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  الدورة الثامنة
  ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١-١٧فيينا، 
 *(د) من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة
  عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا: بروتوكول مكافحة

  ة واالتِّجارصنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخري
        هبا بصورة غري مشروعة

  سلحة الناريةجتميع لتوصيات الفريق العامل املعين باالتِّجار باأل    
   

      مذكِّرة من األمانة    
    مةمقدِّ  - أوالً  

قــرَّر مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة،   -١
األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية واالتِّجــار هبــا    املعنــون "صــنع ٥/٤قــراره  يف

بصورة غري مشروعة"، أن ينشئ فريقاً عامالً حكوميـا دوليـا مفتـوَح العضـوية ُيعـىن باألسـلحة       
ــة بربوتوكــول        ــه املتعلق ــذ واليت ــى تنفي ــؤمتر ويســاعده عل ــة، لكــي يســدي املشــورة إىل امل الناري

  األسلحة النارية.
يعقــد ، أن ٦/٢يف قــراره  ،ر مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة وقــرَّ  -٢

  الفريق العامل املعين باألسلحة النارية اجتماعاً واحداً على األقل يف فترة ما بني الدورتني.  

                                                         
  *  CTOC/COP/2016/1.  
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بشــأن تعزيـز تنفيــذ اتفاقيـة األمــم املتحــدة    ٧/١وقـرَّر املــؤمتر يف مجلـة أمــور، يف قـراره      -٣
ة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، أن يكون الفريق العامل املعـين  ملكافح

  .باألسلحة النارية عنصراً ثابتاً من عناصر مؤمتر األطراف، يقدِّم تقاريره وتوصياته إىل املؤمتر
 فيينـا يـومي   وأوصى الفريق العامل املعين باألسلحة النارية، يف اجتماعـه الرابـع، املعقـود يف     - ٤
ؤمتر يف التوصيات الـيت اعتمـدها الفريـق العامـل حـىت اآلن،      املبأن ينظر  ٢٠١٦أيار/مايو  ١٩و ١٨

جمموعـات تنـاظر مواضـيع الربوتوكـول. وأشـار إىل أنـه ينبغـي         وتصنِّفها ضمنلكي جتمعها األمانة 
  )١(رقة اجتماعات.االضطالع هبذا العمل يف حدود املوارد املتاحة وتقدميه إىل املؤمتر ضمن و

ــدَّو  -٥ ــة أعـ ــةً ذكِّاملـــت األمانـ ــة تأديـ ــة   رة احلاليـ ــة املنوطـ ــل للواليـ ــالفريق العامـ ــر ل ،بـ ينظـ
 .املؤمتر  فيها

    
    توصيات عامة  - ثانياً  
التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول املعقود يف فيينا   - ألف  

    ٢٠١٢أيار/مايو  ٢٢و ٢١ يومي
يدعو الدول األطراف إىل اعتماد هنـج متكامـل إزاء منـع ومكافحـة      يودُّ أن راملؤمت لعلَّ  -٦

ــدفُّ  ــة وأجزائهــا     اإلجــرام وت قات االجتــار عــرب احلــدود، وال ســيما فيمــا يتعلــق باألســلحة الناري
  ناهتا والذخرية، وإىل تبادل ما هو جيِّد من املمارسات والنتائج.ومكوِّ

    
ق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود يف فيينا التوصيات اليت اعتمدها الفري  - باء  

    ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٨إىل  ٢٦ من
ع الدول على مواصـلة تنفيـذ التوصـيات الـيت اعتمـدها الفريـق       أن يشجِّ املؤمتر يودُّ لعلَّ  -٧

  العامل يف اجتماعه األول وعاود تأكيدها يف اجتماعه الثاين.
ؤيِّـد التوصـيات الـيت اعتمـدها الفريـق العامـل       لـى أن ت ع الـدول ع يشجِّأن  املؤمتر يودُّ لعلَّو  - ٨

ــك         ــا يف ذل ــدة واخلــربات، مب ــات بشــأن املمارســات اجليِّ ــر للمعلوم ــادل املثم ــاً بالتب وأن حيــيط علم
  العامل.  املسامهات من الدول األعضاء وغريها من اجلهات املعنية، اليت تيسَّرت يف إطار الفريق

  

                                                         
 ٢٠١٦أيار/مايو  ١٩و ١٨تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين باألسلحة النارية املعقود يف فيينا يومي   )١(  

)CTOC/COP/WG.6/2016/3.(  
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ريق العامل يف اجتماعه الثالث املعقود يف فيينا التوصيات اليت اعتمدها الف  - جيم  
    ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٩ يوم
يـدعو الـدول األعضـاء إىل طلـب تـوفري املـوارد مـن أجـل األنشـطة           أن املؤمتر يـودُّ  لعلَّ  -٩

ــاء    ــر، وإىل ضــمان وف ــة يف هــذا التقري واجلرميــة  خــدِّراتمكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل املبيَّن
خيـصُّ بروتوكـول األسـلحة     بالوالية املسـَندة إليـه فيمـا    )أو املكتب واجلرمية تخدِّرامكتب امل(

  األطراف.  مؤمتر  النارية، مبا يف ذلك تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن
    

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الرابع املعقود يف فيينا   - دال  
    ٢٠١٦أيار/مايو  ١٩و ١٨ ييوم
دة مبـا جـرى مـن تبـادل مثمـر للمعلومـات وللممارسـات اجليِّـ         أن يقـرَّ  املـؤمتر يـودُّ   علَّل  -١٠

واخلربات خالل اجتماعات الفريق العامل، وأن يستذكر التوصيات ذات الصـلة الـيت اعتمـدها    
  الفريق العامل يف اجتماعاته األول والثاين والثالث والرابع.

ــلَّ و  -١١ ــودُّ لع ــؤمتر ي ــل حــىت اآلن،     أن ينظــر يف ا امل ــق العام ــدها الفري ــيت اعتم لتوصــيات ال
جمموعات تناظر مواضيع الربوتوكول. وينبغي االضـطالع   وتصنِّفها ضمنجتمعها األمانة  لكي

  اجتماعات. غرفة هبذا العمل يف حدود املوارد املتاحة وتقدميه إىل املؤمتر ضمن ورقة
ز وييســر تبــادل واجلرميــة أن يعــزِّ اتخــدِّرأن يطلــب إىل مكتــب امل املــؤمتر يــودُّلعــلَّ و  -١٢

التوصيات وتعميمها وأن يـدعم متابعتـها مـن جانـب الـدول األطـراف واملمارسـني مـن خـالل          
دة توفري املساعدة التقنيـة والتشـريعية، بنـاء علـى الطلـب، وتبـادل املعلومـات واملمارسـات اجليِّـ         

  .على الصعيدين اإلقليمي والدويل
ج متكاملـة وشـاملة   هُـ علـى اعتمـاد نُ  عضـاء  األالـدول   لنظـر يف حـثِّ  ا املؤمتر يـودُّ لعلَّ و  -١٣

  تعاجل األسباب اجلذرية لالجتار باألسلحة النارية وصنعها بصورة غري مشروعة.
أن يؤكد ما لإلرادة السياسية للدول األعضاء والتزامهـا مـن أمهيـة ملنـع      املؤمتر يودُّلعلَّ و  -١٤

ها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشـروعة.  ومكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائ
أن حيث الدول األعضاء على التنفيذ الكامل للتـدابري الالزمـة    املؤمتر يودُّلعلَّ وعالوة على ذلك، 

  فيها. ملكافحة هذه اجلرائم مبا يتماشى مع الصكوك الدولية واإلقليمية اليت تكون طرفاً
من أهـداف التنميـة    ١٦عدة احلكومات على حتقيق اهلدف لدى النظر يف تدابري مساو  -١٥

، وحتســـني مجـــع املعلومـــات والبحـــوث يف جمـــال االجتـــار ٤-١٦و ١-١٦املســـتدامة وغايتيـــه 
أن يــدعو الــدول األطــراف إىل ضــمان التنفيــذ الفعــال       املــؤمتر يــودُّ لعــلَّ باألســلحة الناريــة،  
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ــواد ــة،     ١٢و ٨و ٧و ٦ للم ــن بروتوكــول األســلحة الناري ــة الوســم الســليم    م ــالنظر إىل أمهي ب
ــة        ــة لتعقــب األســلحة الناري ــات الرئيســية الالزم والتعقــب وحفــظ الســجالت كمصــدر للبيان

  بفاعلية لغرض استبانة االجتار غري املشروع وحتريه.
    

بربوتوكول يد العاملي د على الصعالتقيُّتعزيز التوصيات يف جمال   - ثالثاً  
    طبيق موضع الت ووضعهاألسلحة النارية 

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول املعقود يف فيينا   - ألف  
    ٢٠١٢أيار/مايو  ٢٢و ٢١ يومي
أن يرحِّـب بازديـاد معـدَّل التصـديق علـى بروتوكـول األسـلحة الناريـة          املؤمتر يودُّلعلَّ   -١٦

أطرافـاً يف بروتوكـول األسـلحة    واالنضمام إليه، وينبغي له أن يناشد الدول اليت مل تصـبح بعـُد   
  النارية أن تنظر يف العمل على أن تصبح أطرافاً فيه.

ج وطنيـة وإقليميـة متكاملـة    الـدول األطـراف علـى اعتمـاد ُنهُـ      وينبغي للمؤمتر أن حيثَّ  -١٧
ر علـى  لتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية، مـع أخـذ العوامـل االقتصـادية واالجتماعيـة الـيت تـؤثِّ       

  ملتصلة باألسلحة النارية يف احلسبان قدر اإلمكان.اجلرمية ا
أن ينظـر يف تشـجيع املزيـد مـن اإلدراك لربوتوكـول      واجلرميـة   خـدِّرات كتـب امل وينبغي مل  - ١٨

األسلحة النارية واملعرفة بـه بـني أصـحاب املصـلحة الـوطنيني، مبـا يف ذلـك احلكومـات والقطـاع          
  امليدانية وبراجمه القطرية واإلقليمية واملواضيعية. اخلاص واجملتمع املدين، من خالل شبكة مكاتبه

ــوزِّ  واجلرميــة خــدِّراتملكتــب املوينبغــي   -١٩ ــع لغــات األمــم املتحــدة   أن يضــع وي ع، جبمي
ح مسـات بروتوكـول األسـلحة الناريـة، مبــا يف     الرمسيـة، جمموعـة أدوات خاصـة بالتصـديق توضِّــ    

ناريــة والصــكوك اإلقليميــة األخــرى  ذلــك معلومــات عــن العالقــة بــني بروتوكــول األســلحة ال  
  )٢(واألطر العاملية، من أجل دعم عملية التصديق وتيسريها.

    

                                                         
 ,UNODC : "وعنواهنا ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر يف  باللغة اإلنكليزية وُنشرت ُوضعت جمموعة أدوات التصديق  )٢(  

Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and 

Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime  
(New York, 31 May 2001) — Ratification Kit,"  :وهي متاحة على العنوان التايل

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Firearms/12-56168_Firearm_booklet_ebook.pdf ]اطُّلع عليها 
  ].٢٠١٦ أيلول/سبتمرب ٢١خر مرة بتاريخ آ
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التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود يف فيينا   - باء  
    ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٨إىل  ٢٦ من
روتوكـول األسـلحة الناريـة    أن يرحِّـب بازديـاد معـدَّل التصـديق علـى ب      املؤمتر يودُّلعلَّ   -٢٠

واالنضمام إليه، وينبغي له أن يناشد الدول اليت مل تصـبح بعـُد أطرافـاً يف بروتوكـول األسـلحة      
  النارية أن تنظر يف العمل على أن تصبح أطرافاً فيه.

أن يعترف بالعمل الذي يؤدِّيه الربنامج العاملي بشأن األسلحة الناريـة،   املؤمتر يودُّلعلَّ و  -٢١
بروتوكـول األسـلحة    واجلرمية، يف رفـع مسـتوى املعرفـة والـوعي بشـأن      خدِّراتملبع ملكتب اتاال

النارية، وأن يطلب إىل املكتب أن يواصل بذل اجلهود الرامية إىل ترويج وتيسري التصـديق علـى   
  يف املناطق اليت لديها معدَّالت تصديق منخفضة. الربوتوكول وتنفيذه، وخصوصاً

    
املعقود يف فيينا الثالث ت اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه التوصيا  - جيم  

    ٢٠١٥ يونيه/حزيران ٩ يوم
أنْ يرحِّـب بازديـاد معـدَّل التصـديق علـى بروتوكـول األسـلحة الناريـة          املؤمتر يودُّلعلَّ   -٢٢

ناريـة  واالنضمام إليه، وأن يهيب بالـدول الـيت مل تصـبح بعـُد أطرافـاً يف بروتوكـول األسـلحة ال       
  أن تنظر يف القيام بذلك.

أن يعتــرف بأمهيــة بروتوكــول األســلحة الناريــة بوصــفه واحــداً مــن   املــؤمتر يــودُّلعــلَّ و  -٢٣
الصــكوك القانونيـــة العامليـــة الرئيســـية ملكافحـــة صــنع األســـلحة الناريـــة وأجزائهـــا ومكوِّناهتـــا   

  والذخرية واالتِّجار هبا على حنو غري مشروع.
    

اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الرابع املعقود يف فيينا التوصيات   - دال  
    ٢٠١٦أيار/مايو  ١٩و ١٨ يومي
، ٤-١٦أن يســتذكر أهــداف التنميــة املســتدامة، وال ســيما اهلــدف    املــؤمتر يــودُّلعــلَّ   -٢٤

الذي يدعو، يف مجلة أمور، إىل احلد على حنو يعتـد بـه مـن التـدفقات غـري املشـروعة لألسـلحة        
، ولعلـه يـود، عنـد ختطـيط أعمـال      ٢٠٣٠افحة مجيع أشـكال اجلرميـة املنظمـة حبلـول عـام      ومك

مـة مـن خـالل تطبيـق بروتوكـول      الفريق العامل، أن ينظر يف أن يضع يف االعتبار املسـامهة املقدَّ 
  .١٦األسلحة النارية حنو حتقيق اهلدف 
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 الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا للتنفيـذ      أن يدعو الدول األطراف إىل النظر يف املؤمتر يودُّلعلَّ و  -٢٥
ــة        ــذ خطــة التنمي ــة إىل تنفي ــا الرامي ــة أن يســهم يف جهوده ــال لربوتوكــول األســلحة الناري الفع

  منه. ٤-١٦و ١-١٦والغايتني  ١٦اهلدف  وخصوصاً، ٢٠٣٠املستدامة لعام 
يـة  أن يرحـب بعـدد حـاالت االنضـمام إىل بروتوكـول األسـلحة النار       املؤمتر يودُّلعلَّ و  -٢٦
بأمهيتــه يف تنــاول تــدابري تصــدي العدالــة اجلنائيــة لصــنع األســلحة الناريــة واالجتــار هبــا  قــرَّوأن ُي

  بصورة غري مشروعة.
بالصــكوك القانونيـة الدوليـة األخــرى، مثـل معاهــدة     أن حيـيط علمـاً   املـؤمتر يــودُّ لعـلَّ  و  -٢٧

ــوفر إطــاراً   ــدوهلا األطــراف لتنظــيم التجــار   جتــارة األســلحة، الــيت ت ة املشــروعة يف األســلحة،  ل
وكذلك االلتزامات السياسية مثل برنامج العمل ملنع االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الصـغرية      

ذلك االجتار والقضـاء عليـه والصـك الـدويل لـتمكني       ةواألسلحة اخلفيفة بكل جوانبه ومكافح
تعقبـها يف الوقـت   الدول من التعرف على األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة غـري املشـروعة و  

ــوَّ  ــة يع ــة      املناســب وبطريق ــع ومكافحــة صــنع األســلحة الناري ــذين يهــدفان إىل من ــا، الل ل عليه
  واالجتار هبا بصورة غري مشروعة واحلد من خطر سرقتها وتسريبها.

يف بروتوكــول بعــُد أطرافــاً أن يعــاود مناشــدة الــدول الــيت مل تصــبح  املــؤمتر يــودُّلعــلَّ و  -٢٨
أن تنظـر يف القيـام بـذلك، وأن يـدعو الـدول األطـراف إىل تنفيـذ الربوتوكـول          األسلحة النارية

  ا.تام تنفيذاً
ــلَّ و  -٢٩ ــودُّ لع ــؤمتر ي ــب امل    امل ــد مكت ــدول األطــراف إىل تزوي ــدعو ال ــة  خــدِّراتأن ي واجلرمي

ثة عن حالـة تنفيـذ بروتوكـول األسـلحة الناريـة وعـن السـلطات الوطنيـة وجهـات          مبعلومات حمدَّ
  املسؤولة عن تطبيق بروتوكول األسلحة النارية وعن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية. االتصال

    
    تعزيز التشريعات الوطنية املتعلقة باألسلحة الناريةالتوصيات يف جمال   - رابعاً  

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول املعقود يف فيينا   - ألف  
    ٢٠١٢/مايو أيار ٢٢إىل  ٢١ من
تشـريعات وطنيـة بشـأن     ينبغي للمؤمتر أن يناشـد الـدول األطـراف الـيت مل تعتمـد بعـدُ        -٣٠

األسلحة النارية على حنـو يتسـق مـع بروتوكـول األسـلحة الناريـة أن تنظـر يف اسـتخدام قـانون          
 واجلرميــة النمــوذجي ملكافحــة صــنع األســلحة الناريــة خــدِّراتباملمكتــب األمــم املتحــدة املعــين 

  ناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة يف هذا الصدد.وأجزائها ومكوِّ
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يدعو الدول األطراف إىل تنقيح تشريعاهتا الوطنية وتكييفهـا علـى    يودُّ أن املؤمترلعلَّ و  -٣١
حنو يتَّسق مع بروتوكول األسلحة النارية وإىل تبادل املعلومات على كـل مـن املسـتوى الثنـائي     

ج الوطنيـــة املتَّبعـــة إزاء اســـتخدام التعـــاريف قليمـــي واإلقليمـــي والـــدويل بشـــأن الـــنُُّهودون اإل
  والتسميات يف جمال األسلحة النارية.

    
التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود يف فيينا   - باء  

    ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٨إىل  ٢٦ من
األطراف اليت مل تراجع وتعزِّز بعُد تشـريعاهتا الوطنيـة،   ينبغي للمؤمتر أن ُيهيب بالدول   -٣٢

مبـا يتَّسـق مـع أحكـام بروتوكـول األسـلحة الناريـة، أن تفعـل ذلـك باختـاذ تـدابري منـها إدخــال             
    أحكام جترمي وافية بالغرض وجزاءات مناسبة تتكافأ مع طبيعة اجلرم وجسامته.

ف علـى مراجعـة تشـريعاهتا الوطنيـة لضـمان      أن يشجِّع الـدول األطـرا   املؤمتر يودُّلعلَّ و  -٣٣
وفائها باملطلوب يف ضوء االجتاهات والتكنولوجيات اجلديدة والناشئة يف جمال صـنع األسـلحة   

  النارية أو االتِّجار هبا بصورة غري مشروعة.
    

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثالث املعقود يف فيينا   - جيم  
    ٢٠١٥يونيه حزيران/ ٩ يوم
حيثَّ الدول األطراف اليت مل تقم بعُد باستعراض وتعزيـز تشـريعاهتا    أن املؤمتر يودُّلعلَّ   -٣٤

سق مع بروتوكول األسلحة النارية وغريه مـن الصـكوك ذات   الوطنية، على القيام بذلك، مبا يتَّ
ــة يف م    ــة حتقيــق الفعالي نــع ومكافحــة صــنع  الصــلة، وعلــى تنفيــذ الربوتوكــول تنفيــذاً تامــا، بغي

  األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا على حنو غري مشروع.
  

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الرابع املعقود يف فيينا   - دال  
    ٢٠١٦أيار/مايو  ١٩و ١٨ يومي
 ملراقبة األسلحة الناريـة، وتسـليماً   من املؤمتر ألمهية اعتماد أطر تشريعية مالئمة إدراكاً  -٣٥

فرض ضوابط وطنيـة فعالـة علـى األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا والـذخرية أمـر           منه بأنَّ
أن  املـؤمتر يـودُّ  لعـلَّ  أساسي بالنسبة ملنع ومكافحة صنعها واالجتار هبا علـى حنـو غـري مشـروع،     

هتا الوطنية على أن تقوم بـذلك، حسـب   باستعراض وتعزيز تشريعا حيث الدول اليت مل تقم بعُد
االقتضــاء، وأن تعتمــد خطــط عمــل مــن أجــل التنفيــذ التــام للربوتوكــول، وأن تنظــر يف وضــع   
أحكام جترمي تفي بالغرض، وأن تضـمن التنظـيم املناسـب للتجـارة اإللكترونيـة والبيـع والشـراء        
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ك مـن أجـل احلـد مـن خطـر      اإللكترونيني لألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية، وذلـ 
  .االجتار هبا على حنو غري مشروع

أن يدعو الدول األطراف إىل التشاور مع خربائها الوطنيني مـن أجـل    املؤمتر يودُّلعلَّ و  -٣٦
حتديد الثغرات يف اإلطار التشريعي لضمان وفاء قوانينها الوطنيـة مبتطلبـات الربوتوكـول بشـأن     

ــراخيص االســترياد والتصــد    ــل ت ــاط مث ــذا    نق ــظ الســجالت. ويف ه ير والوســم والتعقــب وحف
األدلة التشريعية لتنفيـذ اتفاقيـة   أن يؤكد على ما قد يكون يف استخدام  املؤمتر يودُّلعلَّ الصدد، 

  من فائدة. األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
    

    الوقائيةالتدابري التوصيات يف جمال   - خامساً  
   صنع األسلحة النارية   

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول املعقود يف فيينا   - ألف  
    ٢٠١٢أيار/مايو  ٢٢و ٢١ يومي
الدول األطراف علـى ضـمان أنَّ إنتـاج األسـلحة الناريـة، مبـا يف        حيثَّأن  املؤمتر يودُّلعلَّ   - ٣٧

ناهتـا والـذخرية، ميتثـل الشـتراطات مـنح      ا، وأجزائهـا ومكوِّ ة يـدوي ذلك األسـلحة الناريـة املصـنوع   
  .الرخص واألذون والوسم السليمة، مبا يف ذلك من خالل استخدام أحكام التجرمي املناسبة

    
    الوسم وحفظ السجالت وتعقب األسلحة النارية  

يف فيينا التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول املعقود   - ألف  
    ٢٠١٢أيار/مايو  ٢٢و ٢١ يومي
االشــتراط املتعلــق بوســم  الــدول األطــراف الــيت مل ُتنفِّــذ بعــدُ  ينبغــي للمــؤمتر أن حيــثَّ  -٣٨

ــادة     ــاً للم ــة، وفق ــلحة الناري ــك، حســب       ٨األس ــا يف ذل ــة، مب ــلحة الناري ــن بروتوكــول األس م
  به، على أن تفعل ذلك.االقتضاء، عناصرها األساسية، من أجل حتديد كل سالح ناري وتعقُّ

الـدول األطـراف علـى تنفيـذ االشـتراط الـوارد يف بروتوكـول         وينبغي للمؤمتر أن حيثَّ  -٣٩
األسلحة النارية بتطبيق وسم بسيط مناسب لكل سـالح نـاري مسـتورد مـن أجـل حتديـد بلـد        

  احلاجة.االسترياد، وإن أمكن، سنة االسترياد، والتماس املشورة التقنية يف هذا الصدد عند 
الـدول األطـراف علـى النظـر يف الطرائـق الـيت تيسِّـر احلصـول          وينبغي للمؤمتر أن حيثَّ  -٤٠

على املعدات واملعارف ذات الصلة املتعلقة بتقنيات الوسم العصرية وتبادل التـدابري والتجـارب   
  وهلا.الناجحة فيما يتعلق بضمان وسم الواردات وحتسني مراقبة األسلحة النارية يف مرافئ دخ
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الـــدول األطـــراف علـــى وضـــع تـــدابري حلفـــظ الســـجالت  وينبغـــي للمـــؤمتر أن حيـــثَّ  -٤١
تــدعيم هــذه التــدابري إن وجــدت، مبــا يف ذلــك إنشــاء ســجالت مركزيــة حســب االقتضــاء     أو

ناهتـا  لغرض منع وكشف األسلحة النارية وكذلك، حيثما كان مناسباً وممكنـاً، أجزائهـا ومكوِّ  
  ا أو االجتار هبا بصورة غري مشروعة.والذخرية اليت جرى صنعه

وينبغــي للمــؤمتر أن يــدعو الــدول األطـــراف إىل ضــمان صــيانة مناســبة للســـجالت          -٤٢
ب األسلحة النارية والتعاون الدويل بشـأن التحقيـق   الالزمة، وذلك من أجل تيسري إمكانية تعقُّ

ر يف االحتفـاظ بسـجالهتا   يف اجلرائم املنطوية على األسـلحة الناريـة ومالحقـة مرتكبيهـا، والنظـ     
  سنوات. ١٠ملدة مناسبة، وذلك يف ضوء دورة حياة األسلحة النارية الطويلة اليت ال تقل عن 

    
التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود يف فيينا   - باء  

    ٢٠١٤يار/مايو أ ٢٨إىل  ٢٦ من
ألطـراف علـى القيـام علـى حنـو شـامل باقتفـاء أثـر         أن يشـجِّع الـدول ا   املـؤمتر يـودُّ  لعلَّ   -٤٣

  مجيع األسلحة النارية اليت ُيحتمل أن تكون قد ُصنعت أو اتُّجر هبا على حنو غري مشروع.
    

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثالث املعقود يف فيينا   - جيم  
    ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٩ يوم
حيـثَّ الـدول األطـراف علـى تعزيـز نظمهـا الوطنيـة اخلاصـة بوسـم           أن املؤمتر يـودُّ لعلَّ   -٤٤

ــا يتَّ    ــظ ســجالهتا، مب ــة وحف ــة،     األســلحة الناري ــلحة الناري ــات بروتوكــول األس ــع متطلَّب ســق م
 -حيثمـا أمكـن    -ألغراض عـدَّة ومنـها اسـتبانة األسـلحة الناريـة وتعقُّّـب مسـارها، وكـذلك         

  أجزائها ومكوِّناهتا والذخرية.
    

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الرابع املعقود يف فيينا   - دال  
    ٢٠١٦أيار/مايو  ١٩و ١٨ يومي
الـدول األعضـاء علـى النظـر يف مواءمـة معـايري الوسـم لـديها          أن حيـثَّ  املؤمتر يـودُّ لعلَّ   -٤٥

مـي، مـن أجـل    على حنو يتماشى مع الصكوك الدولية واإلقليمية، وال سيما على الصعيد اإلقلي
  تيسري تبادل املعلومات وحتسني عمليات التعقب.

أن يـدعو الـدول إىل ضـمان وسـم مجيـع األسـلحة الناريـة علـى حنـو           املـؤمتر يـودُّ  لعلَّ و  -٤٦
 ر إتالفهـــا وفقـــاًقـــرَّشـــامل، مبـــا يف ذلـــك األســـلحة اجملموعـــة أو املســـتردة أو املصـــادرة الـــيت َت
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لنارية، هبدف منع سرقتها وتسريبها واالجتار هبـا واحلـد   من بروتوكول األسلحة ا ٨و ٦ للمادتني
إىل التحديات اليت تطرحهـا األسـلحة    ، نظراًأيضاً املؤمتر يودُّلعلَّ من احتماالت حدوث ذلك، و

  النارية اليت يعاد تشغيلها، أن يوصي بتعزيز متطلبات وسم هذه الفئة من األسلحة النارية.
ــودُّلعــلَّ و  -٤٧ الــدول األطــراف علــى التنفيــذ الكامــل ملتطلبــات الوســم     أن حيــثَّ املــؤمتر ي

وحفظ السجالت مبوجب بروتوكول األسلحة النارية، وإنشاء وصون نظـم حلفـظ السـجالت    
ناهتـا والـذخرية، مـن أجـل     ، ألجزائهـا ومكوِّ وممكنـاً  هلذه األسلحة، وحيثمـا كـان ذلـك مناسـباً    

رائم الـيت تسـتخدم فيهـا األسـلحة الناريـة      بها وتيسري التعاون الدويل علـى كشـف اجلـ   تيسري تعقُّ
  والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.

يف تطبيق وسوم إضـافية علـى    أن يوصي الدول األطراف بالنظر أيضاً املؤمتر يودُّلعلَّ و  -٤٨
  بها.األسلحة النارية، حسب االقتضاء، هبدف تيسري التعرف على األسلحة النارية وتعقُّ

أن يطلب إىل الفريـق العامـل أن ينظـر يف خـربة الـدول األعضـاء الـيت         ودُّاملؤمتر يلعلَّ و  -٤٩
تفرض وسم بنود أخرى غري األسـلحة الناريـة املشـمولة بـالربوتوكول ووسـم األسـلحة الناريـة        

  من بروتوكول األسلحة النارية. ٨مبا يتجاوز متطلبات املادة 
جـرد وقواعـد بيانـات شـاملة باملخزونـات      بأمهية وجود قوائم  أن يقرَّ املؤمتر يودُّلعلَّ و  -٥٠

وإدارة املخزونات على حنو آمن واتبـاع ممارسـات وسـم فعالـة ملنـع سـرقة األسـلحة وتسـريبها         
  واالجتار هبا على حنو غري مشروع واحلد من املخاطر املرتبطة بذلك.

 ٧و ٦ أن يوصي بأن تضمن الـدول األطـراف التنفيـذ الفعـال للمـواد      املؤمتر يودُّلعلَّ و  -٥١
مــن بروتوكــول األســلحة الناريــة مــن أجــل حتســني تــوافر البيانــات الالزمــة لنجــاح      ١٢و ٨و

ب األسـلحة الناريـة، وال سـيما باسـتخدام عالمـات وسـم فريـدة علـى كـل سـالح           طلبات تعقُّ
ــرة          ــه الفق ــبما تتطلب ــرقم املسلســل، حس ــه وال ــد الصــنع أو مكان ــن  ١(اســم الصــانع وبل (أ) م

أن  املـؤمتر يـودُّ  لعلَّ وعالوة على ذلك،  ديد دروب االجتار غري املشروع.)، وذلك لتح٨ املادة
يوصي الدول األطراف بالنظر يف العمل مـع املنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة (اإلنتربـول) مـن        
ــة واســتخدامه          ــي لألســلحة الناري ــول املرجع ــى نطــاق أوســع جبــدول اإلنترب ــة عل أجــل التوعي

اليت وضعتها اإلنتربول، يف إطـار اجلهـود املشـتركة الـيت تبـذهلا       وباألدوات األخرى ذات الصلة
الدول يف مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتـا والـذخرية واالجتـار هبـا علـى حنـو       

  غري مشروع.
ــلَّ و  -٥٢ ــودُّ لع ــؤمتر ي ــاً     امل ــة، وفق ــدول األطــراف باســتحداث إجــراءات داخلي  أن يوصــي ال

ــة لــدى اســتريادها، مبــا يف ذلــك    (ب) مــن ال )١( ٨ للمــادة ربوتوكــول، لوســم األســلحة الناري
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ــدة          ــة وســم فري ــا أمكــن، ســنة االســترياد، وضــمان وضــع عالم ــد االســترياد، وحيثم ــد بل حتدي
أن يوصـي   أيضـاً  املؤمتر يودُّلعلَّ يكن السالح الناري حيمل عالمة وسم من هذا القبيل؛ و مل إذا

جـود إجـراءات داخليـة بشـأن وسـم األسـلحة الناريـة لـدى         عدم و الدول األطراف باإلقرار بأنَّ
ب (ب)، ميكــن أن مينــع الســلطات املختصــة مــن تعقُّــ )١( ٨ اســتريادها، حســبما تقتضــيه املــادة

  سالح ناري بشكل فعال لتحديد بلد منشئه بغية كشف عمليات االجتار غري املشروع.
اف اسـتخدام األختـام يف وسـم    أن يوصـي بـأن تشـجع الـدول األطـر      املؤمتر يـودُّ لعلَّ و  -٥٣

ــة، حيــث إنَّ     ــة التقني ــة، حيثمــا أمكــن مــن الناحي ــة تيســر كشــف    األســلحة الناري هــذه الطريق
  املطموسة.  العالمات

مــن أهــداف التنميــة املســتدامة وأن يــدعو   ١٦أن يرحــب باهلــدف  املــؤمتر يــودُّلعــلَّ و  -٥٤
لعـلَّ  رات األهـداف. و إطـار مؤشِّـ  مـن   ٢-٤-١٦ املقتـرح  رالدول األعضاء إىل النظر يف املؤشِّـ 

ــودُّ ــة القــدرة علــى تعقــب      املــؤمتر ي ــه ينبغــي للــدول األطــراف أن تســتخدم بفاعلي أن يؤكــد أن
األسلحة النارية عن طريق متابعة الضـبطيات مـن خـالل التحريـات اجلنائيـة بغيـة احلـد بفاعليـة         

  من تدفقات األسلحة غري املشروعة.
جع الــدول األطــراف علــى اســتخدام الــنظم القائمــة لتعقــب  أن يشــ املــؤمتر يــودُّلعــلَّ و  -٥٥

األســلحة الناريــة، مبــا يف ذلــك بــرامج التعقــب اإللكترونيــة مثــل نظــام تعقــب األســلحة الناريــة  
، هبدف تسريع طلبات التعقب ونتائجهـا وتـوفري املزيـد    eTraceوحتليلها على اإلنترنت املسمى 

ؤولني عـن إنفـاذ القـانون الـذين يعملـون علـى       من بيانات التحريـات يف الوقـت املناسـب للمسـ    
  مكافحة االجتار غري املشروع.

 الدول األطراف على الرد يف الوقـت املناسـب وبطريقـة فعالـة     ينبغي للمؤمتر أن حيثَّو  -٥٦
علــى طلبــات التعــاون الــدويل بشــأن عمليــات التعقــب والتحقيقــات اجلنائيــة املتعلقــة باالجتــار     

  املشروع.  غري
    

ات العامة بشأن نظم إصدار رخص أو أذون للتصدير املقتضي    
    والعبور  واالسترياد

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول املعقود يف فيينا   - ألف  
    ٢٠١٢أيار/مايو  ٢٢و ٢١ يومي
ر إلصــدا االًفعَّــ نظامــاً الــدول األطــراف الــيت مل تعتمــد بعــدُ  حيــثَّأن  املــؤمتر يــودُّلعــلَّ   -٥٧

رخص أو أذون للتصدير واالسترياد، وكذلك تدابري بشأن العبور وبشأن نقل األسلحة الناريـة  
  .ناهتا والذخرية، على أن تفعل ذلكوأجزائها ومكوِّ
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الـدول األطـراف علـى ضـمان تـأمني إصـدار رخـص األسـلحة          حيـثَّ أن  املـؤمتر يـودُّ  لعلَّ و  - ٥٨
  .مترية أو املغنطيسية من أجل مكافحة تزوير الوثائقالنارية وأذوهنا عن طريق اعتماد الرخص البيو

يدعو الدول األطراف إىل إجراء تقييمات منتظمـة للمخـاطر عنـد    أن  املؤمتر يودُّلعلَّ و  -٥٩
نقــاط أرضــية وحبريــة وجويــة ُيمكــن منــها تســريب األســلحة الناريــة خــالل عمليــة االســترياد     

  .نوالتصدير والعبور، مبا يف ذلك عملية إعادة الشح
يـدعو الـدول   أن  املؤمتر يـودُّ لعلَّ وبغية زيادة فعالية مراقبة االسترياد والتصدير والنقل،   -٦٠

ب عمليـات التسـريب علـى كـل     األطراف إىل النظر يف إمكانية زيادة تبادل املعلومات عن تعقُّ
ــات، يف شــكل مناســب،           ــة هــذه املعلوم ــدويل بغيــة إتاح ــوطين واإلقليمــي وال ــن الصــعيد ال م

  .طات املعنية بإصدار رخص التصدير من أجل منع التسريبللسل
    

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود يف فيينا   - باء  
    ٢٠١٤ مايو/أيار ٢٨إىل  ٢٦ من
أن ُيشجِّع الدول األطراف على توطيد وتعزيز نظامهـا الـوطين اخلـاص     املؤمتر يودُّلعلَّ   -٦١

يص أو أذون تصـدير واسـترياد األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوِّناهتـا والـذخرية،        بإصدار تـراخ 
ــا          ــا ومكوِّناهت ــة وأجزائه ــع صــنع األســلحة الناري ــة من ــة، بغي ــلحة الناري ــاً لربوتوكــول األس وفق

  .والذخرية واالتِّجار هبا بصورة غري مشروعة
  

بع املعقود يف فيينا التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الرا  - جيم  
    ٢٠١٦ مايو/أيار ١٩و ١٨ يومي
ناهتا إىل تعزيـز  ر أجزاء األسلحة النارية ومكوِّأن يدعو الدول اليت تصدِّ املؤمتر يودُّلعلَّ   -٦٢

مع بروتوكول األسلحة النارية بغية منع تسـريبها وصـنعها واالجتـار هبـا      تدابريها للمراقبة متاشياً
  .من احتماالت حدوث ذلك على حنو غري مشروع واحلد

    
    مصادرة األسلحة النارية وضبطها والتصرف فيها التوصيات يف جمال  - سادساً  

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول املعقود يف فيينا   - ألف  
    ٢٠١٢أيار/مايو  ٢٢و ٢١ يومي
تـدابري وإجـراءات معياريـة يف     الـدول األطـراف علـى اعتمـاد     أن حيـثَّ  املؤمتر يـودُّ لعلَّ   -٦٣

إطار نظمها القانونيـة الداخليـة السـتبانة وضـبط ومصـادرة وتـدمري األسـلحة الناريـة وأجزائهـا          
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ناهتا والذخرية اليت جرى صنعها واالجتـار هبـا بصـورة غـري مشـروعة، مبـا يف ذلـك حفـظ         ومكوِّ
  .مريها أو تعطيلهاسجالت مناسبة باألسلحة النارية اليت جرى ضبطها أو مصادرهتا أو تد

    
    التجرمي والتحقيقات اجلنائية واملالحقة القضائيةالتوصيات يف جمال   - سابعاً  

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول املعقود يف فيينا   - ألف  
    ٢٠١٢أيار/مايو  ٢٢و ٢١ يومي
 تعـزِّز تشـريعاهتا اجلنائيـة    ملأن حيثَّّ الدول األطراف الـيت مل تسـتعرض و  ينبغي للمؤمتر   -٦٤

فــرض مــن خــالل ومل ُتجــرِّم األعمــال الــيت يشــملها بروتوكــول األســلحة الناريــة، مبــا يف ذلــك 
  .عقوبات تتناسب مع طبيعة اجلرم ومدى خطورته، على أن تفعل ذلك

أن تدعِّم قدرات كـل السـلطات احلكوميـة    بينبغي للمؤمتر أن يناشد الدول األطراف و  -٦٥
ذات الصلة يف الدولة، مبا يف ذلك سلطات إنفاذ القانون واجلمـارك والنيابـة العامـة     والسلطات

  .الوالقضاء، على كشف اجلرائم املتعلقة باألسلحة النارية ومنعها ومكافحتها على حنو فعَّ
ع الــدول األطــراف علــى ضــمان التنفيــذ الكامــل لتشــريعات ينبغــي للمــؤمتر أن يشــجِّو  -٦٦

ــة وذ  ــة       األســلحة الناري ــة املتعلق ــق يف القضــايا اجلنائي ــة للتحقي ــها إســناد األولوي ــق من لــك بطرائ
  .باألسلحة النارية وإحالتها إىل القضاء واستصدار األحكام بشأهنا

الـدول األطـراف علـى اسـتبانة املمارسـات اجليِّـدة وتبادهلـا         أن حيـثَّ  املـؤمتر يـودُّ  لعلَّ و  -٦٧
باألسـلحة الناريـة وصـالهتا باجلرميـة املنظمـة ومالحقـة       فيما يتعلق بـالتحقيق يف اجلـرائم املتصـلة    

  .مرتكبيها
    

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود يف فيينا   - باء  
    ٢٠١٤ مايو/أيار ٢٨إىل  ٢٦ من
ــلَّ   -٦٨ ــودُّ لع ــؤمتر ي ــن األدوات      امل ــى النظــر يف االســتفادة م ــدول األطــراف عل أن حيــثَّ ال

، مبــا فيهــا أدوات الوســم وحفــظ الســجالت، لتيســري اقتفــاء أثــر األســلحة الناريــة،          املتاحــة
  .والتحقيق يف االتِّجار هبا

أن يشجِّع على استخدام أدوات التحليل اجلنائي والباِلسـيت مـن أجـل     املؤمتر يودُّلعلَّ و  -٦٩
باألسلحة النارية علـى  تعزيز التعاون فيما بني الدول يف عمليات التحرِّي والتحقيق يف االتِّجار 

  .الصعيد الدويل



 

14V.16-08434 

 

CTOC/COP/2016/CRP.2

أن حيــثَّ الــدول األطــراف علــى إعــداد وتــوفري بــرامج تدريبيــة لبنــاء  املــؤمتر يــودُّلعــلَّ و  -٧٠
القــدرات لــدى مجيــع الســلطات احلكوميــة املعنيــة، مبــا فيهــا ســلطات إنفــاذ القــانون وســلطات  

 االتِّجــار باألســلحة الناريــة   اجلمــارك والنيابــة العامــة والقضــاء، علــى التحــرِّي والتحقيــق يف      
  .مسائل  يتصل بذلك من  وما

    
تماعه الرابع املعقود يف فيينا التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اج  - جيم  

    ٢٠١٦ مايو/أيار ١٩و ١٨ يومي
ع الدول اليت تستخدم نظم التصـوير التسـيارية علـى اسـتخدام     أن يشجِّ املؤمتر يودُّلعلَّ   -٧١

عن الذخائر اليت حيصل عليها باستخدام هذه النظم لغرض دعم التحقيقـات اجلنائيـة   املعلومات 
  .املتعلقة باألسلحة النارية

الـدول علـى تعزيـز قـدراهتا علـى إجـراء التحقيقـات اجلنائيـة          أن حيـثَّ  املؤمتر يودُّلعلَّ و  -٧٢
سلحة النارية بشـأن  والنظر يف إجراء حتقيقات متزامنة منهجية مبقتضى االتفاقية وبروتوكول األ

االجتار غري املشروع احملتمل باألسـلحة الناريـة ومـا يتصـل بـه مـن جـرائم ماليـة، وعلـى ضـمان           
ــة مــن اجلــرائم، مبــا فيهــا        ــدات غــري املشــروعة املتأتي ــع املوجــودات والعائ ضــبط ومصــادرة مجي

ــا اجلماعــات وا      ــيت حتوزه ــة بارتكــاب اجلــرائم، ال ــة واألدوات املتعلق لشــبكات األســلحة الناري
  .اإلجرامية الضالعة يف االجتار غري املشروع باألسلحة النارية واجلرائم ذات الصلة

    
يف ذلك   مبادة، واملمارسات اجليِّ توصيات يف جمال تبادل املعلوماتال  - ثامناً  

    التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية
املعقود يف فيينا التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول   - ألف  

    ٢٠١٢أيار/مايو  ٢٢و ٢١ يومي
الدول األطراف علـى تبـادل املعلومـات ذات الصـلة، مبـا فيهـا        أن حيثَّ املؤمتر يودُّلعلَّ   -٧٣

ب، الــيت مــن شــأهنا أن تســمح هلــا مبنــع ومكافحــة واستئصــال صــنع   املعلومــات اخلاصــة بالتعقُّــ
  .ة واالجتار هبا بصورة غري مشروعةناهتا والذخرياألسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

الـدول األطـراف علـى وضـع آليـات لتبـادل املعلومـات عـن          أن حيـثَّ  املؤمتر يودُّلعلَّ و  -٧٤
ــادل        ــة، وكــذلك تب ــات عــن ضــبطيات األســلحة الناري ــة وقواعــد بيان تســجيل األســلحة الناري

االجتـار باألسـلحة الناريـة    املعلومات عن االجتاهات والطرائق الناشـئة للجرميـة املنظمـة املتعلقـة ب    
  .وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية
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ــودُّ أن املــؤمترلعــلَّ و  -٧٥ ــدعيم التعــاون علــى كــل مــن      ي ــدول األطــراف علــى ت ُيشــجِّع ال
املستوى الثنائي ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل من أجـل منـع ومكافحـة االجتـار باألسـلحة      

عــرب األقــاليم وســائر أشــكال االجتــار، مبــا يف ذلــك مــن  ناهتــا والــذخرية الناريــة وأجزائهــا ومكوِّ
  .خالل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني

    
التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود يف فيينا   - باء  

    ٢٠١٤ مايو/أيار ٢٨إىل  ٢٦ من
لــى تعزيــز التبــادل املنــتظم للخــربات بشــأن يشــجِّع الــدول األطــراف عأن  املــؤمتر يــودُّلعــلَّ   - ٧٦

خمتلــف األســاليب واألدوات املســـتخدمة يف مكافحــة االتِّجــار غـــري املشــروع باألســلحة الناريـــة       
  .وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية، مبا يف ذلك بشأن عملية الوسم وفقاً لربوتوكول األسلحة النارية

طـــراف علـــى تبـــادل املعلومـــات خبصـــوص  أن يشـــجِّع الـــدول األ املـــؤمتر يـــودُّلعـــلَّ و  -٧٧
ــا ــا        م ــا ومكوِّناهت ــة وأجزائه ــق باألســلحة الناري ــاهيم فيمــا يتعلَّ تســتعمله مــن مصــطلحات ومف

  .والذخرية، بغية اعتماد مصطلحات متكافئة وتيسري اقتفاء أثر هذه األسلحة
    

يينا التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثالث املعقود يف ف  - جيم  
    ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٩ يوم
يشــجِّع الــدول األعضــاء علــى االســتفادة مــن االجتماعــات الــيت     أن املــؤمتر يــودُّلعــلَّ   -٧٨

يعقــدها الفريــق العامــل يف املســتقبل، وذلــك مــن أجــل التشــارك يف املعلومــات عــن اجتاهــات     
لــة أمــور ومنــها نتــائج االتِّجــار باألســلحة الناريــة ودروبــه وأمناطــه وتبادهلــا، مــع االعتــراف جبم

دة واجلرميـــة عـــن األســـلحة الناريـــة، والنظـــر يف املمارســـات اجليِّـــ  خـــدِّراتدراســـة مكتـــب امل
والــدروس املستخلصــة واخلــربات املكتســبة والتجــارب الناجحــة والتحــدِّيات املواَجهــة يف مجــع 

ون والتنسـيق يف  منع ومكافحة هذه اجلرائم، وذلك بغية تعزيـز التعـا   وحتليل البيانات املعنية ويف
  .مكافحة االتِّجار غري املشروع باألسلحة النارية وما يتصل به من جرائم

    
التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الرابع املعقود يف فيينا   - دال  

    ٢٠١٦أيار/مايو  ١٩و ١٨ يومي
وآمنـة ألغـراض    أن يوصـي الـدول باسـتخدام نظـم اتصـاالت متوافقـة       املـؤمتر يـودُّ  لعلَّ   -٧٩

  .الدويل  التعاون
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الـدول علـى تعزيـز التعـاون فيمـا بينـها علـى الصـعيد الثنـائي           أن حيثَّ املؤمتر يودُّلعلَّ و  -٨٠
ودون اإلقليمــي واإلقليمــي والــدويل، مبــا يف ذلــك يف شــكل تعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب،  

ــذخري    هبــدف تيســري تعقُّــ   ــا وبال ــار هب ــع االجت ــة ومن ــلحة الناري ــة   ب األس ــرب احلــدود اإلقليمي ة ع
واجلرميـة أن يواصـل تيسـري     خـدِّرات أن يطلب إىل مكتـب امل  أيضاً املؤمتر يودُّلعلَّ ومكافحته. و

دة والتعـاون الـدويل يف هـذا امليـدان. وميكـن حتقيـق ذلـك بوسـائل منـها          تبادل املمارسـات اجليِّـ  
ــع  تيســري احلــوار، حســب االقتضــاء، بــني ممارســني وطنــيني مــن خمتلــف امل     ــة مبن ؤسســات املعني

 ومكافحة صنع األسلحة النارية واالجتار هبا على حنـو غـري مشـروع، وكلمـا كـان ذلـك ممكنـاً       
ــداً ــة وقطــاع الصــناعة اخلــاص واجملتمــع املــدين، وتيســري      ومفي ، ممــثلني عــن األوســاط األكادميي

مـن املسـاعدة   االجتماعات بغية تعزيز ودعم االتصال املباشر والتعـاون، واسـتبانة االحتياجـات    
  .التقنية وتوفريها

واجلرميـة أن يواصـل تعزيـز وتشـجيع      خـدِّرات أن يطلب إىل مكتب امل املؤمتر يودُّلعلَّ و  -٨١
باالتفاقيـة، هبـدف التحقيـق يف جـرائم صـنع األسـلحة        التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، عمالً

غري مشروعة ومقاضـاة مـرتكيب تلـك     النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة
اجلرائم، مبا يف ذلك عندما تكون متعلقة باإلرهاب وجرائم أخرى، مثل اجلـرائم احلضـرية الـيت    
ترتكبها العصابات، وذلك بتنظيم حلقـات عمـل إقليميـة وأقاليميـة، مبـا يف ذلـك لبلـدان واقعـة         

  .على دروب االجتار املهمة
الدول األطراف على مواصـلة تبـادل املعلومـات مبـا يتماشـى       أن حيثَّ املؤمتر يودُّلعلَّ و  -٨٢

  .من الربوتوكول ١٢  مع املادة
الــدول علــى تعزيــز إنفــاذ القــانون والتعــاون الــدويل علــى    أن حيــثَّ املــؤمتر يــودُّلعــلَّ و  -٨٣

الصعيد الـدويل بـني السـلطات املختصـة فيمـا يتعلـق باالجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الناريـة،            
واجلرمية تيسري هذا التعاون ودعمه، مبا يف ذلك مـن   خدِّراتيود أن يطلب إىل مكتب املولعله 

  .خالل االجتماعات اإلقليمية واألقاليمية
الـدول علـى النظـر يف الـدخول يف ترتيبـات بشـأن التعـاون         أن حيـثَّ  املـؤمتر يـودُّ  لعلَّ و  -٨٤

خــالل أفرقــة التحقيــق ذلــك مــن الــدويل الفعــال علــى إجــراء التحقيقــات واحملاكمــات، مبــا يف  
ــة املوجــودة يف بعــض البلــدان فيمــا يتعلــق مبكافحــة اجلرميــة     املشــتركة، اق ــة اإلجيابي ــداء باألمثل ت
  .اإلرهاب  املنظمة أو
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 ومواصلة مجع املعلومات ومجع البيانات وحتليلهاالتوصيات يف جمال  - تاسعاً  
    الدراسة بشأن األسلحة النارية

اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود يف فيينا التوصيات اليت   - ألف  
    ٢٠١٤ مايو/أيار ٢٨إىل  ٢٦ من
واجلرميـة علـى مواصـلة جهـوده يف سـبيل       خـدِّرات املجِّع مكتب أن يش املؤمتر يودُّلعلَّ   -٨٥

راء إمتام الدراسة العاملية بشأن األسلحة النارية، وأن يدعو الدول األعضـاء إىل املشـاركة يف إجـ   
  )٣(.هذه الدراسة واملسامهة فيها، حسب االقتضاء

ــودُّ لعــلَّ و  -٨٦ ــؤمتر ي ــد مكتــب امل    امل ــدول األعضــاء إىل مواصــلة تزوي ــدعو ال  خــدِّراتأن ي
واجلرميـــة باملعلومـــات املتعلِّقـــة باالتِّجـــار غـــري املشـــروع باألســـلحة الناريـــة، باالســـتناد إىل         

  .ية بشأن األسلحة الناريةاالستبيانات الصادرة من أجل الدراسة العامل
واجلرمية والدول األطراف علـى التعـاون    خدِّراتأن يشجِّع مكتب امل املؤمتر يودُّلعلَّ و  -٨٧

مع مجيع اجلهـات املعنيـة، حسـب االقتضـاء، علـى مجـع وحتليـل املعلومـات اإلحصـائية املتصـلة           
  .باالتِّجار غري املشروع باألسلحة النارية

    
املعقود يف فيينا  لثاعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاالتوصيات اليت   - باء  

    ٢٠١٥ يونيه/حزيران ٩ يوم
يشــجِّع الــدول األعضــاء علــى اســتخدام نتــائج التعقُّّــب مــن أجــل   أن املــؤمتر يــودُّلعــلَّ   -٨٨

إجراء حتقيقات جنائية متعمقة بشأن االتِّجار باألسـلحة الناريـة، مبـا يف ذلـك حتقيقـات موازيـة       
  .ة وغري مالية، حيثما يكون مناسباً، بغية مكافحة هذا الشكل من أشكال اجلرميةمالي
ــلَّ و  -٨٩ ــودُّ لع ــؤمتر ي ــب       امل ــدَّها مكت ــيت أع ــة، ال ــب بالدراســة عــن األســلحة الناري أن يرحِّ
ــة عمــالً  خــدِّراتامل ــة املنظمــة     واجلرمي ــة اجلرمي ــراري مــؤمتر األطــراف يف اتفاقي ، ٦/٢و ٥/٤بق

باعتبارهـا منطلقــاً هامـاً للقيــام مبزيـد مــن الدراسـات التحليليــة عـن االتِّجــار باألسـلحة الناريــة،       
 ُيعــرب عــن تقــديره للربنــامج العــاملي بشــأن األســلحة الناريــة التــابع للمكتــب علــى العمــل  وأن

  .ا، وفاًء بالوالية املسَندة إليههموتعميالذي اضطلع به يف إعدادها 

                                                         
 :وعنواهنا ٢٠١٥عام  باللغة اإلنكليزية واجلرمية بشأن األسلحة النارية خدِّراتشرت الدراسة العاملية ملكتب املُن  )٣(  

"UNODC Study on Firearms 2015 :وهي متاحة على املوقع التايل ،" www.unodc.org/documents/firearms-

protocol/UNODC_Study_on_Firearms_WEB.pdf" ]٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢١عليها آخر مرة يف  اطُّلع.[ 

http://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/UNODC_Study_on_Firearms_WEB.pdf
http://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/UNODC_Study_on_Firearms_WEB.pdf
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مبـا ترتـب علـى املشـاركة يف الدراسـة مـن تـأثري إجيـايب          أن حييط علماً املؤمتر يودُّلعلَّ و  -٩٠
واجلرميـة، ممـا أسـهم مـن بـني       خدِّراتوفائدة يف بعض البلدان اليت قدَّمت بيانات إىل مكتب امل

ليني والتوحيد املعياري للمفـاهيم والتحليـل املتعمِّـق    مجلة أمور يف تعزيز التنسيق والتعاون الداخ
لوقـائع املضــبوطات الكـبرية، وزيــادة الفعاليــة يف مجـع املعلومــات حمليــا عـن االتِّجــار باألســلحة     

  .النارية وإعداد خرائط أنشطته، وكذلك يف عملية اختاذ القرارات
ع البيانــات عــن االتِّجــار غــري املــؤمتر، إذ يالحــظ الصــعوبات الــيت ُتواَجــه يف مجــ لعــلَّ و  -٩١

 خــدِّراتاملشــروع باألســلحة الناريــة وأســباب تلــك الصــعوبات، يــودُّ أن يطلــب إىل مكتــب امل
  .واجلرمية أن يقترح، بالتشاور مع الدول األعضاء، ُسبالً للتغلُّب على تلك الصعوبات

نــهجي بعمليــات حيــثَّ الــدول األعضــاء علــى القيــام علــى حنــو م  أن املــؤمتر يــودُّلعــلَّ و  -٩٢
ــة املضــبوطة واملصــادرة        ــات عــن األســلحة الناري ــدوري للبيان ــل ال التســجيل والتعقُّــب والتحلي

ها وكشـف  ئبنشـاط غـري مشـروع، بغيـة حتديـد منشـ      واجملمَّعة واملعثور عليها املشتبه يف عالقتها 
  .األشكال احملتملة لالتِّجار غري املشروع هبا

واجلرميـة بشـأن    خـدِّرات د جمدَّداً الوالية املسَندة إىل مكتـب امل يؤكِّ أن املؤمتر يودُّلعلَّ و  -٩٣
ــم عــن االتِّجــار         ــى حنــو مالئ ــات املصــنَّفة عل ــة والبيان ــة والنوعي ــل املعلومــات الكمِّي مجــع وحتلي
باألســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية، وأن ينظــر يف أن يطلــب إىل األمانــة أن تعــدَّ 

عن أبعاد هذا االتِّجار وأمناطه وتدفُّقاته علـى الصـعيد الـوطين، وكـذلك     دراسة مرة كل سنتني 
علــى الصــعيدين اإلقليمــي والــدويل، حســب االقتضــاء، علــى حنــو متــوازن وموثــوق وشــامل،    
بالعمل والتعاون الـوثيقني مـع الـدول األعضـاء، والتشـارك يف نتـائج تلـك الدراسـة ويف أفضـل          

  .مها بناًء على أساس منتظماملمارسات والدروس املستفادة وتعمي
 خــدِّراتأن حيــثَّ الــدول األعضــاء علــى مواصــلة تزويــد مكتــب امل  املــؤمتر يــودُّلعــلَّ و  -٩٤

واجلرمية بالبيانـات واملعلومـات الكميـة والنوعيـة عـن االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الناريـة،           
تب هبـا، وذلـك بغيـة تعزيـز     تقم بعُد بذلك على الشروع يف تزويد املك وأن حيثَّ الدول اليت مل

ــدول باملشــاركة يف          ــات، وأن يوصــي ال ــوافر البيان ــدول األعضــاء وت ــني ال ــات ب ــادل املعلوم تب
  )٤(.أعاله ٩٣  املبادرات املشار إليها يف التوصية

واجلرميـة أن يقـوم، بالتعـاون الوثيـق      خـدِّرات يطلـب إىل مكتـب امل   أن املؤمتر يودُّلعلَّ و  -٩٥
ع املنظمــات ذات الصــلة الــيت لــديها واليــة بشــأن مجــع البيانــات عــن   مــع الــدول األعضــاء ومــ 

                                                         
حو املبني يف التقرير عن اجتماع على الن ١٨إىل التوصية  شري أصالًتأعاله اليت  ٩٣تشري هذه الفقرة إىل التوصية   )٤(  

  .)CTOC/COP/WG.6/2015/3( ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٩ يوميف فيينا  املعقودالفريق العامل املعين باألسلحة النارية 
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االتِّجــار غــري املشــروع باألســلحة الناريــة، واضــعاً يف احلســبان ضــرورة تعــديل املنهجيــة املتَّبعــة  
ــن         ــب األوىل ع ــة املكت ــداد دراس ــان التحــديات املصــادفة واخلــربات املكتســبة يف إع بشــأن تبي

ــا  ــة، وكـــذلك بالتشـ ــلحة الناريـ ــتبيانات   األسـ ــيح وحتـــديث اسـ ــاء، بتنقـ ور مـــع الـــدول األعضـ
املضبوطات حسب االقتضاء وبإدراج مـا يلـزم مـن معلومـات كميـة ونوعيـة تكميليـة إضـافية،         
حيثما كان مناسباً، مستمدَّة من خمتلف الوكاالت املبلِّغة واألطـر القانونيـة الوطنيـة والتجـارب     

عالية التعاون الـدويل ألغـراض التعقُّـب، والسـوابق     الناجحة، أو متعلقة هبا، مبا يف ذلك تقييم لف
  .القضائية ذات الصلة حيثما أمكن

واجلرميـة أن يقـوم، بالتعـاون الوثيـق      خـدِّرات يطلـب إىل مكتـب امل   أن املؤمتر يودُّلعلَّ و  -٩٦
ــة        ــرطة اجلنائيـ ــة للشـ ــة الدوليـ ــها املنظمـ ــلة، ومنـ ــات ذات الصـ ــاء واملنظمـ ــدول األعضـ ــع الـ مـ

نقيح أنـواع فئـات األسـلحة الناريـة املسـتخَدمة مـن أجـل مجـع البيانـات، مبـا يف           (اإلنتربول)، بت
ذلك األنواع اِحلرفيَّة من األسلحة النارية، وبتحديد هذه الفئات عند اللـزوم، بغيـة تيسـري مجـع     

  .البيانات عن األسلحة النارية على الصعيد الدويل
ــاله،   و  - ٩٧ ــواردة أع ــالنظر إىل التوصــيات ال ــلَّ ب ــلع ــودُّامل ــدول األعضــاء إىل    ؤمتر ي ــدعو ال أن ي

مواصلة، أو مباشرة، مجع البيانات واملعلومـات ذات الصـلة عـن االتِّجـار باألسـلحة الناريـة وتقـدمي        
واجلرمية، وكـذلك إىل إعـادة تأكيـد وجـود، أو تعـيني،       خدِّراتتلك البيانات بانتظام إىل مكتب امل

  .ومات عن االتِّجار باألسلحة الناريةجهة وصل وطنية مسؤولة عن مجع وتصنيف املعل
يــدعو الــدول األعضــاء إىل أن تــدعم االضــطالع ببحــوث أكثــر   أن املــؤمتر يــودُّلعــلَّ و  -٩٨

توسُّعاً بشأن خمتلف أشكال االتِّجار باألسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والـذخرية وأسـاليب   
اســات احلــاالت والبحــوث عــن جــرائم  العمــل املتَّبعــة فيــه، مبــا يشــمل التحليــل التشــريعي ودر  

  .االتِّجار باألسلحة النارية، وأصنافها النمطية ومنهجياهتا ومرتكبيها وصالهتا جبرائم أخرى
    

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الرابع املعقود يف فيينا   - جيم  
    ٢٠١٦ أيار/مايو ١٩و ١٨ يومي
ع الـدول األعضـاء علـى النظـر يف اسـتخدام األدوات املتاحـة،       أن يشـجِّ  املؤمتر يودُّلعلَّ   -٩٩

ب األسلحة الناريـة، وحيثمـا   وخاصة تكنولوجيات الوسم و/أو حفظ السجالت، لتسهيل تعقُّ
الـدول األطـراف علـى     أيضـا أن حيـثَّ   املـؤمتر يـودُّ  لعـلَّ  و .أمكن، أجزائها ومكوناهتا والـذخرية 

ــة لتســجيل وتع   ــاتبــاع طريقــة شــاملة ومنهجي ب األســلحة الناريــة، وحيثمــا أمكــن، أجزائهــا   قُّ
ومكوناهتا والذخرية، واالستعانة بالقنوات القائمة كنظـام اإلنتربـول إلدارة سـجالت األسـلحة     
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أن حيـث الـدول علـى     املـؤمتر يـودُّ  لعلَّ و .، وغريه من القنوات(iARMS) احملظورة واقتفاء أثرها
ألسلحة النارية املضبوطة واملصـادرة واجملمعـة واملعثـور    إجراء حتليالت دورية للبيانات املتعلقة با

عليها واألسلحة الناريـة املصـنوعة أو املتجـر هبـا علـى حنـو غـري مشـروع أو املشـتبه يف عالقتـها           
بأنشطة غري مشروعة، بغية حتديد دروب االجتار غري املشـروع وحتديـد منشـأ األسـلحة الناريـة      

  .ملشروع هباوكشف األشكال احملتملة لالجتار غري ا
ــلَّ و  -١٠٠ ــودُّ لع ــؤمتر ي ــ امل ــب امل   داًد جمــدَّأن يؤكِّ ــة املســندة إىل مكت ــة  خــدِّراتالوالي واجلرمي

مبواصلة مجع وحتليـل البيانـات املتعلقـة باالجتـار باألسـلحة الناريـة وأبعـاده وأمناطـه، مـع مراعـاة           
ــا مكتـــب امل  ــة الـــيت أجراهـ ــدِّراتالدراسـ ـــ  خـ ــلحة الناري ــأن األسـ ــة بشـ ــام واجلرميـ  ٢٠١٥ة لعـ

  .من أهداف التنمية املستدامة ٤-١٦  والغاية
ع اجلهـود الراميـة إىل حتسـني منهجيـة الدراسـة الـيت أجراهـا        أن يشـجِّ  املؤمتر يـودُّ لعلَّ و  -١٠١

تربعـات مـن    عـن طريـق تقـدمي    ٢٠١٥واجلرمية بشأن األسلحة الناريـة لعـام    خدِّراتمكتب امل
الوطنيـة علـى مجـع البيانـات عـن االجتـار باألسـلحة         خارج امليزانيـة مـن أجـل حتسـني القـدرات     

إىل البيانــات املســتمدة مــن عالمــات وســم األســلحة الناريــة،    الناريــة وحبثهــا وحتليلــها اســتناداً 
وضمان التكامل بني منـهجيات مجـع البيانـات مـن أجـل تعزيـز قـدرات الـدول األعضـاء علـى           

  تبادل املعلومات عن هذا الشكل من أشكال اجلرمية.
 خــدِّراتالــدول األعضــاء علــى مواصــلة تزويــد مكتــب امل  أن حيــثَّ املــؤمتر يــودُّلعــلَّ و  -١٠٢

واجلرمية ببيانات، من حيث الكمية والنوعية، عن االجتار غري املشـروع باألسـلحة الناريـة، وأن    
واجلرميـة هبـا،    خـدِّرات الدول الـيت مل تقـم بعـد بـذلك علـى الشـروع يف تزويـد مكتـب امل         حيثَّ

  .بغية تعزيز تبادل املعلومات بني الدول األعضاء وتوافر البياناتوذلك 
    

وأعمال مكتب يف جمال املساعدة التقنية وبناء القدرات التوصيات   - عاشراً  
    واجلرمية خدِّراتامل

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول املعقود يف فيينا   - ألف  
    ٢٠١٢أيار/مايو  ٢٢و ٢١ يومي
ــوفِّ   -١٠٣ ــها، دعمــاً  ينبغــي للمكتــب أن ي ــاء علــى طلب ومســاعدة تشــريعية قبــل   ر للــدول، بن

ر وينبغـي للمكتـب أن يـوفِّ    .التصديق لكي يتسىن هلا التصديق على بروتوكول األسلحة الناريـة 
هذا الدعم واملساعدة بطرائق منها تنظيم حلقات عمل إقليميـة ووطنيـة قبـل التصـديق، وذلـك      
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ي للتحـديات الـيت قـد ُتصـاَدف يف سـبيل التصـديق علـى بروتوكـول األسـلحة          من أجل التصـد 
  .النارية والترويج لالنضمام العاملي إليه

ع القـانون النمـوذجي ملكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة       وينبغي للمكتب أن ينشر ويـوزِّ   -١٠٤
ألمـم املتحـدة   ناهتا والذخرية واالجتـار هبـا بصـورة غـري مشـروعة جبميـع لغـات ا       وأجزائها ومكوِّ

  )٥(.الرمسية، باعتباره أداة لتيسري توفري املساعدة التشريعية
ــتبانة      -١٠٥ ــة اسـ ــة، أن يـــدعم عمليـ ــاعدة التقنيـ ــه للمسـ ــار برناجمـ وينبغـــي للمكتـــب، يف إطـ

احتياجات فرادى البلـدان مـن املسـاعدة التقنيـة، كمـا ينبغـي لـه أن يضـطلع بـدور مركـزي يف           
  .فري املوارد املتاحةتقدمي تلك املساعدة وتيسري تو

وينبغي للمكتب أن يواصل مساعدة الدول الطالبة على تقييم تشريعاهتا الوطنية وتـدعيمها،    - ١٠٦
  .يف ذلك من خالل حتليل الثغرات والتحليل املقارن اإلقليمي، بغية تشجيع التنسيق التشريعي  مبا

ــق الصــحيح الشــتر       -١٠٧ ــب أن يضــع إرشــادات بشــأن التطبي ــي للمكت اطات الوســم وينبغ
مبوجب بروتوكـول األسـلحة الناريـة، مـع التأكيـد بشـكل خـاص علـى وسـم الـواردات، بغيـة            

  .استبانة املمارسات اجليِّدة وإمكانية احلصول على مساعدة تقنية يف هذا الصدد
ف جهــوده الراميــة إىل تــوفري الــدعم اســتجابة لعــدد طلبــات  وينبغــي للمكتــب أن يكثِّــ  -١٠٨

ملتزايــد بشــأن إنشــاء وصــيانة نظــم حلفــظ ســجالت شــاملة باألســلحة الناريــة املســاعدة التقنيــة ا
ناهتـا  وعمليات نقلها ووسم األسـلحة الناريـة وتـدعيم مراقبـة األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوِّ       

  .والذخرية املستوردة واملصدَّرة والعابرة
ة بشـأن حتسـني تـدابري    ر أيضـاً املسـاعدة التقنيـة للبلـدان الطالبـ     وينبغي للمكتب أن يـوفِّ   -١٠٩

مراقبة احلدود، مبا يف ذلك البنية التحتية للجمارك، من أجل منع ومكافحة اإلجـرام وتـدفقات   
  .ناهتا والذخريةاالجتار عرب احلدود، ال سيما فيما يتعلق باألسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

اضـطلع هبـا املكتـب، مبـا يف      يرحِّب بأنشـطة املسـاعدة التقنيـة الـيت     يودُّ أن املؤمترلعلَّ و  -١١٠
 ذلك املشروع العاملي بشأن األسلحة النارية وغريه من املبـادرات والدراسـات، ولعلـه ينظـر يف    

                                                         
ملكافحة صنع  من القانون النموذجي منقَّحة طبعة ثانية واجلرمية خدِّراتبامل ينمكتب األمم املتحدة املعنشر   )٥(  

، ٢٠١٤يف حزيران/يونيه  مشروعة غري وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة األسلحة النارية
وعنوانه: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، قانون منوذجي ملكافحة صنع األسلحة النارية 

على العنوان  وهو متاححة، مشروعة، طبعة ثانية منقَّ غري وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة
[اطُّلع عليه  https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/15-01130_A_Firearms_Arabic.pdfالتايل: 

  .]٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢١آخر مرة يف 
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أن يطلب إىل املكتب استكشـاف طرائـق ووسـائل لتوسـيع هـذه األنشـطة حـىت تشـمل منـاطق          
  .ة الناريةأخرى، وذلك من خالل تدابري تشريعية وتنفيذية تتعلق بإعمال بروتوكول األسلح

الـدول إىل إتاحـة مـوارد مـن خـارج امليزانيـة للمكتـب مـن          يـدعو  يـودُّ أن  املؤمترلعلَّ و  -١١١
أجل دعم تقدمي املساعدة التشريعية والتقنية للدول، بناء على طلبـها، وكـذلك إلعـداد أدوات    

  .مساعدة تقنية ذات صلة من أجل دعم التصديق على بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه
    

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود يف فيينا   - باء  
    ٢٠١٤ مايو/أيار ٢٨إىل  ٢٦ من

ر باســتمرار ألجهــزة إنفــاذ ع الــدول األطــراف علــى أن تــوفِّأن يشــجِّ املــؤمتر يــودُّلعــلَّ   -١١٢
ــدرات       ــة أنشــطة بنــاء الق ــات القضــائية والســلطات اجلمركي ــانون واهليئ ــدريب بشــأن   الق والت

  الكشف عن األسلحة النارية وتعقبها.
ــلَّ و  -١١٣ ــودُّ لع ــؤمتر ي ــني       امل ــز التنســيق ب ــى تطــوير أو تعزي ــدول األطــراف عل أن يشــجِّع ال

السلطات الوطنية املعنية واملختصة، بغية حتسني القدرات الوطنية على مجع وحتليـل إحصـائيات   
  .ياناته وعلى تبادل املعلومات خبصوصهاالتِّجار غري املشروع باألسلحة النارية وب

أن ُيهيب بالدول األعضاء أن تعزِّز قدرات املمارسني مـن أهـل املهنـة     املؤمتر يودُّلعلَّ و  -١١٤
على االستفادة على أكمـل وجـه مـن األدوات املتاحـة للتعـرُّف علـى األسـلحة الناريـة واقتفـاء          

  .ةأثرها، بأسلوب يتَّفق مع بروتوكول األسلحة الناري
أن يوصي بأن تواصل األمانة تقدمي ما يلزم من املساعدة التقنية وبنـاء   املؤمتر يودُّلعلَّ و  -١١٥

  .القدرات لتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية
أن يشجِّع الدول األطراف وغريها من اجلهات املاحنـة علـى النظـر يف     املؤمتر يودُّلعلَّ و  -١١٦

واجلرميـة لكـي يقـدِّم املسـاعدة التقنيـة       خـدِّرات إىل مكتـب امل تقدمي موارد خارج إطـار امليزانيـة   
والتشريعية إىل الدول األطراف، بناء على طلبها، من أجل االنضـمام إىل بروتوكـول األسـلحة    

  .النارية وتنفيذه
    

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثالث املعقود يف فيينا   - جيم  
    ٢٠١٥ يونيه/حزيران ٩ يوم
أن حييط علماً مـع التقـدير بالعمـل الـذي اضـطلع بـه الربنـامج العـاملي بشـأن           املؤمتر يودُّلعلَّ   - ١١٧

األسلحة النارية دعماً للتصـديق علـى بروتوكـول األسـلحة الناريـة وتنفيـذه، وأن يطلـب إىل مكتـب         
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ل برناجمـه، وخباصـٍة يف   واجلرمية أن يواصل تقدمي املساعدة إىل الدول اليت تطلبها مـن خـال   خدِّراتامل
  .جماالت املساعدة التشريعية، وبناء القدرات والدعم التقين، والتعاون الدويل، والبحث والتحليل

يدعو املؤمتر الدول األعضـاء إىل تنميـة أو تعزيـز قـدراهتا الداخليـة علـى مجـع وحتليـل         و  -١١٨
منـها التـرويج للتنسـيق املعـزَّز      البيانات عن االتِّجار غري املشروع باألسلحة الناريـة، بعـدة سـبل   

بني السلطات املختصَّة املعنية، وإىل توفري التـدريب ملـوظفي أجهـزة إنفـاذ القـانون علـى حتديـد        
مضبوطات األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية وتسجيلها واإلبالغ عنها، وكـذلك  

  على إصدار إحصاءات عن املضبوطات على الصعيد الوطين.
واجلرميـة   خـدِّرات يعترف باملساعدة التقنية الـيت يقـدِّمها مكتـب امل    أن املؤمتر يودُّلعلَّ و  -١١٩

  .وغريه من مقدِّمي املساعدة التقنية إىل بعض الدول األعضاء
واجلرميــة باالضــطالع بأنشــطة توعيــة  خــدِّراتيوصــي مكتــب امل أن املــؤمتر يــودُّلعــلَّ و  -١٢٠

ليــة املســَندة إليــه ورهنــاً بتــوافر املــوارد، بغيــة تعزيــز املعرفــة وتــدريب، ضــمن نطــاق الواليــة احلا
والتشجيع على مشاركة الدول األعضاء بقدر أكرب يف مجع وتبادل البيانـات عـن االتِّجـار غـري     
املشروع يف األسـلحة الناريـة، واضـعاً يف االعتبـار التحـدِّيات املواجهـة يف إعـداد الدراسـة عـن          

  . حتديد احتياجات الدول األعضاء إىل املساعدة التقنيةاألسلحة النارية بغية حتسني
واجلرميــة والــدول األعضــاء واجلهــات   خــدِّراتيــدعو مكتــب امل أن املــؤمتر يــودُّلعــلَّ و  -١٢١

املاحنة إىل مواصلة تقدمي الدعم املايل واملساعدة التقنية بغية مساعدة الدول األعضاء، بناًء علـى  
ــى مجــ    ــدرهتا عل ــز ق ــها، يف تعزي ــات عــن املضــبوطات ذات الصــلة باالتِّجــار غــري     طلب ع املعلوم

املشروع يف األسلحة النارية واإلبالغ عن تلك املعلومات، مبا يشمل جماالت عـدَّة ومنـها مـثالً    
اجلرائم املقترنة هبذا االتِّجار، وحتديد هويـة املتَّجـرين، وحتديـد السـوابق القضـائية ذات الصـلة،       

يدة املتَّبعـة يف منـع هـذا االتِّجـار غـري املشـروع ومكافحتـه، بغيـة         وكذلك حتديد املمارسات اجل
دعــم مجــع البيانــات عــن االتِّجــار غــري املشــروع باألســلحة الناريــة وحتليــل تلــك البيانــات علــى 

  .الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل
الـدول   واجلرميـة أن يواصـل مسـاعدة    خدِّراتيطلب إىل مكتب امل أن املؤمتر يودُّلعلَّ و  -١٢٢

األعضــاء، بنــاًء علــى طلبــها، مــن خــالل برناجمــه العــاملي بشــأن األســلحة الناريــة، يف جهودهــا   
الرامية إىل تعزيـز ُنظُمهـا اخلاصـة مبراقبـة األسـلحة الناريـة، مبـا يتَّسـق مـع بروتوكـول األسـلحة            
ــبطها       ــة وضـ ــلحة الناريـ ــتبانة األسـ ــريعي؛ واسـ ــوير التشـ ــاالت التطـ ــاً يف جمـ ــة، وخصوصـ الناريـ

مصــادرهتا والتصــرُّف فيهــا؛ والــدعم الــتقين بشــأن وســم األســلحة الناريــة وحفــظ ســجالهتا     و
وتعقُّبــها؛ والتــدريب وبنــاء القــدرات يف التحقيــق يف اجلــرائم ذات الصــلة ومالحقــة مرتكبيهــا    



 

24V.16-08434 

 

CTOC/COP/2016/CRP.2

قضائيا، بغية منع صنع األسلحة النارية وأجزائهـا ومكوِّناهتـا والـذخرية واالتِّجـار هبـا علـى حنـو        
  .مشروع ومكافحتهما والقضاء عليهماغري 

   
تماعه الرابع املعقود يف فيينا التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اج  - دال  

    ٢٠١٦ مايو/أيار ١٩و ١٨ يومي
د أمهيـة اسـتعراض تنفيـذ بروتوكـول األسـلحة الناريـة كوسـيلة        أن يؤكِّ املؤمتر يودُّلعلَّ   -١٢٣

  .التقنية لتحديد االحتياجات من املساعدة
واجلرميــة بشــأن األســلحة الناريــة  خــدِّراتالدراســة الــيت أجراهــا مكتــب املمــع أخــذ و  -١٢٤
أن يوصــي بــإيالء أولويــة لتعزيــز القــدرات اخلاصــة  املــؤمتر يــودُّلعــلَّ احلســبان،  يف ٢٠١٥ لعــام

رة جبمع البيانات وحتليلها، مبا يف ذلك عن طريق إنشـاء قواعـد بيانـات بشـأن األسـلحة املصـاد      
واجلرميـة تقـدمي املسـاعدة التقنيـة إىل الـدول       خـدِّرات و/أو املضبوطة، وأن يطلب إىل مكتـب امل 

مــن أهــداف التنميــة املســتدامة مبســاعدهتا علــى اســتبانة  ٤-١٦الطالبــة مــن أجــل حتقيــق الغايــة 
  .االجتار غري املشروع باألسلحة النارية والتحقيق فيه ومكافحته

أن يــدعو الــدول األعضــاء إىل اســتحداث قــدرة وطنيــة علــى مجــع     املــؤمتر يــودُّلعــلَّ و  -١٢٥
البيانات عن االجتار غري املشروع باألسلحة الناريـة وحتليلـها، أو تعزيـز قـدرهتا الوطنيـة يف هـذا       

مــن خطــة التنميــة املســتدامة  ٤-١٦علــى ســبيل املســامهة يف تنفيــذ الغايــة  اجملــال، وذلــك أيضــاً
رز يف إنفاذ نظام املراقبـة الـذي سـيمكن السـلطات الوطنيـة يف      م احمل، ولقياس التقد٢٠٣٠ُّ لعام

  .مكافحتها لالجتار غري املشروع باألسلحة النارية
أن يدعو الدول األعضـاء إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج امليزانيـة لـدعم         املؤمتر يودُّلعلَّ و  -١٢٦

ة باألسـلحة الناريـة وحتليلـها،    تقدمي املساعدة التقنية والتشـريعية، مبـا فيهـا مجـع البيانـات املتعلقـ      
  .يتماشى مع الربوتوكول  مبا

ع الـدول األطـراف علـى أن تـوفر باسـتمرار ألجهـزة إنفـاذ        أن يشـجِّ  املـؤمتر يـودُّ  لعلَّ و  -١٢٧
ــدريب بشــأن          ــدرات والت ــة أنشــطة بنــاء الق ــات القضــائية والســلطات اجلمركي ــانون واهليئ الق

ــا ومكونا  ــة وأجزائهـ ــلحة الناريـ ــن،  الكشـــف عـــن األسـ ــا أمكـ ــها، حيثمـ ــا والـــذخرية وتعقبـ هتـ
  .واالستفادة من األدوات احلالية يف الكشف عن األسلحة النارية وتعقبها

أن يوصي الدول األطراف بـأن تأخـذ يف االعتبـار أمهيـة دور املـدعني       املؤمتر يودُّلعلَّ و  -١٢٨
تـوفر هلـؤالء املهنـيني    العامني والقضاة يف مكافحة االجتار غري املشـروع باألسـلحة الناريـة، وأن    

  .أيضاً صاًمتخصِّ يف هذا السياق تدريباً
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ــلَّ و  -١٢٩ ــودُّ لع ــؤمتر ي ــة دور     أن حيــثَّ امل ــار أمهي ــى أن تأخــذ يف االعتب ــدول األطــراف عل ال
ــادل املعلومــات والكشــف عــن الشــحنات املشــبوهة وإنفــاذ      ــة يف ســياق تب الســلطات اجلمركي

املشـروع باألسـلحة الناريـة، وأن تنظـر يف تـوفري املسـاعدة        القوانني الوطنية املتعلقة باالجتار غري
أجل تعزيز قدرة السلطات اجلمركية الوطنيـة يف هـذه اجملـاالت، مبـا يتسـق       التقنية أو طلبها من
  .من الربوتوكول ١٤و ١١  مع أحكام املادتني

رسـني يف جمـال   د ضرورة تعزيز الـدول لبنـاء قـدرات مجيـع املما    أن يؤكِّ املؤمتر يودُّلعلَّ و  -١٣٠
العدالــة اجلنائيــة وتدريبــهم بشــأن الصــكوك القانونيــة الدوليــة وإدراج تلــك الصــكوك يف النظــام   

  .الداخلي للبلدان املستفيدة بغية إذكاء وعي هؤالء املمارسني هبذه الصكوك ومعرفتهم هباالقانوين 
ل التحقيـق يف  من منطلق التشديد علـى أمهيـة تعزيـز التـدريب وبنـاء القـدرات يف جمـا       و  -١٣١

اجلرمية املنظمة واالجتار باألسلحة الناريـة ومكافحتـهما، واحلاجـة إىل تعزيـز تبـادل املمارسـات       
واجلرميـة وغـريه مـن     خـدِّرات أن يـدعو مكتـب امل   املـؤمتر يـودُّ  لعـلَّ  اجليدة فيما بـني املمارسـني،   

نطقـة أو بلـدان أخـرى    مقدمي املساعدة إىل النظر يف إشراك اخلرباء املتخصصـني املعنـيني مـن امل   
يف هذه األنشطة التدريبية هبدف تعزيز التبادل والتعاون املباشرين بـني املمارسـني علـى الصـعيد     

  .التشغيلي أيضا
واجلرمية وشركاء آخـرين تعزيـز بنـاء     خدِّراتأن يطلب إىل مكتب امل املؤمتر يودُّلعلَّ و  -١٣٢

هلا بشأن مراقبة احلدود، مبا يف ذلك من خـالل  قدرات الدول الطالبة واملساعدة التقنية املقدمة 
املعدات املالئمة، من أجل كشف ومكافحة االجتار غـري املشـروع باألسـلحة الناريـة وأجزائهـا      

  .ومكوناهتا والذخرية
القـدرة    واجلرميـة إىل تعزيـز   خـدِّرات أن يدعو الدول األعضـاء ومكتـب امل   املؤمتر يودُّلعلَّ و  - ١٣٣

  .يانات وحتليلها بالترويج لتعزيز التنسيق بني السلطات املختصة املعنيةالوطنية على مجع الب
أن يوصي بأن تنظـر الـدول ومقـدمو املسـاعدة يف إعـداد دورات تدريبيـة        املؤمتر يودُّلعلَّ و  - ١٣٤

ــتعلم اإللكتــروين، بغيــة تعظــيم      ــا املعلومــات احلديثــة، مثــل بــرامج ال وتقــدميها باســتخدام تكنولوجي
  .ول إىل فئة مستهدفة أوسع تشمل املمارسني على خمتلف املستويات التنفيذيةاملوارد والوص

واجلرميــة بــأن يواصــل تقــدمي  خــدِّراتأن يكــرر طلبــه إىل مكتــب امل املــؤمتر يــودُّلعــلَّ و  -١٣٥
املساعدة التقنيـة مـن خـالل برناجمـه العـاملي لألسـلحة الناريـة، وال سـيما مـن أجـل دعـم تنفيـذ             

مل، ولعله يود أن يشجع الـدول األعضـاء القـادرة علـى إتاحـة مـوارد مـن        توصيات الفريق العا
خارج امليزانية على أن تفعل ذلك لتمكني املكتب من تنفيذ واليته املتمثلة يف مساعدة البلـدان  

  .بناء على طلبها
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أن يوصي بأن تنظر الدول األطراف يف تقدمي التدريب املتخصـص أو   املؤمتر يودُّلعلَّ و  -١٣٦
ملـــوظفي إنفـــاذ القـــانون واجلهـــات الرقابيـــة الـــوطنيني بشـــأن الوســـم والتعقـــب وحفـــظ  طلبـــه

هذه اجلهـود   من الربوتوكول، مع التأكيد على أنَّ ١٢و ٨و ٧و ٦مع املواد  السجالت، متشياً
حامســة بالنســبة لتعقــب األســلحة الناريــة املتجــر هبــا علــى حنــو غــري مشــروع والتعــرف عليهــا،   

يف ذلك التدريب على التكنولوجيا اجلديدة، ملوظفي إنفـاذ القـانون بشـأن    وتوفري التدريب، مبا 
  .التعرف على األسلحة النارية وتسجيل ضبطيات األسلحة النارية واإلبالغ عنها

ــلَّ و  -١٣٧ ــودُّ لع ــؤمتر ي ــد بعضــها بعضــاً       امل ــراف يف تزوي ــدول األط ــأن تنظــر ال  أن يوصــي ب
مـن الربوتوكـول، وأن تنظـر     ١٤مـع املـادة    ي، متشـياً باملساعدة التقنية، ال سيما التدريب العمل

  .يف تبادل املعلومات عن جهود املساعدة التقنية واحتياجاهتا أيضاً
أن يوصي بأن تنظر الدول األعضـاء يف العمـل مـع املنظمـات الدوليـة       املؤمتر يودُّلعلَّ و  -١٣٨

مكافحــة االجتــار باألســلحة  واإلقليميــة ودون اإلقليميــة الــيت تقــدم املســاعدة التقنيــة مــن أجــل   
النارية وأجزائها ومكوناهتا، مبا فيها منظمة الدول األمريكية واملركز اإلقليمي املعـين باألسـلحة   
الصغرية يف نريويب واملراكز اإلقليمية ملكتب األمم املتحدة لشؤون نـزع السـالح (مركـز األمـم     

مريكـا الالتينيـة والبحـر الكاريبــي؛     املتحدة اإلقليمي للسلم ونزع السـالح والتنميـة يف منطقـة أ   
ومركز األمم املتحدة اإلقليمي للسلم ونزع السالح والتنمية يف أفريقيا؛ ومركز األمم املتحـدة  
اإلقليمي للسلم ونزع السالح والتنمية يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ) واجلماعـة الكاريبيـة ومنظمـة       

شبكة غرب أفريقيـا للسـلطات املركزيـة    األمن والتعاون يف أوروبا والشبكات ذات الصلة مثل 
  .واملدعني العامني

 أن يوصي الدول األطراف اليت تقـدم املسـاعدة التقنيـة وتتلقاهـا وفقـاً      املؤمتر يودُّلعلَّ و  -١٣٩
مــن الربوتوكــول بــالنظر يف اســتدامة مبادراهتــا كعامــل رئيســي لــدى ختطــيط هــذه   ١٤للمــادة 

  .املساعدة وتقدميها
    
    األخرى  الكياناتالتعاون والتنسيق مع جمال صيات يف توال  - حادي عشر

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول املعقود يف فيينا   - ألف  
    ٢٠١٢/مايو أيار ٢٢و ٢١ يومي
مواصــلة التنســيق والتعــاون مــع  واجلرميــة خــدِّراتامل كتــبإىل م يطلــبيــودُّ أن  املــؤمترلعــلَّ   - ١٤٠

اإلنتربـول)  (ذلـك املنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة       لية واإلقليميـة ذات الصـلة، مبـا يف   املنظمات الدو
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واملنظمة العامليـة للجمـارك، مـن أجـل التـرويج للتصـديق علـى بروتوكـول األسـلحة الناريـة وتنفيـذه            
  .وحتسني تقدمي املساعدة التقنية

ق مــع الكيانــات ذات الصــلة يف إىل املكتــب تعزيــز التنســي يطلــب يــودُّ أن املــؤمترلعــلَّ و  -١٤١
منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك مكتب شؤون نزع السالح التابع لألمانـة العامـة، مـع أخـذ     
والياهتا وميزاهتا املقارنة يف احلسبان، ألغراض التـرويج لنـهج منسـق بـني الصـكوك واملبـادرات       

ل ملنـع االجتـار غـري املشـروع     املتكاملة، مبا يف ذلـك بروتوكـول األسـلحة الناريـة وبرنـامج العمـ      
  .باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة بكل جوانبه ومكافحة ذلك االجتار والقضاء عليه

إىل املكتب تيسـري التعـاون والتنسـيق داخـل منظومـة األمـم        يطلب يودُّ أن املؤمترلعلَّ و  -١٤٢
الناريـة، وذلـك بطرائـق منـها،      املتحدة بشأن املسائل املتعلقة باجلرمية املنظمة واالجتار باألسلحة

حســب االقتضــاء، مــن خــالل فرقــة العمــل علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة املعنيــة باجلرميــة 
  .خدِّراتاملنظَّمة عرب الوطنية واالجتار بامل

    
التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود يف فيينا   - باء  

    ٢٠١٤ مايو/أيار ٢٨إىل  ٢٦ من
واجلرميــة والــدول األطــراف إىل التعــاون مــع  خـدِّرات امليــدعو مكتــب أن  املــؤمتر يــودُّلعـلَّ    - ١٤٣

مجيع اجلهات املعنية العاملة يف جمال التوعية املتصلة بصنع األسلحة النارية واالتِّجار هبا بصـورة غـري   
  املدين وقطاع اإلعالممشروعة، وعلى األخصِّ مع القطاع اخلاص واألوساط األكادميية واجملتمع 

ــلَّ و  -١٤٤ ــودُّ لع ــؤمتر ي ــتجني      امل ــاون املن ــدول األطــراف أن تواصــل التمــاس تع ــب بال أن ُيهي
املــرخَّص هلــم، هبــدف منــع ومكافحــة واستئصــال صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا   

  .يق العاملوالذخرية واالتِّجار هبا بصورة غري مشروعة، مع إيالء االعتبار ملداوالت الفر
    

املعقود يف فيينا  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثالث  - جيم  
    ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٩ يوم
يشجِّع الدول األعضاء على التعـاون علـى أوسـع نطـاق ممكـن يف تعقُّـب        أن املؤمتر يودُّلعلَّ   - ١٤٥

على حنو غري مشروع ومالحقـة الضـالعني هبمـا     األسلحة النارية ويف التحقيق يف صنعها واالتِّجار هبا
قضـائيا، وعلـى النظـر يف إمكانيـة االسـتفادة مـن آليـات التعقُّـب أو التعـاون القائمـة حاليـا، مبـا يف             

  .ذلك اتفاقية اجلرمية املنظَّمة وبروتوكول األسلحة النارية امللحق هبا، حسبما يكون مناسباً
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واجلرميـة وغـريه مـن املنظمـات املسـَندة       خـدِّرات و مكتـب امل يـدع  أن املـؤمتر يـودُّ  لعلَّ و  -١٤٦
إليهــا واليــات مماثلــة بشــأن مجــع البيانــات عــن األســلحة الناريــة إىل استكشــاف ُســبل التعــاون  
والتنسيق معاً، بغية تعزيز التآزر بني التزامات اإلبالغ املتمـايزة لـدى الـدول األعضـاء، وتيسـري      

  .ابل للمقارنةإنتاج بيانات على حنو معياري وق
    

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الرابع املعقود يف فيينا   - دال  
    ٢٠١٦ مايو/أيار ١٩و ١٨ يومي
أن حيــث الــدول علــى تعزيــز التنســيق والتعــاون بــني مجيــع مؤسســاهتا   املــؤمتر يــودُّلعــلَّ   -١٤٧

ا هتدة الـيت اعتمـد  وتطبيـق املمارسـات اجليِّـ   الداخلية املعنية مبنع االجتار غري املشروع ومكافحته، 
  .بعض البلدان يف مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة

ــلَّ و  -١٤٨ ــودُّ لع ــؤمتر ي ــياً    امل ــراف، متاش ــدول األط ــرة   أن يوصــي ال ــع الفق ــادة   ٢م ــن امل  ٨م
من الربوتوكول، بالعمل على تطوير وتعزيز العالقات بـني السـلطات    ١٣من املادة  ٣ والفقرة
تصــة وصــانعي األســـلحة الناريــة وأجزائهـــا ومكوناهتــا والـــذخرية وجتارهــا ومســـتورديها      املخ

ــع صــنعها واالجتــار هبــا بصــورة غــري        ومصــدريها ومساســرهتا وناقليهــا التجــاريني مــن أجــل من
  .مشروعة وكشفهما

ة واجلرميـ  خـدِّرات أن ينظر يف تشجيع املزيد من التعاون بني مكتب امل املؤمتر يودُّلعلَّ و  -١٤٩
وسائر املنظمات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة املعنيـة، مبـا يف ذلـك يف سـياق اجتماعـات         

  .الفريق العامل املعين باألسلحة النارية، وجتنب ازدواج اجلهود
    

    أعمال املؤمتر والفريق العاملالتوصيات األخرى املتعلقة ب  - ثاين عشر
 ل يف اجتماعه األول املعقود يف فييناالتوصيات اليت اعتمدها الفريق العام  - ألف  

    ٢٠١٢أيار/مايو  ٢٢و ٢١ يومي
ُيشجِّع الفريق العامل الدول علـى مواصـلة االسـتفادة منـه يف تبـادل اآلراء والتعليقـات         -١٥٠

فيما يتعلق بربوتوكول األسـلحة الناريـة، مبـا يف ذلـك بشـأن التحـديات الـيت تعتـرض التصـديق          
كــذلك مــواطن قوتــه وممارســاته اجليِّــدة والنجاحــات احملــرزة يف   علــى الربوتوكــول وتنفيــذه، و

تنفيــذه، وذلــك بغيــة تــدعيم التعــاون علــى منــع ومكافحــة واستئصــال صــنع األســلحة الناريــة     
  .وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة
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ل األسلحة الناريـة علـى أن   الدول غري األطراف يف بروتوكو حيثَّيودُّ أن  املؤمترلعلَّ و  -١٥١
ــة، متصــدِّ    ــه  تقــدم آراءهــا وتعليقاهتــا بشــأن بروتوكــول األســلحة الناري ية يف ذلــك ملــواطن قوت

يثريه من حتديات على السواء، وذلك بغية تدعيم التعاون علـى منـع ومكافحـة واستئصـال      وما
غري مشروعة، ولتقـدمي   ناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورةصنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

  .هذه اآلراء إىل أيِّ اجتماع للفريق العامل ُيعقد يف املستقبل
  

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود يف فيينا   - باء  
    ٢٠١٤ مايو/أيار ٢٨إىل  ٢٦ من

، وأن يشـجِّع الـدول علـى    أن يسلِّم بالعمل الذي يؤدِّيه الفريـق العامـل   املؤمتر يودُّلعلَّ   -١٥٢
مواصلة االستفادة من الفريق العامل يف تبادل اآلراء والتعليقات خبصوص بروتوكول األسـلحة  
النارية، مبا يف ذلـك خبصـوص التحـدِّيات الـيت ُتواَجـه يف التصـديق علـى الربوتوكـول وتنفيـذه،          

تعزيز التعـاون علـى منـع    وكذلك املمارسات اجليِّدة والنجاحات احملرزة يف تنفيذه، وذلك بغية 
ومكافحة واستئصال صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبـا بصـورة   

  .غري مشروعة
أن ينظـر يف اخليـارات املتاحـة خبصـوص تـأمني مـا يكفـي مـن املـوارد           املؤمتر يودُّلعلَّ و  -١٥٣

  .ه الفريق العاملوحتقيق جناعة التكلفة من أجل دعم العمل الذي يؤدِّي
ــلَّ و  -١٥٤ ــؤمتر، إذ يلع ــراره شــري إىل امل ــادتني    ٥/٤ق ــاره امل ــن  ٣٧و ٣٢وإذ يضــع يف اعتب م

واجلرميــة مواصــلة التــرويج  خــدِّراتاالتفاقيــة، يــودُّ أن يطلــب إىل الــدول األطــراف ومكتــب امل
املمارســات  لتنفيــذ االتفاقيــة وبروتوكــول األســلحة الناريــة تنفيــذاً كــامالً، بغيــة الوقــوف علــى 

اجليِّدة وَمـواطن الضـعف والثغـرات والتحـدِّيات، فضـالً عـن املسـائل ذات األولويـة واملواضـيع          
  .املهمَّة يف مكافحة االتِّجار غري املشروع باألسلحة النارية

أن ينظــر يف اســتهالل مناقشــات حــول إمكانيــة وضــع خطــة عمــل    املــؤمتر يــودُّلعــلَّ و  -١٥٥
  .املعين باألسلحة النارية يف املستقبلالجتماعات الفريق العامل 

    
املعقود يف فيينا  الثالثالتوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه   - جيم  

    ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٩ يوم
ينظر يف إدراج بنٍد ثابت يف جدول أعمـال الفريـق العامـل خيـص تبـادل       أن املؤمتر يودُّلعلَّ   - ١٥٦

النارية واالتِّجار هبـا علـى حنـو غـري مشـروع واجتاهـات هـذا االتِّجـار         املعلومات عن صنع األسلحة 
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دة يف منـع ومكافحـة هـذه اجلـرائم، وكـذلك إصـدار حتـديثات        ودروبه وأمناطـه، واملمارسـات اجليِّـ   
  .دورية من األمانة عن وضعية البيانات اجملمَّعة واملقدَّمة من الدول األعضاء عن هذه القضايا

يكـون الفريـق العامـل     بـأن  ٧/١داً مـا قـرَّره يف قـراره    يؤكِّـد جمـدَّ   أن يـودُّ  املـؤمتر لعلَّ و  -١٥٧
يالحـظ الصـعوبات الـيت     من عناصر املؤمتر، وأن يطلـب، إذ  املعين باألسلحة النارية عنصراً ثابتاً

تواجهها الوفـود يف اسـتقدام خـرباء حلضـور االجتماعـات الـيت ال تسـتغرق سـوى يـوم واحـد،           
  .املستقبل لفترة أطول من يوم واحدعقَد اجتماعات يف 

    
اجتماعه الرابع املعقود يف فيينا التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف   - دال  

    ٢٠١٦ مايو/أيار ١٩و ١٨ يومي
الفريق العامل يعمل مبثابـة شـبكة    أن حيث الدول األطراف على التسليم بأنَّ املؤمتر يودُّلعلَّ   - ١٥٨

لطات املختصـــة مـــن أجـــل حتســـني التعـــاون الـــدويل وتبـــادل املعلومـــات مفيـــدة مـــن اخلـــرباء والســـ
كـذلك، يف   املـؤمتر يـودُّ  لعلَّ و .دة فيما يتعلق باالجتار غري املشروع باألسلحة الناريةواملمارسات اجليِّ

هذا الصدد، أن يشجع الدول األطراف على أن تيسر مشاركة اخلرباء الوطنيني والسلطات املختصـة  
نظمــات دون اإلقليميــة واإلقليميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة املعنيــة يف الــدورات املقبلــة  الوطنيــة وامل

  .للفريق العامل املعين باألسلحة النارية مبا يتماشى مع النظام الداخلي للمؤمتر، كلما أمكن ذلك
يف  أن يــدعو الفريــق العامــل إىل أن يــدرج يف اجتماعــه املقبــل بنــداً   املــؤمتر يــودُّلعــلَّ و  -١٥٩

دة لتجارهبــا الوطنيــة وممارســاهتا جــدول األعمــال يتــيح للــدول األطــراف أن تعــرض منــاذج حمــدَّ
الفضــلى والتحــديات الــيت واجهتــها فيمــا يتعلــق بإرســال طلبــات تعقــب أســلحة ناريــة بغــرض  

  .الكشف عن عمليات اجتار غري مشروع أو االستجابة لطلبات من هذا القبيل
ع الفريق العامل على أن يضـع يف اجتماعـه املقبـل خطـة عمـل      يشجِّ أن املؤمتر يودُّلعلَّ و  -١٦٠

شاملة متعددة السنوات من أجل تيسري مشاركة أوسع من اخلرباء والسلطات املختصـة بـالتركيز   
يف املقام األول على تبادل اخلـربات واملمارسـات اجليـدة والـدروس املسـتفادة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ         

أن حيــث الــدول األعضــاء،   املــؤمتر يــودُّلعــلَّ األســلحة الناريــة. ودة مــن بروتوكــول أحكــام حمــدَّ
  يتعلق بكل بند ذي صلة من بنود جدول األعمال، على النظر يف املواد التقنية املتاحة. فيما
أن يـدعو الفريـق العامـل املعـين باألسـلحة الناريـة إىل تبـادل اخلـربات          املؤمتر يـودُّ لعلَّ و  -١٦١

ــة   ــني الســلطات       حــول املمارســات الراهن ــاون ب ــة للتع ــاليب الفعال ــتفادة واألس ــدروس املس وال
ألحكـام   املختصة على منـع عمليـات االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الناريـة وكشـفها، وفقـاً         
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إىل أن ييسـر مشـاركة    من الربوتوكول، وأن يدعو الفريق العامل أيضـاً  ١٣ من املادة ٣الفقرة 
  .من أجل إثراء املناقشة ١٣من املادة  ٣يف الفقرة  دةخرباء من ممثلي الصناعات احملدَّ

أن يــدعو الفريــق العامــل إىل تشــجيع شــبكات اخلــرباء والســلطات    املــؤمتر يــودُّلعــلَّ و  -١٦٢
املختصة اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية باالجتار باألسلحة النارية على املشـاركة يف اجتماعاتـه   

ساعدة على ضمان االسترشاد يف توصياته بـآراء مسـتمدة مـن    املقبلة واملسامهة فيها من أجل امل
  .املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي وتنفيذها على هذين املستويني

أن يدعو الدول األطراف إىل تقدمي تربعـات لتيسـري مشـاركة اخلـرباء      املؤمتر يودُّلعلَّ و  -١٦٣
  .من البلدان النامية يف اجتماعات الفريق العامل

أن يدعو الدول األطراف إىل أن حتدد، بالتشاور مع األمانـة، تـواريخ    املؤمتر يودُّ لعلَّو  -١٦٤
انعقاد االجتماعات املقبلة للفريق العامل يف وقت مبكر قدر اإلمكان حىت يتـوفر للـدول وقـت    

  .كاف لكي ختطط ملشاركة خربائها يف تلك االجتماعات
ــودُّ لعــلَّ و  -١٦٥ ــاقش   املــؤمتر ي ــأن ين ــادم، متابعــة   أن يوصــي ب ــق العامــل، يف اجتمــاع ق الفري

  التوصيات املعتمدة سابقاً وأن يضعها يف احلسبان لدى تقدمي توصيات جديدة.
ــلَّ و  -١٦٦ ــودُّ لع ــؤمتر ي ــد       امل ــل، يف البع ــأن ينظــر، يف اجتمــاع مقب ــق العامــل ب أن يوصــي الفري

  .ر هبا بصورة غري مشروعةاجلنساين لصنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتا
 


