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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/55/383/Add.2) دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية ]

 

بروتوكـول مكافحـة صنـع األسـلحة الناريـة وأجزائـــها ومكوناــا  - ٢٥٥/٥٥
والذخـرية واالجتـار ـا بصـــورة غــري مشــروعة، املكمــل التفاقيــة 

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
ان اجلمعية العامة، 

ــــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٨، الـــذي  إذ تشــري إىل قرارهــا ١١١/٥٣ املــؤرخ ٩ ك
ــة  قـررت فيـه انشـاء جلنـة حكوميـة دوليـة مفتوحـة بـاب العضويـة خمصصـة لغـرض وضـع اتفاقي
دولية شاملة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، ولبحـث القيـام، حسـب االقتضـاء، بوضـع 
ــها  صكـوك دوليـة تتنـاول االجتـار بالنسـاء واألطفـال، ومكافحـة صنـع األسـلحة الناريـة وأجزائ
ومكوناا والذخرية واالجتار ـا بصـورة غـري مشـروعة، واالجتـار باملـهاجرين ونقلـهم بصـورة 

غري مشروعة، مبا يف ذلك عن طريق البحر، 
ـــؤرخ ١٧ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩،  وإذ تشـري أيضـا إىل قرارهـا ١٢٦/٥٤ امل
الذي طلبت فيه إىل اللجنـة املخصصـة لوضـع اتفاقيـة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة أن 
تواصــل عملــها وفقـــا للقراريــن ١١١/٥٣ و١١٤/٥٣ املؤرخــني ٩ كــانون األول/ديســـمرب 

١٩٩٨، وأن تكثف عملها لكي تنجزه يف عام ٢٠٠٠، 
وإذ تشـري كذلـك إىل قرارهـــا ٢٥/٥٥ املــؤرخ ١٥ تشــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠٠، 
الذي اعتمدت مبوجبه اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة، وبروتوكـول 
منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، املكمـــل التفاقيــة األمــم 
ـــب املــهاجرين عــن  املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، وبروتوكـول مكافحـة ري

طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، 
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وإذ تؤكد جمددا احلق األصيل يف الدفاع الفردي أو اجلماعي عن النفـس املعـترف بـه 
يف املادة ٥١ من ميثاق األمم املتحدة، الذي يعين أن للدول أيضا احلق يف اقتناء أسـلحة تدافـع 
ا عن نفسها، وكذلك حق مجيع الشعوب يف تقرير املصري، وخباصة الشـعوب الرازحـة حتـت 
نري االستعمار أو غريه من أشـكال السـيطرة اخلارجيـة أو االحتـالل األجنـيب، وأمهيـة املمارسـة 

الفعلية لذلك احلق، 
حتيـط علمـا بتقريـر اللجنـة املخصصـة لوضـع اتفاقيـة ملكافحـة اجلرميـة املنظمــة  -١
عرب الوطنية عن أعمال دورا الثانية عشرة(١)، وتشيد باللجنة املخصصة على ما قامت به مـن 

عمل؛ 
ــــها ومكوناـــا  تعتمــد بروتوكــول مكافحــة صنــع األســلحة الناريــة وأجزائ -٢
والذخرية واالجتار ا بصـورة غـري مشـروعة، املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة 
املنظمة عرب الوطنية، واملرفق ـذا القـرار، وتفتـح بـاب التوقيـع عليـه يف مقـر األمـم املتحـدة يف 

نيويورك؛ 
ـــق  حتـث مجيـع الـدول واملنظمـات االقتصاديـة االقليميـة علـى التوقيـع والتصدي -٣
على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقـة ـا، يف 

أقرب وقت ممكن، ضمانا للتعجيل ببدء نفاذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة ا. 
اجللسة العامة ١٠١ 

٣١ أيار/مايو ٢٠٠١ 

 
املرفق 

ــم  بروتوكـول مكافحـة صنـع األسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـرية واالجتـار ـا بصـورة غـري مشـروعة، املكمـل التفاقيـة األم

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

الديباجة 
 

ان الدول األطراف يف هذا الربوتوكول، 

 __________

 .A/55/383/Add.2 (١)
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إذ تـدرك احلاجـة امللحـة اىل منـع ومكافحـة واسـتئصال صنـع األسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـرية واالجتـار ـا بصــورة 

غـري مشـروعة، نظـرا إىل مـا لتلـك األنشـطة مـن آثـار ضـارة بـأمن كـل دولـة ومنطقـة، بـل العـــامل بأمجعــه، ممــا يعــرض للخطــر رفــاه الشــعوب 

وتطورها االقتصادي واالجتماعي وحقها يف العيش يف سالم، 

واقتناعا منها، لذلك، بضرورة اختاذ مجيع الدول كل التدابري املناسـبة لتحقيـق هـذه الغايـة، مبـا يف ذلـك التعـاون الـدويل وغـريه مـن 

التدابري على الصعيدين االقليمي والعاملي، 

وإذ تشـري إىل قـرار اجلمعيـة العامـة ١١١/٥٣ املـؤرخ ٩ كـانون األول/ديســـمرب ١٩٩٨، الــذي قــررت فيــه اجلمعيــة انشــاء جلنــة 

حكومية دولية مفتوحة باب العضوية خمصصة لغرض وضع اتفاقيـة دوليـة شـاملة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، وملناقشـة وضـع صكـوك 

دولية، منها صك دويل ملكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخرية واالجتار ا بصورة غري مشروعة، 

وإذ تضع يف اعتبارها مبدأ املساواة يف احلقوق ومبدأ تقريــر املصـري للشـعوب، بصيغتـهما اسـدة يف ميثـاق األمـم املتحـدة واعـالن 

مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة (٢)، 

واقتناعا منها بأن تكميـل اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة بصـك دويل ملكافحـة صنـع األسـلحة الناريـة 

وأجزائها ومكوناا والذخرية واالجتار ا بصورة غري مشروعة سيكون مفيدا يف منع تلك اجلرائم ومكافحتها، 

قد اتفقت على ما يلي: 
 

أوال- أحكام عامة 

املادة ١ 

العالقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

هذا الربوتوكول يكمل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ويتعني تفسريه مقترنا باالتفاقية.  -١

تنطبق أحكام االتفاقية على هذا الربوتوكول، مع ما تقتضيه احلال من تغيريات، ما مل ينص فيه على خالف ذلك.  -٢

تعترب اجلرائم املقررة وفقا للمادة ٥ من هذا الربوتوكول جرائم مقررة وفقا لالتفاقية.  -٣

املادة ٢ 

بيان الغرض 

ـــاون بــني الــدول األطــراف بغيــة منــع ومكافحــة واســتئصال صنــع  الغـرض مـن هـذا الـربوتوكول هـو ترويـج وتيسـري وتعزيـز التع

األسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخرية واالجتار ا بصورة غري مشروعة. 

 __________

القرار ٢٦٢٥ (د-٢٥)، املرفق.  (١)
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املادة ٣ 

استخدام املصطلحات 

ألغراض هذا الربوتوكول: 

يقصـد بتعبـري "السـالح النـاري" أي سـالح حممــول ذي ســبطَانة يطلــق، أو هــو مصمــم، أو ميكــن حتويلــه بســهولة،  (أ)

ليطلـق طلقـة أو رصاصـة أو مقذوفـا آخـر بفعـل مـادة متفجـرة، باسـتثناء األسـلحة الناريـة العتيقـة أو مناذجـها املقلّـدة. ويتعـني تعريـــف األســلحة 

النارية العتيقة ومناذجـها املقلـدة وفقـا للقـانون الداخلـي. غـري أنـه ال جيـوز يف أيـة حـال أن تشـمل األسـلحة الناريـة العتيقـة أسـلحة ناريـة صنعـت 

بعد عام ١٨٩٩؛ 

يقصد بتعبري "األجزاء واملكونـات" أي عنصـر أو عنصـر اسـتبدال، مصمـم خصيصـا لسـالح نـاري وأساسـي لتشـغيله،  (ب)

مبـا يف ذلـك السـبطانة، أو اهليكـل أو علبـة املغـالق، أو املزلـق أو األسـطوانة، أو املغـالق أو كتلـة املغـالق، وأي جـهاز مصمـم أو معـدل خلفــض 

الصوت الذي حيدثه الرمي بسالح ناري؛ 

يقصــد بتعبــري "الذخــرية" الطلقــات الكاملــة أو مكوناــا، مبــا يف ذلــك ظـــرف اخلرطوشـــة والشـــعيلة (الكبســـولة)  (ج)

واملسـحوق الداسـر والرصاصـة أو املقـذوف، الـيت تسـتعمل يف سـالح نـاري، شـريطة أن تكـون هـــذه املكونــات نفســها خاضعــة للــترخيص يف 

الدولة الطرف املعنية؛ 

يقصد بتعبري "الصنع غري املشروع" صنع أو جتميع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناا أو الذخرية:  (د)

من أجزاء ومكونات متجر ا بصورة غري مشروعة؛ أو  �١�

دون ترخيص أو إذن من سلطة خمتصة يف الدولة الطرف اليت جيري فيها الصنع أو التجميع؛ أو  �٢�

دون وسم األسلحة النارية بعالمات وقت صنعها، وفقا للمادة ٨ من هذا الربوتوكول؛  �٣�

ويتعني أن يكون الترخيص أو اإلذن بصنع األجزاء واملكونات وفقا ألحكام القانون الداخلي؛ 

يقصد بتعبري "االجتار غـري املشـروع" اسـترياد األسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـرية أو تصديرهـا أو اقتناؤهـا  (هـ)

أو بيعها أو تسليمها أو حتريكها أو نقلها من إقليـم دولـة طـرف أو عـربه إىل إقليـم دولـة طـرف أخـرى اذا كـان أي مـن الـدول األطـراف املعنيـة 

ال يأذن بذلك وفقا ألحكام هذا الربوتوكول، أو اذا كانت األسلحة النارية غري موسومة بعالمات وفقا للمادة ٨ من هذا الربوتوكول؛ 

يقصـد بتعبـري "اقتفـاء األثـر" التعقّـب املنـهجي لألسـلحة الناريـة، وألجزائـها ومكوناـا والذخـرية، حيثمـا أمكـــن، مــن  (و)

الصانع إىل املشتري لغرض مساعدة السلطات املختصة يف الدول األطـراف علـى كشـف الصنـع غـري املشـروع واالجتـار غـري املشـروع والتحـري 

عنهما وحتليل تفاصيلهما. 
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املادة ٤ 
نطاق االنطباق 

ـــه علــى خــالف ذلــك، علــى منــع صنــع األســلحة الناريــة وأجزائــها  ينطبـق هـذا الـربوتوكول، باسـتثناء مـا ينـص في -١

ومكوناا والذخرية واالجتار ـا بصـورة غـري مشـروعة؛ وعلـى التحـري عـن اجلرائـم املقـررة وفقـا للمـادة ٥ مـن هـذا الـربوتوكول ومالحقتـها، 

حيثما تكون تلك اجلرائم ذات طابع عرب وطين وتضلع فيها مجاعة إجرامية منظمة. 

ال ينطبق هذ الربوتوكول علـى الصفقـات مـن دولـة اىل أخـرى أو عمليـات النقـل بـني الـدول يف احلـاالت الـيت يكـون  -٢

من شأن تطبيق الـربوتوكول فيـها أن ميـس حبـق دولـة طـرف يف اختـاذ إجـراءات حرصـا علـى مصلحـة األمـن الوطـين مبـا يتسـق مـع ميثـاق األمـم 

املتحدة. 

املادة ٥ 

التجرمي 

يتعـني علـى كـل دولـة طـرف أن تعتمـد مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تشـريعية وتدابـري أخـرى لتجـرمي السـلوك التـايل، عنـــد  -١

ارتكابه عمدا: 

(١) صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخرية غري املشروع؛ 

(٢) االجتار غري املشروع باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخرية؛ 

ـــربوتوكول، أو طمســها أو  تزويـر عالمـة (عالمـات) الوسـم علـى السـالح النـاري، الـيت تقتضيـها املـادة ٨ مـن هـذا ال (ج)

إزالتها أو حتويرها بصورة غري مشروعة. 

يتعني على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي جترم السلوك التايل:  -٢

رهنـا باملفـاهيم األساسـية يف نظامـها القـانوين، الشـروع أو املشــاركة كطــرف متواطــئ يف ارتكــاب أي مــن اجلرائــم  (أ)

املقررة وفقا للفقرة ١ من هذه املادة؛  

تنظيم ارتكاب جرم من اجلرائم املقررة وفقا للفقـرة ١ مـن هـذه املـادة، أو توجيهـه أو املسـاعدة أو التحريـض عليـه أو  (ب)

تسهيله أو إسداء املشورة بشأنه. 
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املادة ٦ 

املصادرة والضبط والتصرف 

دون مساس باملادة ١٢ من االتفاقية، يتعني علـى الـدول األطـراف أن تعتمـد، إىل أقصـى مـدى ممكـن ضمـن إطـار نظمـها القانونيـة  -١

الداخلية، ما قد يلزم من تدابري للتمكني مـن مصـادرة األسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـرية الـيت جـرى صنعـها أو االجتـار ـا بصـورة 

غري مشروعة. 

يتعـني علـى الـدول األطـراف أن تعتمـد، ضمـن إطـار نظمـها القانونيـة الداخليـة، مـا قـد يلـزم مـــن تدابــري ملنــع وقــوع  -٢

األسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخرية، املصنوعة واملتجر ـا بصـورة غـري مشـروعة، يف أيـدي أشـخاص غـري مـأذون هلـم، وذلـك بضبـط 

تلـك األسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـرية وتدمريهـا، مـا مل يكـن قـد صـدر إذن رمسـي بـالتصرف فيـها بطريقـــة أخــرى، شــريطة أن 

تكون األسلحة النارية قد ومست بعالمات، وأن تكون طرائق التصرف يف تلك األسلحة النارية والذخرية قد سجلت. 
 

املنع  ثانيا-

املادة ٧ 

حفظ السجالت 

يتعني على كل دولة طرف أن تضمن االحتفاظ، ملـدة ال تقـل عـن عشـر سـنوات، باملعلومـات املتعلقـة باألسـلحة الناريـة، وكذلـك 

بأجزائها ومكوناا والذخرية، حيثما يكون ذلك مناسـبا وممكنـا، الالزمـة القتفـاء أثـر تلـك األسـلحة الناريـة وحتديـد ماهيتـها، وكذلـك، حيثمـا 

ــذا  يكـون ذلـك مناسـبا وممكنـا، أجزائـها ومكوناـا والذخـرية، املصنوعـة أو املتجـر ـا بصـورة غـري مشـروعة، وملنـع وكشـف أي أنشـطة مـن ه

القبيل. وجيب أن تتضمن تلك املعلومات: 

عالمات الوسم املناسبة اليت تقتضيها املادة ٨ من هذا الربوتوكول؛  (أ)

تواريــخ اصــدار وانقضــاء الرخــص أو األذون اخلاصــة ــا، والبلــد املصــدر والبلــد املســتورد وبلــدان العبــور، عنـــد  (ب)

االقتضـاء، واملسـتلم النـهائي، ووصـف األصنـــاف وكميتــها، يف احلــاالت الــيت تشــتمل علــى صفقــات دوليــة مــن األســلحة الناريــة وأجزائــها 

ومكوناا والذخرية. 

املادة ٨ 

وسم األسلحة النارية 

لغرض حتديد هوية كل سالح ناري واقتفاء أثره، يتعني على الدول األطراف:  -١

إما أن تشترط، وقت صنع كل سالح ناري، ومسه بعالمـة فريـدة تتضمـن اسـم الصـانع وبلـد أو مكـان الصنـع والرقـم  (أ)

املسلسل، وإما أن حتتفظ بأي عالمـة وسـم فريـدة بديلـة تكـون سـهلة االسـتعمال وتتضمـن رمـوزا هندسـية بسـيطة مقرونـة بشـيفرة رقميـة و/أو 

أجبدية متكّن كل الدول من التعرف مباشرة على بلد الصنع؛ 
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أن تشترط وسم كل سالح نــاري مسـتورد بعالمـة بسـيطة مناسـبة، تتيـح التعـرف علـى هويـة بلـد االسـترياد، وحيثمـا  (ب)

ـــة  أمكـن علـى سـنة االسـترياد، ومتكّـن السـلطات املختصـة يف ذلـك البلـد مـن اقتفـاء أثـر السـالح النـاري، وكذلـك وسـم السـالح النـاري بعالم

فريدة اذا مل يكن حيمـل عالمـة وسـم مـن هـذا القبيـل. وليـس مـن الضـروري تطبيـق مقتضيـات هـذه الفقـرة الفرعيـة علـى األسـلحة الناريـة الـيت 

تستورد مؤقتا ألغراض مشروعة ميكن التأكد منها؛ 

أن تكفل، وقت نقل سالح ناري من املخزونات احلكوميـة اىل االسـتعمال املـدين الدائـم، ومسـه بعالمـة فريـدة مناسـبة  (ج)

تتيح لكل الدول األطراف أن تتعرف على هوية البلد الناقل. 

يتعني على الدول األطراف أن تشجع شركات صنع األسـلحة الناريـة علـى اسـتحداث تدابـري مضـادة إلزالـة عالمـات  -٢

الوسم أو حتويرها. 

املادة ٩ 

تعطيل األسلحة النارية 

يتعني على الدولة الطرف اليت ال تعتـرب السـالح النـاري املعطَّـل سـالحا ناريـا وفقـا لقانوـا الداخلـي أن تتخـذ التدابـري الالزمـة، مبـا 

يف ذلك إقرار أحكام بشأن أفعال اجراميـة معينـة، اذا اقتضـى األمـر، ملنـع إعـادة التشـغيل غـري املشـروعة لألسـلحة الناريـة املعطلـة، مبـا يتسـق مـع 

مبادئ التعطيل العامة التالية: 

يتعني جعل مجيع األجزاء األساسية من السالح النـاري املعطَّـل غـري قابلـة بصفـة دائمـة للتشـغيل وغـري قابلـة للنــزع أو  (أ)

التبديل أو التعديل على حنو من شأنه أن يسمح بإعادة تشغيل السالح الناري بأي طريقة من الطرق؛ 

يتعني اختاذ ترتيبات للتحقّق من تدابري التعطيل، من جـانب هيئـة خمتصـة، حيثمـا اقتضـى األمـر، لضمـان أن التعديـالت  (ب)

املدخلة على السالح الناري جتعله بصفة دائمة غري قابل للتشغيل؛ 

يتعـني أن يشـتمل التحقـق مـن جـانب اهليئـة املختصـة علـى اصـدار شـهادة أو سـجل تـدّون فيـه واقعـة تعطيـل الســالح  (ج)

الناري، أو على دمغ ذلك السالح بعالمة مرئية بوضوح عن هذه الواقعة. 

املادة ١٠ 

املقتضيات العامة بشأن نظم إصدار رخص أو أذون 

للتصدير واالسترياد والعبور 

يتعني على كل دولة طرف أن تنشـئ أو تصـون نظامـا فعـاال إلصـدار رخـص أو أذون للتصديـر واالسـترياد، وكذلـك  -١

الختاذ تدابري بشأن العبور الدويل، فيما خيص نقل األسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخرية. 

قبل إصدار رخص أو أذون التصدير للشحنات مـن األسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـرية، يتعـني علـى كـل  -٢

دولة طرف أن تتحقق مما يلي: 
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قيام الدول املستوردة بإصدار رخص أو أذون االسترياد؛  (أ)

قيام دول العبور، كحـد أدىن، بتوجيـه إشـعار مكتـوب، قبـل الشـحن، بأنـه ليـس لديـها اعـتراض علـى العبـور، وذلـك  (ب)

دون إخالل بأي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف لصاحل دول غري ساحلية. 

يتعني أن تتضمن رخص أو أذون التصديـر واالسـترياد والوثـائق املرفقـة ـا معـا معلومـات تشـمل، كحـد أدىن، مكـان  -٣

وتاريخ االصدار، وتاريخ االنقضاء، وبلد التصدير، وبلـد االسـترياد، واملسـتلم النـهائي، ووصفـا لألسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـرية 

وكميتها، وبلدان العبور، حيثما يكون هناك عبور. وجيب تزويد دول العبور مسبقا باملعلومات الواردة يف رخصة االسترياد. 

يتعني على الدولة الطرف املستوردة أن تبلّغ الدولـة الطـرف املصـدرة، بنـاء علـى طلبـها، باسـتالم الشـحنة املرسـلة مـن  -٤

األسلحة النارية وأجزائها ومكوناا أو الذخرية.  

يتعني على كل دولة طـرف، يف حـدود املـوارد املتاحـة، أن تتخـذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـري لضمـان أن تكـون إجـراءات  -٥

الترخيص أو اإلذن مأمونة، وأن تكون ثبوتية وثائق الترخيص أو اإلذن قابلة للتحقق منها أو التأكد من صالحيتها. 

ـــأن اســترياد وتصديــر األســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناــا  جيـوز للـدول األطـراف أن تعتمـد إجـراءات مبسـطة بش -٦

والذخـرية مؤقتـا وكذلـك بشـأن عبورهـا، ألغـراض مشـروعة ميكـــن التحقــق منــها، مثــل الصيــد أو رياضــة الرمايــة أو التقييــم أو املعــارض أو 

االصالح. 

املادة ١١ 

تدابري األمن واملنع 

سـعيا اىل كشـف حـوادث سـرقة أو فقـدان أو تسـريب األسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـرية، وكذلـك صنعـها واالجتــار 

ا غري املشروعني، واىل منعها والقضاء عليها، يتعني على كل دولة طرف أن تتخذ التدابري املناسبة: 

القتضاء أمن األسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخـرية، وقـت الصنـع واالسـترياد والتصديـر وكذلـك وقـت عبـور  (أ)

إقليمها؛  

لزيـادة فعاليـة تدابـري مراقبـة االسـترياد والتصديـر والعبـور، مبـا يف ذلـك، عنـد االقتضـاء، تدابـري مراقبـة احلـدود، وفعاليــة  (ب)

التعاون عرب احلدود بني أجهزة الشرطة واجلمارك. 

املادة ١٢ 

املعلومات 

دون مسـاس بأحكـام املـادتني ٢٧ و٢٨ مـن االتفاقيـة، يتعـني علـى الـدول األطـراف أن تتبـادل فيمـا بينـها، مبــا يتســق  -١

ـــة حبــاالت معينــة عــن أمــور مثــل منتجــي األســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناــا  ونظمـها القانونيـة واالداريـة الداخليـة، املعلومـات ذات الصل

والذخرية وجتارها ومستورديها ومصدريها، وكذلك ناقليها حيثما أمكن ذلك، املأذون هلم. 
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دون مساس باملــادتني ٢٧ و٢٨ مـن االتفاقيـة، يتعـني علـى الـدول األطـراف أن تتبـادل فيمـا بينـها، مبـا يتسـق ونظمـها  -٢

القانونية واالدارية الداخلية، املعلومات ذات الصلة بأمور مثل: 

اجلماعـات االجراميـــة املنظّمــة الــيت يعــرف أو يشــتبه بأــا تشــارك يف صنــع األســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناــا  (أ)

والذخرية أو االجتار ا بصورة غري مشروعة؛  

وســائل االخفــاء املســتعملة يف صنــع األســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناــا والذخــرية أو االجتــار ــا بصــورة غـــري  (ب)

مشروعة، وسبل كشف تلك الوسائل؛  

الطرائق والوسائل ونقاط االرسـال والوصـول والـدروب الـيت تسـتخدمها عـادة اجلماعـات االجراميـة املنظمـة الضالعـة  (ج)

يف االجتار غري املشروع باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخرية؛  

اخلـربات التشـريعية واملمارســـات والتدابــري الراميــة إىل منــع ومكافحــة واســتئصال صنــع األســلحة الناريــة وأجزائــها  (د)

ومكوناا والذخرية واالجتار ا بصورة غري مشروعة. 

يتعني على الـدول األطـراف أن تـزّود بعضـها البعـض أو تتقاسـم، حسـب االقتضـاء، املعلومـات العلميـة والتكنولوجيـة  -٣

ذات الصلة اليت تفيد سلطات إنفاذ القانون، لكي تعزز قـدرات بعضـها البعـض علـى منـع صنـع األسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـرية 

واالجتار ا بصورة غري مشروعة، وعلى كشفهما والتحري عنهما ومالحقة األشخاص الضالعني يف هذين النشاطني غري املشروعني. 

يتعني على الدول األطراف أن تتعاون فيما بينـها علـى اقتفـاء أثـر األسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـرية الـيت  -٤

ــت أو اتجـر ـا بصـورة غـري مشـروعة. ويتعـني أن يشـمل هـذا التعـاون تقـدمي ردود سـريعة علـى طلبـات املسـاعدة يف اقتفـاء  رمبا تكون قد صنع

أثر تلك األسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخرية ضمن حدود املوارد املتاحة. 

ـــة أخــرى، أن تكفــل  يتعـني علـى كـل دولـة طـرف، رهنـا باملفـاهيم األساسـية لنظامـها القـانوين أو بـأي اتفاقـات دولي -٥

سـرية أي معلومـات تتلقاهـا مـن دولـة طـرف أخـرى عمـال ـــذه املــادة، مبــا يف ذلــك املعلومــات املشــمولة حبــق ملكيــة واملتعلقــة باملعــامالت 

ـــيت قدمــت املعلومــات. واذا  التجاريـة، وأن متتثـل للتقييـدات املفروضـة علـى اسـتخدام تلـك املعلومـات، اذا طلبـت منـها ذلـك الدولـة الطـرف ال

تعذر احلفاظ على تلك السرية، يتعني إبالغ الدولة الطرف اليت قدمت املعلومات قبل إفشائها. 

املادة ١٣ 

التعاون 

ـــدول األطــراف أن تتعــاون معــا علــى املســتوى الثنــائي واالقليمــي والــدويل يف جمــال منــع ومكافحــة  يتعـني علـى ال -١

واستئصال صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخرية واالجتار ا بصورة غري مشروعة. 

دون مسـاس بـالفقرة ١٣ مـن املـادة ١٨ مـن االتفاقيـة، يتعـني علـى كـل دولـة طـرف أن حتـــدد هيئــة وطنيــة أو نقطــة  -٢

اتصال واحدة، لكي تعمل كحلقة وصل بينها وبني سائر الدول األطراف بشأن املسائل املتعلقة ذا الربوتوكول. 
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يتعني على الـدول األطـراف أن تلتمـس الدعـم والتعـاون مـن صـانعي األسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـرية  -٣

ــها ومساسـرا وناقليـها التجـاريني، مـن أجـل منـع وكشـف األنشـطة غـري املشـروعة املشـار اليـها يف الفقـرة ١ مـن  وجتارها ومستورديها ومصدري

هذه املادة. 

املادة ١٤ 

التدريب واملساعدة التقنية 

ـــة، حســب االقتضــاء، لكــي يتســىن للــدول  يتعـني علـى الـدول األطـراف أن تتعـاون فيمـا بينـها ومـع املنظمـات الدوليـة ذات الصل

األطراف أن تتلقى، بناء على طلبها، التدريب واملسـاعدة التقنيـة الالزمـني لزيـادة قدرـا علـى منـع ومكافحـة واسـتئصال صنـع األسـلحة الناريـة 

وأجزائها ومكوناا والذخرية واالجتار ا بصـورة غـري مشـروعة، مبـا يف ذلـك املسـاعدة التقنيـة واملاليـة واملاديـة يف املسـائل املبينـة يف املـادتني ٢٩ 

و٣٠ من االتفاقية. 

املادة ١٥ 

السماسرة والسمسرة 

بغيـة منـع ومكافحـة صنـع األسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـرية واالجتـار ـا بصـورة غـري مشـروعة، يتعـــني  -١

على الدول األطراف، اليت مل تفعل ذلك بعد، أن تنظــر يف انشـاء نظـام ألجـل التنظيـم الرقـايب ألنشـطة مـن يعملـون يف السمسـرة. وميكـن لنظـام 

من هذا القبيل أن يشمل واحدا أو أكثر من التدابري مثل: 

اشتراط تسجيل السماسرة العاملني داخل اقليمها؛ أو  (أ)

اشتراط الترخيص أو اإلذن مبمارسة السمسرة؛ أو  (ب)

اشـتراط أن تفصـح رخـص أو أذون االسـترياد والتصديـر، أو املسـتندات املصاحبـة هلـا، عـن أمسـاء وأمـــاكن السماســرة  (ج)

املشمولني يف الصفقة. 

تشجع الدول األطراف اليت أنشأت نظام أذون بشأن السمسرة، حسبما هـو مبـني يف الفقـرة ١ مـن هـذه املـادة، علـى  -٢

أن تـدرج يف عمليـات تبـادل املعلومـات الـيت تقـوم ـا يف إطـار املـادة ١٢ مـن هـذا الـــربوتوكول، معلومــات عــن السماســرة والسمســرة، وأن 

حتتفظ بسجالت خاصة بالسماسرة والسمسرة وفقا للمادة ٧ من هذا الربوتوكول. 
 

أحكام ختامية  ثالثا-



11

A/RES/55/255

املادة ١٦ 

تسوية النـزاعات 

يتعـني علـى الـدول األطـراف أن تسـعى اىل تسـوية النــزاعات املتعلقـة بتفسـري أو تطبيـق هـذا الـربوتوكول، مـن خـــالل  -١

التفاوض. 

ـــدول األطــراف بشــأن تفســري أو تطبيــق هــذا الــربوتوكول، وتعــذّرت  اذا نشـأ أي نـزاع بـني دولتـني أو أكـثر مـن ال -٢

تسويته عن طريــق التفـاوض يف غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، وجـب تقدميـه، بنـاء علـى طلـب احـدى تلـك الـدول األطـراف، إىل التحكيـم. واذا 

ـــم التحكيــم، جــاز ألي مــن تلــك الــدول  تعـذّر علـى تلـك الـدول األطـراف، بعـد سـتة أشـهر مـن تـاريخ طلـب التحكيـم، أن تتفـق علـى تنظي

األطراف أن حتيل النـزاع اىل حمكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام األساسي للمحكمة. 

ـــام  جيـوز لكـل دولـة طـرف أن تعلـن، وقـت التوقيـع أو التصديـق علـى هـذا الـربوتوكول أو قبولـه أو إقـراره أو االنضم -٣

إليه، أا ال تعترب نفسها ملزمة بالفقرة ٢ مـن هـذه املـادة. وال تكـون الـدول األطـراف األخـرى ملزمـة بـالفقرة ٢ مـن هـذه املـادة جتـاه أي دولـة 

طرف أبدت مثل هذا التحفظ. 

جيوز ألي دولة طرف أبـدت حتفظـا وفقـا للفقـرة ٣ مـن هـذه املـادة، أن تسـحب ذلـك التحفـظ يف أي وقـت بإشـعار  -٤

يوجه اىل األمني العام لألمم املتحدة. 

املادة ١٧ 

التوقيع والتصديق والقبول واالقرار واالنضمام 

يفتـح بـاب التوقيـع علـى هـذا الـربوتوكول أمـام مجيـع الـدول يف مقـر األمـم املتحـدة بنيويـورك مـن اليـوم الثالثـني بعــد  -١

اعتماده من قبل اجلمعية العامة، وحىت ١٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢. 

يفتح باب التوقيع على هـذا الـربوتوكول أيضـا أمـام منظمـات التكـامل االقتصـادي اإلقليميـة، شـريطة أن تكـون دولـة  -٢

واحدة على األقل من الدول األعضاء يف تلك املنظمة قد وقّعت على هذا الربوتوكول وفقا للفقرة ١ من هذه املادة. 

خيضـع هـذا الـربوتوكول للتصديـق أو القبـول أو االقـرار. وتـودع صكـوك التصديـق أو القبـول أو االقـرار لـدى األمـني  -٣

العام لألمم املتحدة. وجيوز ملنظمــة تكـامل اقتصـادي إقليميـة أن تـودع صـك تصديقـها أو قبوهلـا أو اقرارهـا اذا كـانت دولـة واحـدة علـى األقـل 

من الدول األعضـاء فيـها قـد فعلـت ذلـك. ويتعـني علـى تلـك املنظمـة أن تعلـن يف صـك تصديقـها أو قبوهلـا أو اقرارهـا نطـاق اختصاصـها فيمـا 

يتعلق باملسائل اليت حيكمها هذا الربوتوكول. ويتعني على تلك املنظمة أيضا أن تبلّغ الوديع بأي تعديل ذي صلة يف نطاق اختصاصها. 

هذا الربوتوكول قابل ألن تنضم إليه أي دولة أو أي منظمة تكـامل اقتصـادي إقليميـة تكـون دولـة واحـدة علـى األقـل  -٤

من الدول األعضاء فيها طرفا يف هذا الـربوتوكول. وتـودع صكـوك االنضمـام لـدى األمـني العـام لألمـم املتحـدة. ويتعـني علـى منظمـة التكـامل 

االقتصـادي اإلقليميـة أن تعلـن، وقـت انضمامـها، نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق باملسـائل الـيت حيكمــها هــذا الــربوتوكول. ويتعــني علــى تلــك 

املنظمة أيضا أن تبلغ الوديع بأي تعديل ذي صلة يف نطاق اختصاصها. 
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املادة ١٨ 

بدء النفاذ 

يبـدأ نفـاذ هـذا الـربوتوكول يف اليـوم التسـعني مـن تـاريخ إيـداع الصـك األربعـني مـن صكـوك التصديـق أو القبــول أو  -١

االقرار أو االنضمام، على أن ال يبدأ نفاذه قبل بـدء نفـاذ االتفاقيـة. وألغـراض هـذه الفقـرة، يتعـني عـدم اعتبـار أي صـك تودعـه منظمـة تكـامل 

اقتصادي إقليمية صكا إضافيا إىل الصكوك اليت أودعتها الدول األعضاء يف تلك املنظمة. 

يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة تكـامل اقتصـادي إقليميـة تصـدق علـى هـذا الـربوتوكول أو  -٢

تقبله أو تقره أو تنضم إليه بعــد إيداع الصــك األربعـني مـن تلـك الصكـوك، يف اليـوم الثالثـني مـن تـاريخ إيـداع تلـك الدولـة أو املنظمـة الصـك 

ذا الصلة، أو يف تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول عمال بالفقـرة ١ من هذه املادة، أيهما كان الالحق. 

املادة ١٩ 

التعديل 

بعد انقضاء مخـس سـنوات علـى بـدء نفـاذ هـذا الـربوتوكول، جيـوز للدولـة الطـرف يف الـربوتوكول أن تقـترح تعديـال  -١

ـــراف ومؤمتــر األطــراف يف االتفاقيــة  لـه، وأن تقـدم ذلـك االقـتراح إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة، الـذي يقـوم عنـد ذلـك بـإبالغ الـدول األط

بالتعديل املقترح لغرض النظر يف االقتراح واختـاذ قـرار بشـأنه. ويتعـني علـى الـدول األطـراف يف هـذا الـربوتوكول، اتمعـة يف مؤمتـر األطـراف، 

أن تبذل قصارى جهدها للتوصل اىل توافق يف اآلراء بشـأن كـل تعديـل. واذا مـا اسـتنفدت كـل اجلـهود الراميـة اىل حتقيـق توافـق اآلراء دون أن 

يتسـىن التوصـل اىل اتفـاق، يتعـني، كمـالذ أخـري، ألجـل اعتمـاد التعديـل اشـتراط التصويـت لـه بأغلبيـة ثلثـي أصـوات الـــدول األطــراف يف هــذا 

الربوتوكول احلاضرة واملصوتة يف اجتماع مؤمتر األطراف. 

ـــيت تنــدرج ضمــن نطــاق اختصاصــها، أن متــارس  يتعـني علـى منظمـات التكـامل االقتصـادي اإلقليميـة، يف املسـائل ال -٢

ـــذا الــربوتوكول. وال  حقـها يف التصويـت يف إطـار هـذه املـادة بادالئـها بعـدد مـن األصـوات مسـاو لعـدد دوهلـا األعضـاء الـيت هـي أطـراف يف ه

جيوز لتلك املنظمات أن متارس حقها يف التصويت اذا مارست دوهلا األعضاء ذلك احلق، والعكس بالعكس. 

ـــانب الــدول  يكـون أي تعديـل يعتمـد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه املـادة، خاضعـا للتصديـق أو القبـول أو االقـرار مـن ج -٣

األطراف. 

يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ١ من هذه املـادة، فيمـا يتعلـق بـأي دولـة طـرف، بعـد تسـعني يومـا مـن تـاريخ  -٤

ايداع تلك الدولة الطرف لدى األمني العام لألمم املتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو اقراره. 

عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول األطراف اليت أعربـت عـن قبوهلـا االلـتزام بـه. وتظـل الـدول األطـراف  -٥

األخرى ملزمة بأحكام هذا الربوتوكول وبأي تعديالت سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرا. 

املادة ٢٠ 

االنسحاب 
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جيـوز للدولـة الطـرف أن تنسـحب مـن هـذا الـربوتوكول بتوجيـــه إشــعار مكتــوب إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة.  -١

ويصبح هذا االنسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استالم األمني العام لذلك اإلشعار. 

ال تعـود منظمـة التكـامل االقتصـادي اإلقليميـة طرفـا يف هـذا الـربوتوكول عندمـا تنسـحب منـه مجيـع الـدول األعضـــاء  -٢

فيها. 

املادة ٢١ 

الوديع واللغات 

يسمى األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذا الربوتوكول.  -١

ـــريب والفرنســي يف  يـودع أصـل هـذا الـربوتوكول، الـذي يتسـاوى نصـه اإلسـباين واإلنكلـيزي والروسـي والصيـين والع -٢

احلجية، لدى األمني العام لألمم املتحدة. 

وإثباتـا ملـا تقـدم، قـام املفوضـون املوقّعـون أدنـاه، املخولـون بذلـك حسـب األصـول مــن جــانب حكومــام، بــالتوقيع علــى هــذا 

الربوتوكول. 

 


