضوابط الوطنية املعنية بالنقل والترخيص.

  
    توصيات بشأن التدابري الوقائية واألمنية والتنظيمية  -٢  

   ٧التوصية     
العامل أن يعاجل موضوع التدابري العملية الرامية إىل  لعل املؤمتر يود أن ينظر يف أن يطلب إىل الفريق

ــــــلحة النارية وإمكانية تعقُّبها وتنفيذ حلول تكنولوجية مبتكرة من أجل التغلب  تعزيز مراقبة األس
على التحديات اليت يطرحها تكرار طمس وحمو وســوم األســلحة النارية اليت تســتخدمها اجلماعات 

لك مثًال عن طريق وضع رقائق دقيقة يف األسلحة أثناء عملية جتميعها اإلجرامية واإلرهابية، مبا يف ذ
  لتحديد اهلوية بواسطة الترددات الالسلكية.

  
   ٨التوصية     

م شرطان أساسيان للتعقُّب الفعال، ئمع مراعاة أن حفظ السجالت الشاملة والوسم على حنو مال
ـــلحة النارية ألطول مدة ممكنة،  ينبغي للدول األعضـــاء النظر يف أمهية االحتفاظ بســـجالت لألس
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وتعزيز قدرة موظفي إنفاذ القانون لتمكينهم من اســــتخدام قواعد البيانات املتاحة على حنو فعال 
ا هبأســـلحة نارية غري مشـــروعة واالجتار بغرض التحقيق يف القضـــايا اجلنائية الفعلية اليت تشـــمل 

  . بصورة غري مشروعة
  

    التوصيات املتعلقة بإنفاذ القانون والعدالة اجلنائية  -٣  
   ٩التوصية     

تعددي التخصـــصـــات املدعى الدول األعضـــاء إىل النظر يف إنشـــاء جمموعات من املدعني العامني ُت
واإلرهاب واالجتار باألسلحة النارية من أجل حتسني لتويل مسؤولية القضايا املتعلقة باجلرمية املنظمة 

  معاجلة هذه التهديدات املترابطة.
  

   ١٠التوصية     
مة لبناء القدرات والتدريب ملوظفي أجهزة إنفاذ القانون ئينبغي للدول األعضاء أن توفر أنشطة مال

املعقدة اليت تنطوي  واجلهاز القضـــــائي، مثل املدعني العامني والقضـــــاة، بغرض التعامل مع اجلرائم
على جرائم متعددة، منها االجتار غري املشـــروع باألســـلحة النارية، وينبغي للمكتب أن يقدم الدعم 

  يف هذا املسعى إىل الدول األعضاء اليت تطلبه.
  

   ١١التوصية     
ينبغي حــث الــدول األطراف على بــذل جهود ترمي إىل تعزيز التعــاون يف جمــال مراقبــة احلــدود، 

م قدرات موظفي الشــــــرطة واجلمارك للتعرف على األســــــلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا، وتدعي
مصــــمَّمة  وتقنيات لتحديد املواصــــفات النمطيةوالكشــــف عن االجتار من خالل تقييمات خماطر 

، ومعدات متخصصة، وأنشطة لتعزيز بناء القدرات. وحتقيقًا هلذه الغاية، ينبغي للمكتب خصيصًا
م إىل الدول األعضــــــاء اليت تطلبه فيما خيص هذه اجلهود، من خالل مجلة أمور منها أن يقدم الدع

  توفري التدريب املتخصص واألدوات واملعدات املناسبة، وتبادل املمارسات اجليدة.
  

   ١٢التوصية     
ينبغي للدول األعضــــاء أن تنظر يف تعزيز قدرات الكشــــف املبكر ملنع تســــريب األســــلحة النارية 
وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار غري املشـــــروع هبا، على ســـــبيل املثال، باســـــتخدام أحدث 
األدوات التكنولوجية للرصــــــد والتفتيش يف إطار تدابري الرقابة احلدودية يف األرض والبحر واجلو، 
ومن خالل التدريب املتخصـــص ملوظفي إنفاذ القوانني وســـلطات اجلمارك والســـلطات القضـــائية 

  املستوردين واملصدرين واجلهات األخرى ذات الصلة.و
  

   ١٣التوصية     
ضــــمان حتديد املنظمات اإلجرامية املســــؤولة عن االجتار باألســــلحة النارية وتقدمي قادهتا إىل بغية 

العدالة، ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف تبادل املعلومات بشأن األسلحة النارية املضبوطة املتجر 
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 مشــــــروع إىل أراضــــــيها، وأن تكفل إجراء مزيد من التحقيقات، يف إطار متابعة هبا على حنو غري
  طلبات التعقُّب، يف البلد الذي يوجد فيه آخر تسجيل قانوين لألسلحة النارية.

  
    توصيات بشأن التعاون الدويل وتبادل املعلومات  -٤  

   ١٤التوصية     
جمال إنفاذ القانون والتعاون القضائي يف القضايا ينبغي للدول األعضاء أن تواصل تعزيز تعاوهنا يف 

شروع باألسلحة النارية بغرض مجع وتبادل املعلومات واألدلة اليت  ،اليت تنطوي على االجتار غري امل
  ميكنها دعم التحقيقات اجلنائية يف املحاكم.

  
   ١٥التوصية     

يف إنشــاء أفرقة حتقيق مشــتركة على النظر وفيما بينها، التعاون توثيق ع الدول األطراف على شــجَُّت
وإجراء حتقيقات دولية بغرض مكافحة الظاهرة عرب الوطنية املتمثلة يف االجتار باألســلحة النارية، مبا 

  يف ذلك عندما يرتبط ذلك االجتار باألشكال األخرى للجرمية املنظمة واإلرهاب.
  

   ١٦التوصية     
الفريق العامل أن يتناول موضــــــوع تبادل املعلومات عن لعل املؤمتر يود أن ينظر يف أن يطلب من 

  االجتاهات والسياسات فيما يتعلق باإلنتاج اليدوي لألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية.
  

   ١٧التوصية     
ــــــتبانة  لعل املؤمتر يود أن ينظر يف أن يطلب إىل الفريق العامل معاجلة موضــــــوع االجتاهات املس

بذ باكتشـــــــاف وتعطيل جرائم االجتار واجلهود امل ما يتعلق  لة في ية و كة اخلف ــــــب املرتكبة عرب الش
) وبواســـطة العمالت املشـــفَّرة، وذلك بغرض احلد من االجتار غري املشـــروع باألســـلحة نتك(دار

  النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية.
  

   ١٨التوصية     
إنشـــــاء جهات اتصـــــال وطنية أن تفعل ذلك، يف ينبغي للدول األطراف اليت مل تقم بعد بالنظر يف 

إطار تشـــــريعاهتا القائمة ويف إطار اهليئة الوطنية املختصـــــة املســـــؤولة عن اختاذ وتنســـــيق التدابري 
واملبادرات ذات الصـــلة املتعلقة مبراقبة األســـلحة النارية، مثل الوســـم والتعقُّب وحفظ الســـجالت 

ــــــلحة النارية غري ومجع وتبادل البيانات ودعم أو إجراء حتقيق ات يف القضـــــــايا اليت تتعلق باألس
املشـــروعة، وتيســـري التعاون وتبادل املعلومات مع البلدان األخرى واملنظمات ذات الصـــلة، وعند 

  االقتضاء، العمل كحلقة وصل لتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية.
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   ١٩التوصية     
ــتبانة تدفقات األســلحة النارية غري مع التشــديد على أمهية التعقُّب كأحد التدابري  األســاســية يف اس

حتليل املعلومات واملشـــــروعة، تدعى الدول األعضـــــاء إىل النظر يف إنشـــــاء مراكز وطنية للتعقُّب 
دعمًا للجمع والتحليل املنهجي واملركزي للبيانات بغرض الوصول إىل صورة استخبارية  البالستية
  شاملة.

  
   ٢٠التوصية     

ء على تبادل املعلومات دوريًا على الصــــعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي ع الدول األعضــــاشــــجَُّت
بشأن التهديدات املستجدة املتعلقة باالجتار غري املشروع باألسلحة النارية هبدف كشف وحتديد 
تلك التهديدات يف مرحلة مبكرة، وتوعية البلدان األخرى اليت قد تواجه مســــائل مماثلة بســــبب 

  القرب اجلغرايف.
  

   ٢١التوصية     
لعل املؤمتر يود أن يطلب إىل املكتب أن يواصـــل القيام بدور رئيســـي يف تســـهيل وتشـــجيع التبادل 
املنتظم للبيانات واملعلومات واخلربات فيما بني الدول األعضـــــاء، وفقًا للتوصـــــيات ذات الصـــــلة 

  املعتمدة يف االجتماعات السابقة للفريق العامل.
  

   ٢٢التوصية     
األعضــاء على النظر، عند االقتضــاء، يف إبرام مذكرات تفاهم مع البلدان الشــريكة  ع الدولشــجَُّت

االســتراتيجية لتيســري التعاون العمليايت وتبادل املعلومات يف ســياق منع ومكافحة االجتار باألســلحة 
  أو باإلرهاب. نظمةالنارية، مبا يف ذلك عندما يرتبط هذا االجتار بأشكال أخرى من اجلرمية امل

  
   ٢٣التوصية     

لعل املؤمتر يود أن يقر بأمهية تعزيز التعاون والتنســــــيق بني األمانات واألجهزة اإلدارية املعادلة اليت 
تدعم الصــــــكوك واآلليات الدولية واإلقليمية ذات الصــــــلة، مع مراعاة األطراف املختلفة يف تلك 

املســـتدامة، ويف هذا الصـــدد، من أهداف التنمية  ٤-١٦الصـــكوك واآلليات، وتواؤمها مع الغاية 
  يطلب إىل الفريق العامل أن يواصل تعزيز هذا التعاون والتنسيق.

  
    التوصيات املتعلقة برصد تدفقات األسلحة غري املشروعة  -٥  

   ٢٤التوصية     
مع التســـــليم بأمهية تعزيز مجع وحتليل البيانات املتعلقة بتدفقات األســـــلحة النارية غري املشـــــروعة، 

ع الدول األطراف على تنقيح وتعزيز ممارســات وأدوات مجع البيانات على الصــعيد الوطين، شــجَُّت
ـــــامهة يف جولة مجع البيانات القادمة اليت يضـــــطلع هبا املكتب، بغية حت ـــــاركة واملس ديد وعلى املش
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ــــــلحة النارية، وتعزيز تبادل املعلومات  االجتاهات واألمناط املتعلقة باالجتار غري املشــــــروع باألس
  هداف التنمية املستدامة. أل ٢-٤-١٦والتمكني من الرصد العاملي للمؤشر 

  
   ملخَّص املداوالت  -ثالثًا  

سته األوىل، املعقودة يف   -٦ من  ٢، يف البند ٢٠١٨أيار/مايو  ٢نظر الفريق العامل، خالل جل
جدول األعمال، املعنون "التدابري العملية يف إطار بروتوكول األســـلحة النارية اليت تســـاهم يف منع 
املنظمات اإلجرامية واجلماعات اإلرهابية من حيازة األسلحة من خالل االجتار غري املشروع، ويف 

  مة".من أهداف التنمية املستدا ٤-١٦رصد حتقيق الغاية 
اجلياليل، النائب العام  ةمن جدول األعمال بالل ٢ار البند وتوىل تيســــــري املناقشــــــة يف إط  -٧

للجزائر، نيابة عن الدول األفريقية؛ وفابيو ماريين، مســـؤول الســـياســـات باملديرية العامة لشـــؤون 
رومريو  اهلجرة والشـــــؤون الداخلية باملفوضـــــية األوروبية، نيابة عن االحتاد األورويب؛ وخوســـــيه

ــــــلحة النارية  ــــــعبة املركزية لألس ــــــباين ورئيس وحدة الش مورغان، املقدَّم يف احلرس املدين اإلس
واملتفجرات التابعة لوزارة الداخلية اإلســـبانية واملســـؤول عن جمال األولوية املعين باألســـلحة النارية 

منصة "إمباكت")، ضمن إطار مسار املنصة املتعددة التخصصات ملكافحة التهديدات اإلجرامية (
نيابة عن جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى؛ وماركوس فينيشيوس دا سيلفا دانتاس، مفوض 
الشــرطة االحتادية الربازيلية، شــعبة قمع اجلرائم املرتكبة ضــد املمتلكات واالجتار باألســلحة النارية، 

  ي.لالتينية ومنطقة البحر الكاريبنيابة عن جمموعة دول أمريكا ا
وقدم ممثل جمموعة الدول األفريقية عرضــًا إيضــاحيًا عن خربة بلده يف التصــدي للصــالت   -٨

القائمة بني االجتار باألسلحة النارية واجلرمية املنظمة وارتكاب اجلرائم اإلرهابية، وحدد الصلة بني 
ــــــلحة النارية واالجتار بامل ل اجلماعات ، اليت توفر عائداهتا مصـــــــدرًا لتمويخدِّراتاالجتار باألس

ــــــريعات  ياإلرهابية، وقال إن مرتكب هذه اجلرائم يقدمون إىل العدالة. وأشــــــار إىل اعتماد التش
ــــلحة النارية، وتعزيز مراقبة احلدود  ــــبة، مبا يف ذلك األحكام اجلنائية، وفقًا لربوتوكول األس املناس

رة. كما دعا إىل تعزيز والتعاون القضـــــــائي مع املنظمات الدولية واإلقليمية ومع البلدان املجاو
أحكام التعاون الدويل، وشــــــجَّع الدول األخرى على اعتماد التشــــــريعات الوافية من أجل تنفيذ 

  بروتوكول األسلحة النارية.
ختذها االحتاد األورويب من أجل   -٩ فًا لإلجراءات اليت ا قدَّم ممثل االحتاد األورويب وصــــــ و

املشـــروع باألســـلحة النارية وغريه من اجلرائم، وأشـــار التصـــدِّي للصـــالت القائمة بني االجتار غري 
سية الثالثة املتعلقة بتنفيذه لربوتوكول األسلحة النارية. فقد ذكر أوًال  خصوصًا إىل العناصر األسا
تنقيح التشــــريعات ذات الصــــلة اليت هتدف إىل تشــــديد مراقبة وســــم األســــلحة النارية ومكوناهتا 

ألورويب، وكذلك مراقبة ســـبل احلصـــول على أنواع أخرى من األســـاســـية املصـــنوعة يف االحتاد ا
األسلحة، مبا يف ذلك إدراج التعاريف املناسبة لتلك األسلحة، واألخذ باملعايري التقنية بشأن تعطيل 
األســــــلحة النارية. وثانيًا، ســــــلَّط الضــــــوء على أمهية تعزيز التعاون على إنفاذ القانون مع الدول 

ية األعضـــــــاء يف االحتاد األ ها من البلـدان ذات األمه لك مع البلـدان املجـاورة وغري كذ ورويب و
االســـتراتيجية. وأخريًا، أكَّد أمهية إجراء البحوث بشـــأن االجتار باألســـلحة النارية ضـــمن االحتاد 
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األورويب، وتبادل املعلومات فيما بني الدول األعضـــاء يف االحتاد األورويب، مما يســـتلزم االســـتفادة 
من قواعد البيانات املوجودة حاليًّا، وأبرز أنَّ االحتاد األورويب قد باشر تعزيز قواعد  على حنو أفضل

  البيانات املذكورة مع شركاء استراتيجيني مثل املكتب واملعهد الفلمندي للسالم وغريمها.
وحتدث ممثل جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى عن اجلهود الرامية إىل تنفيذ جمال   -١٠
لوية املعين باألســلحة النارية ضــمن إطار منصــة "إمباكت"، من واقع جتربة بلده يف هذا الصــدد األو

صة "إمباكت"  صدد، أوضح املجاالت ذات األولوية يف من سياق االحتاد األورويب. ويف هذا ال ويف 
على  وجماالت تركيزها، واملتمثلة يف مواجهة خطر اجلرائم اخلطرية واجلرمية املنظمة، وســلط الضــوء

أمهية التنســيق فيما بني مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصــلة. وناقش املســائل اليت حددت كأولويات 
للعمل، مثل منع تســريب األســلحة النارية إىل الســوق الســوداء، والتعاون مع الدول األعضــاء يف 

يا، والتصدِّي االحتاد األورويب والبلدان األخرى، وال سيما يف البلقان والشرق األوسط ومشال أفريق
للتهديد الذي تشــكِّله األســلحة املعطلة والتحويل غري املشــروع لألســلحة. وقدم عالوًة على ذلك 
ستخبارية  صلة، وشدد على أمهية مجع بيانات ومعلومات ا أمثلة على عمليات إنفاذ القانون ذات ال

اون وتعزيزه، وأمهية وتوليدها. كما شـــدَّد على أمهية إنشـــاء جهات اتصـــال وطنية بغية تيســـري التع
صات، ومن ذلك  شريع راجعةمالتدخالت املتعددة التخصُّ ، وإجراء البحوث، ومجع البيانات اتالت

وحتليلها، والتعاون على مجيع املســــــتويات. ويف اجلزء الثاين من عرضــــــه، لفت االنتباه إىل منوذج 
ملكافحة االجتار غري املشــروع. وقدم مراقبة األســلحة النارية القانونية يف إســبانيا وجهودها الشــاملة 

شرحًا موجزًا للنموذج، أبرز فيه أمهية نظام املراقبة الشامل املنفذ يف إسبانيا والدروس املستفادة يف 
  إطار قيادهتا ملجال األولوية املعين باألسلحة النارية يف منصة مبادرة "إمباكت".

ي الصــــلة القائمة بني االجتار باألســــلحة والكاريبوأبرز ممثل جمموعة دول أمريكا الالتينية   -١١
عن جتربة بلده يف مكافحة االجتار باألسلحة النارية،  امية املنظمة، وقدم عرضًا إيضاحيًّالنارية واجلر

تضــــــمن معلومات عن التعاون اإلقليمي والتعاون مع البلدان املعنية، مشــــــددًا على قيمة التعاون 
مات اإلجرامية من خالل فتح حتقيقات يف البلدان اليت حتتفظ بآخر الدويل يف حتديد شـــبكات املنظ

شأن حتديد عالمات وسم  ضبوطة. وعرض أفضل املمارسات ب سجيل قانوين لألسلحة النارية امل ت
، وأمهية املســـــاعدة القانونية لعموميةااألســـــلحة والذخائر اليت حتصـــــل عليها أجهزة إنفاذ القانون 

صـــــفة رمسية، والتفتيش على احلدود، واســـــتخدام تكنولوجيا املراقبة. املتبادلة بشـــــأن مجع األدلة ب
شاء  شدَّد على أمهية تعقُّب األسلحة النارية وحتليل نتائج التعقُّب، فوصف إن وباإلضافة إىل ذلك، 
مركز الشــــــرطة االحتادية الوطين للتعقُّب يف الربازيل، وقال إنَّ تطوير طرائق جديدة فعالة لوســــــم 

يزال يشكِّل أحد التحدِّيات الرئيسية يف صناعة األسلحة النارية. وشدَّد كذلك  ية الاألسلحة النار
على أمهية ضـــمان مركزية البيانات واملعلومات عن األســـلحة املضـــبوطة واملســـلَّمة، وإجراء حتليل 
ل إىل فهم أفضــــل هلذه الظاهرة واســــتنباط تدابري التصــــدِّي التحقيقية  دقيق للبيانات دعمًا للتوصــــُّ
والعملياتية املصــــمَّمة خصــــيصــــًا ملواجهة التهديدات املتمثلة يف االجتار باألســــلحة النارية واجلرمية 

  . نظمةامل
ية مع وعقب العروض اإليضـــاحية املقدَّمة، تبادل املشـــاركون يف املناقشـــة معلومات إضـــاف  -١٢

ــئلة والتعليقات. وكان من بني اأعضــاء الوفود احلاضــرين ردًّ  القضــايا الرئيســية على عدد من األس
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املطروحة احلاجة إىل توفري املزيد من التدريب وأنشــــــطة بناء القدرات لفائدة املمارســــــني واخلرباء 
والسلطات فيما يتعلق بالتحقيق والتعقُّب، وُأشري إىل أنَّ املكتب يعكف منذ فترة على بذل اجلهود 

  يف هذا الصدد، وأنه يلزم تعزيز تلك اجلهود. 
لِّط   -١٣ الضـــوء على أمهية مواءمة التشـــريعات على الصـــعيدين اإلقليمي والدويل و/أو مع وســـُ

البلدان ذات األمهية االستراتيجية، بغية تيسري وتعزيز التعاون القضائي الدويل. وُأشري باإلضافة إىل 
ا، ذلك إىل أنه حىت يف األحوال اليت ال يتوفر فيها للبلدان تصــنيف أنواع اجلرمية نفســه يف تشــريعاهت

فإنَّه ميكن تنفيذ التعاون الدويل يف ســـياق جرائم أخرى و/أو بروتوكول األســـلحة النارية. وأشـــري 
أيضـــًا إىل أمهية إنشـــاء جهات اتصـــال وطنية ووجود بىن تنظيمية موحدة يف كل بلد لتيســـري هذا 

ل منع ومكافحة التعاون. وعالوًة على ذلك، اعتربت املراقبة الفعالة للحدود تدبريًا رئيســــيًّا من أج
  االجتار غري املشروع باألسلحة النارية، وخصوصًا خارج نقاط العبور احلدودية الرمسية.

، مداوالته يف ٢٠١٨ أيار/مايو ٢وواصــــل الفريق العامل يف جلســــته الثانية، املعقودة يوم   -١٤
عال ويف من جدول األعمال. وشــــــدد كثري من املتكلمني على أمهية توفري تدريب ف ٢إطار البند 

الوقت املناســــب ملوظفي إنفاذ القانون وموظفي اجلمارك ومراقبة احلدود على كشــــف األســــلحة 
النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية املتجر هبا على حنو غري مشروع. وقيل إنه يلزم توفري التدريب 

لنارية واجلرائم ي جرائم االجتار باألســلحة التعزيز قدرات الســلطات القضــائية على مالحقة مرتكب
ذات الصــــلة ومقاضــــاهتم على النحو الواجب. وأشــــار عدة متكلمني إىل التحديات اليت تطرحها 
عمليات االجتار غري املشــــروع على طول احلدود املمتدة وعن طريق البحر. وشــــدَّد عدة متكلمني 

يما فيما يتعلق ســ  على أمهية التعاون مع القطاع اخلاص يف جمال حتســني وســم األســلحة النارية، وال
  بتبادل املعلومات وحتديد املمارسات الفضلى. 

يف جمال تناول الصـــالت بني اجلرمية املنظمة م لداهنب إىل جتاربار كثري من املتكلمني وأشـــ  -١٥
واإلرهاب، اللذين مها متداعمان يف كثري من احلاالت، إذ تتزايد مشــــاركة اجلماعات اإلرهابية يف 

ة عرب الوطنية من أجل متويل أنشــطتها اإلرهابية، مبا يف ذلك من خالل االجتار أنشــطة اجلرمية املنظم
عن تعاون  ثاالم. وعرض أحد املتكلمني األشـــخاصوغري املشـــروع باألســـلحة النارية واملخدِّرات 

اإلرهابيني مع منظمات االجتار باملخدِّرات. وأشــــري أيضــــًا إىل ضــــرورة التصــــدي للتحديات اليت 
. النارية ) يف االجتار غري املشـــروع باألســـلحةاركنتدشـــبكة اإلنترنت اخلفية (يطرحها اســـتخدام 

ضافة إىل  ضبطت كمية كبرية من املتفجرات، إ سلطات بلداهنم قد  وذكر العديد من املتكلمني أن 
  األسلحة النارية. 

وتبادل الفريق العامل أيضــــــًا معلومات عن اجلهود الوطنية الرامية إىل اعتماد تشــــــريعات   -١٦
دة لتنفيذ أحكام بروتوكول األسلحة النارية وسائر الصكوك القانونية ذات الصلة أو استعراض جدي

ـــــار عدة متكلمني إىل أنَّ تلك اجلهود القت دعمًا من  ـــــأن. وأش ـــــريعات القائمة يف هذا الش التش
قدَّ ية امل عدة التقن ية األخرى، ودعوا إىل تعزيز املســـــــا ية واإلقليم لدول  مة مناملكتب واملنظمات ا

املنظمات احلكومية الدولية والدول األخرى. ويف ســــياق تعزيز التعاون الدويل، أشــــري إىل التعاون 
القائم يف إطار املنظمات اإلقليمية مثل رابطة أمم جنوب شــرق آســيا، واجلماعة االقتصــادية لدول 

مة الدول األمريكية. غرب أفريقيا، واالحتاد األورويب، واملجموعة اخلماســية ملنطقة الســاحل، ومنظ
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وأشــــار كثري من املتكلمني أيضــــًا إىل جتارهبم يف جمال تعزيز فعالية التعقب، بوســــائل منها التبادل 
  املستمر للمعلومات.

من  ٣، يف البند ٢٠١٨أيار/مايو  ٣ونظر الفريق العامل، يف جلســــــته الثالثة، املعقودة يف   -١٧
عراض تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية". وأشار عدة جدول األعمال املعنون "إعداد استبيان الست
ــــــتبيان، وهي أن يكون أداة  ٨/٢متكلمني إىل الوالية املحددة يف قرار املؤمتر  بشــــــأن إعداد االس

م هبا املمارســـون تنفيذ بروتوكول األســـلحة النارية. موجزة ودقيقة ومركزة للتقييم الذايت لكي يقيِّ
ان ينبغي أن تكون متسقة مع تلك الواردة يف بروتوكول األسلحة وأشري أيضًا إىل أن صيغة االستبي

النارية، ولتبســـيط االســـتبيان، اقترح وضـــع األحكام االختيارية أو التدابري أو املســـائل اليت تتجاوز 
  نطاق االستبيان أو األسئلة املفتوحة يف مرفق اختياري لالستبيان. 

شــــروع اســــتبيان اســــتعراض تنفيذ بروتوكول وبدأ الفريق العامل قراءة ثانية مفصــــلة مل  -١٨
هبا بصــورة غري مشــروعة،  جتاروالذخرية واال مكوناهتامكافحة صــنع األســلحة النارية وأجزائها و
مل يتمكن  لكنو)، CTOC/COP/WG.6/2018/CRP.1على النحو الوارد يف الورقــة غري الرمسيــة (

حمددة على النص قدمتها الوفود، وقام من إكماهلا. وعرضــت على الشــاشــة تعليقات وتعديالت 
من جدول األعمال، طلب الرئيس من  ٣ممثل األمانة بتنقيحها. ويف ختام املداوالت بشـــأن البند 

األمانة أن تعد صــيغة جديدة من مشــروع االســتبيان على أســاس املالحظات اليت أبديت يف أثناء 
ة غري رمسية. وطلب الرئيس أيضــًا م هذه الصــيغة كورقعمِّاملداوالت واليت ســجلت يف النص، وُت

إىل األمانة أن تتيح على املوقع الشــبكي للفريق العامل النص الذي عرض على الشــاشــة ألغراض 
  العلم واألغراض املرجعية.

من جدول األعمال، أوصي بضرورة أن  ٣وخالل املداوالت اليت جرت يف إطار البند   -١٩
خرباء آخر و/أو املؤمتر مجيع االستبيانات مرة أخرى يستعرض املكتب املوسع للمؤمتر أو اجتماع 

بغرض إزالة التضارب واالزدواجية بني النصوص، مبجرد االنتهاء من املفاوضات بشأن إعداد مجيع 
االستبيانات األربعة املتعلقة باالتفاقية والربوتوكوالت الثالثة امللحقة هبا. ومن شأن هذا االستعراض 

املعلقة بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج األسئلة املتعلقة بتطبيق أحكام االتفاقية  أن يتناول أيضًا املسألة
يف االستبيان اخلاص بكل بروتوكول، أم فقط يف مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال اليت تطبق 

  االستبيان اخلاص باالتفاقية.
  

    تنظيم االجتماع  -رابعًا  
   افتتاح االجتماع  -ألف  

ــــــلحة النارية يف فيينا يومي ُعقد   -٢٠  ٣و ٢االجتماع الســـــــادس للفريق العامل املعين باألس
  .٢٠١٨أيار/مايو 

وقد افتتح االجتماع غيريمو فونسيكا ليال (املكسيك)، رئيس الفريق العامل. وألقى كلمة   -٢١
ــَندة إىل الفريق العامل وعن أهدافه  واملواضــيع أمام االجتماع عرض فيها ملحة عامة عن الوالية املس

  اليت ينظر فيها.
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ألقى كلمة افتتاحية أيضـــًا يف االجتماع ممثل االحتاد األورويب، نيابة عن الدول األعضـــاء و  -٢٢
  يف االحتاد األورويب.

  
   الكلمات  -باء  

من جدول األعمال، تكلم ممثلو األطراف التالية يف بروتوكول األسلحة  ٢يف إطار البند   -٢٣
األورويب، األرجنتني، باراغواي، الربازيل، بلجيكا، بوركينا فاسو، بريو، تركيا، النارية: االحتاد 

اجلزائر، شيلي، مايل، املغرب، املكسيك، نيجرييا. وأدىل بكلمة أيضًا ممثل الصني، وهي من الدول 
الواليات املتحدة و النيجرو فرنساو تشادو إندونيسياالتالية: عن الدول غري املوقعة  املراقبونواملوقعة، 

  األمريكية.
املناظرون التالون: بالله  ٢وبرئاســة الرئيس، توىل توجيه املناقشــة اليت جرت يف إطار البند   -٢٤

اجلياليل (اجلزائر)، وفابيو ماريين (االحتاد األورويب)، وخوسيه رومريو مورغان (إسبانيا) وماركوس 
  فينيسيوس دا سيلفا دانتاس (الربازيل).

ــد   -٢٥ ــة يف بروتوكول من  ٣ويف إطــار البن ــالي جــدول األعمــال، تكلم ممثلو األطراف الت
األســــلحة النارية: االحتاد األورويب، األرجنتني، إيطاليا، الربازيل، بوركينا فاســــو، بريو، اجلزائر، 
رومانيا، ســـويســـرا، كوبا، كوســـتاريكا، املكســـيك. وأدلت بكلمات أيضـــًا الدولتان املوقعتان 

اإلســــالمية)، -راقبون عن الدول غري املوقعة التالية: إيران (مجهوريةالتاليتان: الصــــني وكندا، وامل
  فرنسا، الواليات املتحدة.

  
   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -جيم  

، بتوافق اآلراء جدول ٢٠١٨أيار/مايو  ٢أقرَّ الفريق العامل، يف جلسته األوىل املعقودة يف   -٢٦
  فويًّا:، بصيغته املعدَّلة شاألعمال التايل

  املسائل التنظيمية:   -١  
  افتتاح االجتماع؛  (أ)   
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)    
التدابري العملية يف إطار بروتوكول األســلحة النارية اليت تســاهم يف منع املنظمات   -٢  

حة من خالل اال ــــــل يازة األس ية من ح هاب عات اإلر ية واجلما غري  جتاراإلجرام
  من أهداف التنمية املستدامة. ٤-١٦املشروع ويف رصد حتقيق الغاية 

  إعداد استبيان الستعراض تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية.  -٣  
  مسائل أخرى.  -٤  
  اعتماد التقرير.  -٥  
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   احلضور  -دال  
كانت األطراف التالية يف بروتوكول األسلحة النارية ممثلة يف االجتماع: االحتاد األورويب،   -٢٧

ــــــبانيا، إكوادور، ألبانيا، أنغوال، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، باراغواي،  األرجنتني، أرمينيا، إس
ــــو، بولندا، بريو، تركيا ــــيكيا، تونس، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوركينا فاس ، تش

اجلزائر، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، الســلفادور، ســلوفاكيا، 
البوليفارية)، قربص، كوبا، -زويال (مجهوريةمان، غانا، فنســلوفينيا، ســويســرا، شــيلي، العراق، ُع

ملكســــيك، النمســــا، نيجرييا، كوت ديفوار، كوســــتاريكا، الكويت، لبنان، ليبيا، مايل، املغرب، ا
  هنغاريا، هولندا، اليونان.

وكانت الدول التالية املوقِّعة على بروتوكول األسلحة النارية ممثَّلًة مبراقبني: أملانيا، الصني،   -٢٨
  يرلندا الشمالية، اليابان.أكندا، لكسمربغ، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

ســـت من الدول األطراف يف بروتوكول األســـلحة النارية وكانت الدول التالية، وهي لي  -٢٩
تحدة، إندونيســيا، من الدول املوقِّعة عليه، ممثلة مبراقبني: االحتاد الروسـي، اإلمارات العربية امل  وال

سري النكا، -سـالمية)، باكستان، بوليفيا (دولةاإل-إيران (مجهورية شاد،  املتعددة القوميات)، ت
نســـــا، الفلبني، كولومبيا، مالطة، مصـــــر، ناميبيا، نيبال، النيجر، ســـــنغافورة، طاجيكســـــتان، فر

  الواليات املتحدة.
ــــــتقلة، وكالة   -٣٠ وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثَّلًة مبراقبني: رابطة الدول املس

عاون اخلليجي، منظمة قانون (اليوروبول)، جملس الت فاذ ال جمال إن عاون يف   االحتاد األورويب للت
َرطية للبلدان األمريكية ("األمريبول")، مركز التعاون  ــــــُّ األمن والتعاون يف أوروبا، اجلماعة الش
األمين التابع للمركز اإلقليمي للمساعدة على التحقق من حتديد األسلحة وتنفيذه، ترتيب فاسنار 

منظمة  بشــأن ضــوابط تصــدير األســلحة التقليدية والســلع والتكنولوجيات املزدوجة االســتخدام،
  اجلمارك العاملية.

  قائمة باملشاركني. CTOC/COP/WG.6/2018/INF/1/Rev.1وترد يف الوثيقة   -٣١
  

   الوثائق  -هاء  
  كان معروضًا على الفريق العامل ما يلي:  -٣٢

  )؛CTOC/COP/WG.6/2018/1جدول األعمال املؤقَّت املشروح (  (أ)  
بشأن التدابري العملية يف إطار بروتوكول ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة   (ب)  

اليت تســاهم يف منع املنظمات اإلجرامية واجلماعات اإلرهابية من حيازة األســلحة   األســلحة النارية
من أهداف التنمية املســــــتدامة  ٤-١٦غري املشــــــروع ويف رصــــــد حتقيق الغاية  جتارمن خالل اال

)CTOC/COP/WG.6/2018/2؛(  
ية من إعداد األمانة عن أنشــطة مكتب األمم املتحدة املعين ورقة معلومات أســاســ (ج) 

باملخدِّرات واجلرمية الرامية إىل تشـــجيع التصـــديق على بروتوكول مكافحة صـــنع األســـلحة النارية 
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وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصــــــورة غري مشــــــروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة 
  )؛CTOC/COP/WG.6/2018/3رب الوطنية، وتنفيذه (ملكافحة اجلرمية املنظمة ع

ورقة غري رمسية تتضــمن مشــروع اســتبيان الســتعراض تنفيذ بروتوكول مكافحة  (د) 
هبا بصورة غري مشروعة، وفقًا للقرار  جتاروالذخرية واال مكوناهتاصنع األسلحة النارية وأجزائها و

عرب الوطنيـــة  نظمـــةحـــة اجلرميـــة اململؤمتر األطراف يف اتفـــاقيـــة األمم املتحـــدة ملكـــاف ٨/٢
)CTOC/COP/WG.6/2018/CRP.1؛(  

األمانة تتضـــــمَّن االســـــتبيان املنقَّح بشـــــأن التدفقات غري املشـــــروعة مذكرة من  (ه) 
  ).CTOC/COP/WG.6/2018/CRP.2لألسلحة (

  
   اعتماد التقرير  -خامسًا 
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