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  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٧- ٨فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت) ز(و) ج(و) ب(و) أ (٢البنود 

   املنظمةاجلرمية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة استعراض
  مجع املعلومات: عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
   اخلرباء بشأناوراتمشواآلليات احملتملة الستعراض التنفيذ؛ 

  مع التركيز اخلرباء بشأن التعاون الدويل، مشاورات؛ التجرمي
  خصوصا على تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة
  والتعاون الدويل ألغراض املصادرة، وإنشاء السلطات

  مشاورات اخلرباء بشأن وسم األسلحةاملركزية وتعزيزها؛ 
   واالجتار باألسلحة،سلحة النارية وحفظ سجالت عن األ،النارية

        ، وحتديد السلطات املختصةالنارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية
ومكّوناهتا  تنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها    

األمم املتحدة  تفاقية الاملكّمل والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة،
      جتميع للمعلومات الواردة من الدول: رب الوطنيةملكافحة اجلرمية املنظمة ع

    تقرير من األمانة    
  احملتويات

 الصفحة الفقرات  
  ٣  ٤-١.................................................................................مقّدمة -أوال
 ٤ ٥٧-٥..............حتليل التشريعات والتدابري الوطنية املتعلقة باألحكام ذات الصلة من الربوتوكول-ثانيا
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  مكافحة صنع األسلحة  تنفيذ بروتوكولحالة الردود الواردة على االستبيان اخلاص بتنفيذ  -الثاين

  اقية هبا بصورة غري مشروعة، املكّمل التف النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار
 ٢٥................................................األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
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  مقدمة  -أوال  
 ٢٠٠١مايو / أيار٣١ املؤرخ ٥٥/٢٥٥قرارها  يف اعتمدت اجلمعية العامة  - ١

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة 
ودخل  )١(.تفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةغري مشروعة، املكّمل ال

 ١٨ من املادة ١ عمال بالفقرة ٢٠٠٥يوليه /متوز ٣ز النفاذ يف حّياألسلحة النارية بروتوكول 
 من جدول أعمال الدورة الثانية ملؤمترضمن هذا الربوتوكول، ولذلك أدرج النظر يف تنفيذه 

   .املنظمة عرب الوطنية مم املتحدة ملكافحة اجلرميةاأل األطراف يف اتفاقية
 بشأن بروتوكول  برنامج العمل أن يتألف٢/٥  يف مقررهقّرر مؤمتر األطرافو  - ٢

  : مما يليدورته الثالثةيف  األسلحة النارية
  النظر يف التكييف األساسي للتشريعات الوطنية وفقا ألحكام الربوتوكول؛  )أ(  
التشريعات املتعلقة بالتجرمي والصعوبات املصادفة يف تنفيذ دراسة يف البدء   )ب(  

   من الربوتوكول؛٥املادة 
تعزيز التعاون الدويل وتطوير املساعدة التقنية من أجل تذليل الصعوبات   )ج(  

  املستبانة يف تنفيذ الربوتوكول؛
 ول من الربوتوك١٠ و٨ و٧تبادل اآلراء واخلربات املُكتسبة يف تنفيذ املواد   )د(  
  )٢(.تدابري حفظ السجالت ووسم األسلحة النارية وإصدار الرخصاملتعلقة ب

وهذا التقرير هو نسخة حمّدثة من التقرير التحليلي املقّدم عن تنفيذ الربوتوكول إىل   - ٣
ويتضمن معلومات جمّمعة وحتليال أوليا جلميع ). CTOC/COP/2006/8(املؤمتر يف دورته الثالثة 

ويلقي التقرير كذلك الضوء .  الدول على االستبيان الذي وزعته األمانةالردود الواردة من
على التقّدم احملرز صوب الوفاء باملتطلبات احملددة يف الربوتوكول والصعوبات اليت تواجهها 

  .الدول أحيانا يف تنفيذ أحكامه
عدة وطلب فريق اخلرباء احلكوميني العامل املؤقت املفتوح العضوية املعين باملسا  - ٤

 إىل ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٥ إىل ٣التقنية يف االجتماع الذي عقده يف فيينا من 
األمانة أن تضع فورا أداة جلمع املعلومات تتسم بالكفاءة وسهولة االستعمال على شكل 

                                                                 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (1) 
سئلة  لن يتضمن أ٢/٥فهم مؤمتر األطراف أن االستبيان الذي وضع وفقا للتوجيهات اليت نص عليها يف مقرره  (2) 

  . من الربوتوكول١٠ و٨ و٧عن تنفيذ املواد 
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وبعد ). CTOC/COP/2008/2ملزيد من املعلومات، انظر (قائمة مرجعية حاسوبية مؤقتة 
 ٢١لقائمة املرجعية وإرساهلا إىل الدول األطراف والدول املوقعة يف االنتهاء من إعداد ا

، ٢٠٠٨أغسطس / آب٦وحىت .  حتديثا١٥ ردود و٦، أرسلت الدول ٢٠٠٨مايو /أيار
 دولة طرفا ٣٧ دولة عضوا من بينها ٥٥كانت األمانة قد تلقت ردودا على االستبيان من 

كما قدمت الكثري من تلك . وقع عليه دول مل ت٨ دول موقعة عليه و١٠يف الربوتوكول و
). انظر املرفق األول(الدول نسخا من تشريعاهتا ذات الصلة أو ملخصات وافية هلا 

وتسلمت األمانة أيضا رسالة من موريشيوس تشري إىل أهنا تعمل على تعديل تشريعاهتا 
ي طرف لتغطي مجيع جوانب املعاهدات املتعددة األطراف واملعاهدات اإلقليمية اليت ه

ويورد املرفق الثاين قائمة بأمساء الدول اليت وردت منها ردود على االستبيان حىت . فيها
وجيدر باملالحظة أنه افترض يف احلاالت اليت مل تقدم فيها ردود أن . وقت كتابة هذا التقرير

  .الردود اليت وردت سابقا ما زالت سارية
    

   باألحكام ذات الصلة  املتعلقةحتليل التشريعات والتدابري الوطنية  - ثانيا  
      ربوتوكولمن ال

      تعاريف  - ألف  
      )٤-١األسئلة " (الناريةسلحة ألا"  -١  

      األسلحة النارية  )أ(  
أنه أي سالح حممول ذي َسَبطانة ُيطلق مقذوفا بُيعّرف الربوتوكول السالح الناري   - ٥

 بأن  اجمليبةدت معظم الدولوأفا). ٣من املادة ) أ(الفقرة الفرعية (بفعل مادة متفجرة 
  .تشريعاهتا الوطنية تضم تعاريف لألسلحة النارية تتمشى والتعريف الوارد يف الربوتوكول

 أي تعريف، أفادت بلجيكا تضمنومن الدول اليت ذكرت أن تشريعاهتا ال ت  - ٦
السالح " تعريفا ملصطلح  لكي تتضمن بصدد تعديل تشريعاهتاأهنااملكسيك مدغشقر وو

وذكرت املكسيك بصورة أكثر حتديدا بأنه مع عدم وجود تعريف عام يف ". يالنار
. تشريعاهتا، فإن قانون العقوبات يتضمن تعريفا مبهما وذاتيا ينطبق على األسلحة احملظورة

وأضافت املكسيك أن األسلحة النارية مصنفة يف تشريعاهتا وفقا لفئات؛ وأوردت موناكو 
ا إىل أنه ال يوجد تعريف من هذا القبيل يف تشريعاهتا وأشارت صربي. معلومات مشاهبة

وأفادت إسبانيا بأن تشريعاهتا تستخدم تعريفا معجميا . باستثناء تعريف لبعض أسلحة الصيد
  .كمرجع
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لألسلحة النارية مع التعريف الوارد الداخلية ومن بني الدول اليت ال تتمشى تعاريفها   - ٧
 ايرلنداالصني واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وغاريا وبلوبيالروس يف الربوتوكول، أفادت 

وأفادت . تستند إىل خصائص ماديةو أوسع هاتعاريف أنبالشمالية ونيوزيلندا وهندوراس 
  الداخليةأن تعاريفها وغواتيماال وكازاخستان والكويت بتونس وسلوفينياإكوداور وألبانيا و

 االستخدام املتوّخى، وهي بالتايل ال تتمشى متاما  أو الفعليأضيق أو تستند إىل االستخدام
  .مع الربوتوكول

    
    األسلحة النارية العتيقة  )ب(  

، اليت ُصنعت "األسلحة النارية العتيقة"ال ينطبق بروتوكول األسلحة النارية على   - ٨
  .ه وخالل١٨٩٩حىت عام 

 تتعلق لوائح تنظيمية اليت تشتمل تشريعاهتا علىتقريبا   املبلغةوأفادت مجيع الدول  - ٩
احلدود  أو مزجيا من ١٨٩٩عام حدودا زمنية سابقة لباألسلحة النارية العتيقة أهنا تستخدم 

 النارية اليت تعمل بالبارود لألسلحة النارية، من قبيل األسلحةالزمنية والسمات احملددة 
وائحها وأوضحت باراغواي أن ل.  من الفوهة اليت ُتحشى بالطلقاتواألسلحة النارية

لألسلحة " القيمة التارخيية"بل تشري إىل " األسلحة النارية العتيقة"التنظيمية ال تستخدم تعبري 
وذكرت قربص أن مجيع األسلحة العتيقة تفحصها السلطة . النارية دون حد زمين معني

  املسؤولة وتصدر شهادات هبذا املعىن إذا ما استوفت معايري منصوص عليها يف القوانني 
  . الصلةذات
 ١وذكرت مالطة على وجه التحديد أن مجيع األسلحة النارية املصنوعة قبل   - ١٠

أنه رغم بأفادت اململكة املتحدة و.  تعترب عتيقة مبوجب تشريعها١٩٤٦يناير /كانون الثاين
األسلحة النارية " يشري إىل أن اتوجيهيمبدأ ، فإن مثة "عتيق"عدم تعريف تشريعاهتا ملصطلح 

اليت ال متثل حيازهتا دون قيود خطرا حقيقيا على ينبغي أن تشمل األسلحة النارية " العتيقة
أن مجيع األسلحة النارية بوأفادت احلكومة أيضا . السالمة العامة حبكم عمرها وتصميمها

تم بيعها أو نقلها أو شراؤها أو اقتناؤها أو حيازهتا كتحف أو للديكور، ُتستبعد من ياليت 
 وذكرت بلغاريا أن األسلحة املنتجة قبل مخسني عاما .ريعاهتا الوطنيةنطاق انطباق تش

وأوضحت نيجرييا أنه . ميكن اعتبارها عتيقة وفقا لقانوهنا اخلاص باملتاحف واآلثار الثقافية
ليس لديها لوائح تنظيمية وطنية بشأن األسلحة النارية العتيقة حيث إن اإلدارة الربيطانية 

 ومعظم املؤسسات ١٨٩٩لتعامل مع األسلحة النارية إىل عام للمستعمرة كانت جهة ا
  .املأذون هلا حاليا حبمل األسلحة النارية مل تكن موجودة آنذاك
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بشأن األسلحة  لوائح تنظيمية  ليس لديهاهوذكرت بعض الدول اليت أفادت بأن  - ١١
تعلقة باألسلحة النارية  املولوائحها التنظيميةالنارية العتيقة ومناذجها املقلّدة أن تشريعاهتا 

 ومثال ذلك أن .تنطبق على مجيع األسلحة النارية اليت تشتغل بصرف النظر عن عمرها
ماليزيا أفادت بأن األسلحة النارية العتيقة لديها تظل وفق تشريعاهتا تصنف باعتبارها أسلحة 

 املكسيك بأن وأفادت. نارية ما دام من املمكن من الناحية امليكانيكية إطالق ذخرية منها
حيازة وبيع األسلحة العتيقة مها األمران الوحيدان اللذان خيضعان للتنظيم، وعليه، جيوز لكل 
من األشخاص الطبيعيني واالعتباريني حيازة جمموعات من األسلحة العتيقة طاملا حصلوا على 

ة بشأن وأوضحت مولدوفا أن تشريعاهتا ال تتضمن أي لوائح تنظيمي. إذن من وزارة الدفاع
  .األسلحة العتيقة، ولكنها تعتمد على تصنيف األسلحة الشخصية وفقا للغرض املتوخى منها

    
    النماذج املقلّدة  )ج(  

 يف إطار دة لألسلحة النارية كذلك من تعريف األسلحة الناريةُتستثىن النماذج املقلّ  - ١٢
شتغل وتستخدم نظما عصرية ، ولكن جتدر اإلشارة إىل أن النماذج املقلّدة اليت تالربوتوكول

وأن النظر يف إدراجها ضمن تعريف األسلحة النارية تقتضي اليت وحدها هي للرمي الناري 
النماذج املقلّدة اليت ال تطلق نارا ال ُتدرج إال إذا كانت قابلة ألن تتحول إىل أسلحة ُتطلق 

  .مقذوفات
عايري اليت تستثين النماذج الدول اليت تشتمل تشريعاهتا على بعض املتطبق غالبية   - ١٣

دة بدل التركيز على املقلدة لألسلحة النارية العتيقة، معايري تركز على قدرات النماذج املقلّ
وأوضحت اجلزائر بصورة أكثر حتديدا أن السالح الناري يف إطار . مظهرها اخلارجي

.  تسميتهتشريعاهتا هو أي سالح قادر على إطالق ذخرية ألغراض عسكرية بغض النظر عن
ووّضحت إيطاليا أن النماذج املقلدة لألسلحة العتيقة ُتستثىن من نطاق انطباق القانون 

.  بالذخرية حشوهاإىل أسلحة نارية أو متكّن منبتحويلها شريطة أن ُتصّنع بطريقة ال تسمح 
ح وأبلغت موناكو أن السال. وينبغي، يف كل األحوال، أن ُتغلق السبطانة بسدادة محراء جلية

  الربتغالتوأفاد. الناري العاجز متاما عن إطالق النار يعترب منوذجا مقلدا يف إطار تشريعاهتا
أن املعايري املستخدمة يف تشريعها لتعريف النموذج املقلد هي التاريخ والقيمة التارخيية 

  .والتقنية والفنية للحفاظ عليه
    



 

 7 
 

CTOC/COP/2006/8/Rev.1  

      )٤السؤال " (األجزاء واملكّونات"  -٢  
    األسلحة الناريةعناصر   )أ(  

األجزاء "ربوتوكول، ُيقصد بتعبري ال من ٣من املادة ) ب(وفقا للفقرة الفرعية   - ١٤
، مبا يف  على السواءالعناصر املُصّممة خصيصا للسالح الناري واألساسية لتشغيله" واملكّونات

 أو كتلة ذلك السبطانة، أو اهليكل أو علبة املغالق، أو املزلق أو االسطوانة، أو املغالق
  .املغالق
 ، مبا يف ذلك بعض الدول اليت تشتمل تعاريفهاباإلجياب الدول املُجيبة ا ثلثردو  - ١٥

  ".األجزاء غري األساسية لتشغيله"من السالح الناري أو " أي أجزاء " تعبريي علىالداخلية
ضع ن تلك العناصر ختإالتفيا و السويد قالت، اليت أفادت بغري ذلكومن بني الدول   - ١٦

، مبقتضى تعين" مكّونات السالح الناري"وأوضحت فنلندا أن .  اللوائح التنظيميةلبعض
خزانة منفصلة عن سالح ناري وأي عنصر مقابل وكذلك السبطانة وآلية إغالق تشريعاهتا، 

وأوضحت حكومة فنلندا كذلك أن اهليكل يدخل يف نطاق تشريعها إذا كان يعمل . املغالق
 وذكرت مدغشقر أن التعريفات الواردة يف الربوتوكول سوف تدرج .قكآلية إغالق للمغال

األجزاء " وذكرت إسبانيا أن تشريعاهتا ُتشري إىل .يف تشريعاهتا الوطنية دون أي تعديل
، مبا يف ذلك هيكل الطبنجة وسبطانتها ومغالقها؛ وهيكل "األجزاء واملكّونات "ال" األساسية

  البندقية وسبطانتها؛ ومغالق الصيداحة بندقيةاملسدس وسبطانته واسطوانته؛ ورج
 .يف تشريعها" األجزاء واملكّونات"أهنا ترى من الضروري تعريف بوأفادت بريو . وسبطانتها

ختضع للقواعد املنظمة الستخدام األسلحة " األجزاء واملكونات"وأوضحت باراغواي أن 
واحق اليت تشكل جزءا ال غىن عنه النارية باعتبار أن اللوائح التنظيمية مل تذكر سوى الل

  .للسالح
    

    الصوتكوامت   )ب(  
" األجزاء واملكّونات"ربوتوكول، تشمل ال من ٣من املادة ) ب(وفقا للفقرة الفرعية   - ١٧

كامت (أيضا أي جهاز مصمم أو معّدل خلفض الصوت الذي حيدثه الرمي بسالح ناري 
  ).الصوت

لكامت  تشتمل تشريعاهتا الداخلية على أي تعريف وذكرت معظم الدول اجمليبة اليت ال  - ١٨
إسبانيا وبلغاريا وبريو وسلوفاكيا (التنظيمية   اللوائحالصوت أن هذه األجهزة ختضع لبعض

وضحت قربص أن كوامت الصوت يف تشريعاهتا ال تعترب جزءا من و). والسويد وغواتيماال
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. ن إطالق سالح ناري ُمجّرمالسالح الناري؛ ولكن حيازة أجهزة خلفض الصوت الناتج ع
يستلزم ترخيصا، دفاعية ال تالاملدرجة حتت تعريف اآلجهزة األتصدير  أنبأفادت فنلندا و

  .الصوتولكن ال توجد قيود تنظيمية مفروضة على كوامت 
    

    )٦ و٥السؤاالن " (الذخرية"  -٣  
ة، تشتمل  من بروتوكول األسلحة الناري٣من املادة ) ج(وفقا للفقرة الفرعية   - ١٩

على مجيع أنواع الذخرية التامة الصنع أو اجملّمعة ومكّوناهتا إذا كانت هذه " الذخرية"
أن تشريعاهتا الوطنية بوأفادت معظم الدول املُجيبة .  للترخيص بالفعلاملكّونات خاضعة

  . تعاريف للذخرية تتمشى والتعريف الوارد يف الربوتوكولتضمنت
دت بأن تشريعاهتا ال تشتمل على أي تعريف للذخرية، ومن بني الدول اليت أفا  - ٢٠

وأفادت .  من التعاريف العامة للذخرية تعريفيهما الداخليأوضحت إكوادور والكويت أن
ووضحت قربص أن الذخرية اليت حتتوي . أهنما بصدد حتديث تشريعاهتماببلجيكا ونيوزيلندا 

ذكرت غواتيماال أن تشريعها و. اتعلى مواد متفجرة تندرج يف تعريفها التشريعي للمتفجر
. أوضحت املكسيك أن قانوهنا حييل إىل تعريف معجميو. ال ينظم سوى تصدير الذخرية

. وذكرت مدغشقر أن التعاريف ذات الصلة مدرجة يف مشروع تشريع بسبيله إىل الصدور
ات اليت  موناكو، فقد أوضحت أن الذخرية ختضع للتشريعات ذاهتا اليت ختضع هلا التشريعأما

  .حتكم األسلحة النارية املستخدمة فيها
أن تعاريفها الداخلية للذخرية ال تتمشى مع التعريف بفادت أومن بني الدول اليت   - ٢١

 ذكرت ألبانيا أن التعريف املدرج يف لوائحها التنظيمية العسكرية ذات الوارد يف الربوتوكول،
عريف الذخرية يف تشريعاهتا أوسع من ذكرت الصني أن تو. الصلة أضيق ألنه ذو طابع عام
أن قانوهنا املتعلق باألسلحة النارية يضم بوأفادت فنلندا . التعريف الوارد يف الربوتوكول

اخلرطوشة الشديدة اخلطر، واملقذوف الشديد اخلطر، وتعاريف للخرطوشة واملقذوف، 
ختضع ما حيازة اخلرطوشة واملقذوف الشديد اخلطر واالجتار هب أفعال وأوضحت أن

، ومنها اخلرطوشات، اليت ختضع لقانوهنا  واملعداتوقّدمت هندوراس قائمة باملواد. للترخيص
  للذخرية أضيق من الداخليوذكرت سلوفينيا أن تعريفها. املتعلق مبراقبة األسلحة النارية

  من تعريف األسلحةتبعد الوارد يف الربوتوكول، وأوضحت أن تعريفها للذخرية يسالتعريف
 اليت ليس هلا سدادات األغلفةو) وطلقات الرشالرصاص (فئة معينة، واملقذوفات احلقيقية 

 يتمشى عموما مع الربوتوكول،  الداخلي اململكة املتحدة أن تعريفهابعد أن أكدتو. قدح
أنواع معينة من الذخرية من ، باستثناء املقذوفات املكوناتأن قانوهنا ال يشمل أفادت ب
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لتضمينه ضوابط رقابية على بيع جاري تعديله ت احلكومة أيضا أن القانون وذكر. احملظورة
 للذخرية أوسع ويضم القنابل اليدوية  الداخليوأفادت زمبابوي بأن تعريفها. الشعيلة

  .والقنابل والقذائف
    

    مقتضيات التجرمي اإللزامي  - باء  
سلحة النارية  على ست جرائم تتعلق بصنع األ الربوتوكول من٥تنص املادة   - ٢٢

وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار غري املشروع هبا، لضمان أن تضع الدول األطراف 
إطارا قانونيا ينظم صنع األسلحة النارية ونقلها بصورة مشروعة ويسمح بالتعرف على 

  .ومعاقبتهماجلناة لتسهيل مالحقة غري املشروعة الصفقات 
    

    )٨ و٧السؤاالن (ارية من أجزاء ومكّونات غري مشروعة صنع أو جتميع أسلحة نجترمي   -١  
صنع أو جتميع أسلحة نارية جتّرم أفادت معظم الدول اجمليبة بأن تشريعاهتا الوطنية   - ٢٣

  .هبا بصورة غري مشروعةاتُّجر وأجزائها ومكّوناهتا أو الذخرية من أجزاء ومكّونات 
قانوهنا جيرمه هذا الفعل ال  أنبجيكا ، أفادت بلأجابت بالنفيومن بني الدول اليت   - ٢٤

ميكن املعاقبة عليه بطريقة غري مباشرة من خالل تطبيق أحكام أخرى من ولكن ، الوطين
 بالسجن ملدة تتراوح بني  الداخلية تعاقبوأوضحت إكوادور أن تشريعاهتا. القانون اجلنائي

خائر أو متفجرات على حنو خمالف للقانون أسلحة أو ذصنع  كل من يثالث ومخس سنوات
. أو لوازم أو غري ذلك من املعدات احملددة أو يزاول أي نشاط آخر ذي صلة بصنعها

وأفادت فنلندا بأن قانوهنا ينص على أن االجتار غري املشروع باألسلحة النارية جرمية، وليس 
رية من األمر كذلك فيما يتعلق بصنع أو جتميع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا أو الذخ

 أنه ال  رغم القانون،وأوضحت غواتيماال أن. جِر هبا بصورة غري مشروعةأجزاء ومكّونات اتُّ
 يشترط استصدار ترخيص باألجزاء واملكونات،ينص على جرمية باسم االجتار غري املشروع 

 وأشارت مدغشقر إىل مشروع قانون سوف يتضمن جترميا لصنع . قطع الغيارخاص السترياد
وأوضحت املكسيك أن لديها قانونا جيرم صنع . من أجزاء ومكونات غري مشروعةاألسلحة 

أو جتميع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا أو الذخرية دون تصريح، لكن ذلك التشريع 
. خيلو من أي إشارة حمددة إىل استخدام األجزاء واملكونات املتجر هبا على حنو غري مشروع

النوع من  وأوضحت نيوزيلندا أن هذا . مل يتوخ جترمي هذا الفعلوذكرت موناكو أن املشرع
 وقّدمت مثاال على أن قانون األسلحة ُيجّرم استرياد ،أخرىاألفعال ميكن مكافحته بطرق 

قوانينها حتظر وذكرت بريو أن .  من الشرطة تصريحأي قطع من األسلحة النارية بدون
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اليت جرى األجزاء واملكّونات حتديدا من ليس الصنع غري املشروع لألسلحة النارية، ولكن 
وأوضحت تونس أن جتميع أسلحة من أجزاء ومكونات غري . االجتار هبا بطريقة غري مشروعة
 باألسلحة النارية  غري املشروع الذي ُيجّرم االجتار قانوهنامشروعة يدخل ضمن نطاق

  .واألجزاء والذخرية
    

    )١٠ و٩السؤاالن (ص أو إذن جرمية الصنع أو التجميع بدون ترخي  -٢  
 صنع أو جتميع األسلحة النارية وأجزائها تفترض األمانة أن مجيع الدول املُجيبة ُتجرم  - ٢٥

الرد بالنفي الذي ورد من ثالث دول،  بدون ترخيص أو إذن، رغم  الذخرية أوومكوناهتا
 اليت ميكنها أن تنتج  املنشآت حيددالقانون"أن  اليت ذكرت )٣(صربيا واجلبل األسودمن بينها 

ورغم أن تونس رّدت بالنفي على هذا ". األسلحة النارية وحتت أي ظروف ميكنها ذلك
أن تشريعاهتا حتظر صنع وجتميع ) ١٢السؤال (السؤال، فقد ذكرت فيما يتعلق مبسألة الوسم 

  .وأجابت تشاد أيضا بالنفي. األسلحة النارية
    

    )١٢ و١١السؤاالن (ميعها دون ومسها جرمية صنع األسلحة النارية أو جت  -٣  
صنع أو جتميع أسلحة نارية دون تجرمي  باملتعلقني نيانقسمت الردود على السؤال  - ٢٦

جاءت الردود الباقية بالنفي أو ، بينما باإلجيابنصف الدول املُجيبة أكثر من  ردفقد . ومسها
 أدناه فيما يتعلق ٦ و٥ مدعو إىل الرجوع إىل البابني ومؤمتر األطراف .أغفلت اإلجابة

من أوجه التشابه يف الردود على األسئلة عددا باجلرائم األخرى ذات الصلة بالوسم، ألن مثة 
  .١٧ و١٥ و١١
  فعال جنائياليسالفعل  دول أن هذا ت عدةومن بني الدول اليت رّدت بالنفي، ذكر  - ٢٧

 مبقتضى )إستونيا(أو جنحة ) يكإسبانيا واجلمهورية التشيكية واملكس(وإمنا هو جرمية إدارية 
  ُيشكّل جرمية من هذا القبيلهندوراس أن أي صنع أو جتميعووأوضحت تونس . تشريعاهتا

 أن ليس  واملغرب وموناكو وهولندابريوألبانيا وأذربيجان ووذكرت . مبوجب تشريعاهتما
مال باتفاق أوضحت املكسيك أنه عبشأن وسم األسلحة النارية، وية لوائح تنظيمية لديها أ

  خاص، فإن مجيع األسلحة اليت تستخدمها وزارة الدفاع لديها حتمل الشعار الوطين ونقش
"SEDENA "ليس لديها أي نظام إلزامي هأنبأفادت السويد و. أو رقما مسلسال خاصا/و 

                                                                 
وقد قُدم . ، واصلت صربيا عضوية صربيا واجلبل األسود يف األمم املتحدة٢٠٠٦يونيه / حزيران٣اعتبارا من  (3) 

الرد على االستبيان اخلاص بتنفيذ الربوتوكول إىل األمانة قبل ذلك التطور وهو يعكس املوقف الوطين لدولة 
  .بل األسود السابقةصربيا واجل
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، ولكن من الناحية العملية، فإن كل سالح ناري يوسم وقت صنعه خبتم الصانع للوسم
ورداً على . يوفر نظاما يسمح بتعقب كل سالح للوصول إىل صانعه احملددورقم فريد، مما 

، )التالعب بالعالمات (١٧و) االجتار باألسلحة النارية غري املوسومة (١٥ و١١األسئلة 
عمل أفادت فنلندا بأن جتاهل واجب إثبات السالح الناري مبقتضى التشريعات ذات الصلة 

وأوضحت كذلك أن أي سالح . ألفعال املتصلة بالوسمجنائي، بينما ال ُيجّرم تشريعها ا
 للجنة الدولية الدائمة الختبار األسلحة  للوائح التنظيميةإثباته وفقاجيب ناري أُنِتج جتاريا 

.  اليت تقضي بأن حيمل كل سالح ناري ومسا يتضمن اسم صانعه ورقما مسلسالالصغرية
ا يتعلق باألسلحة النارية اليت حتمل أرقاما وعالوة على ذلك، ال ُتمنح تراخيص حيازة إال فيم

 عند ة تضع عليها ومسااملعني فإن السلطات  األسلحة اليت ال حتمل أرقاما مسلسلة أمامسلسلة
وأوضحت صربيا واجلبل األسود أن كل جزء يوسم بعالمة . استصدار تراخيص حليازهتا

مجيع أن وضحت اململكة املتحدة وأ. احلالية اللوائح التنظيمية خالل عملية اإلنتاج مبقتضى
 على رقم التعريف أو غري ذلك من ي باالحتفاظ بسجل مفّصل حيتو مطالبوناملصّنعني

وأفادت . وأفادت بيالروس بأن العمل جيري على تعديل القانون اجلنائي. العالمات املمّيزة
كوادور إ(فيما يتعلق بصنع األسلحة النارية التنظيمية  بعض اللوائحدولتان بوجود 

  ).وغواتيماال
    

    )١٤ و١٣السؤاالن (جرمية االجتار غري املشروع   -٤  
 باإلجياب على السؤالني  مجيع الدول املُجيبةردتنيوزيلندا، والسويد باستثناء   - ٢٨

أوضحت مدغشقر أن اجلرمية مدرجة يف مشروع قانون و. املتعلقني باالجتار غري املشروع
يوزيلندا أنه رغم عدم وجود جرمية حمددة تقابل اجلرمية املبّينة  نوأبانت. بسبيله إىل االعتماد

استرياد :  يف إطار تشريعها مشمول باجلرائم التالية النوع من األفعاليف االستبيان، فإن هذا
 وجرمية بيع أو توريد مسدس أو سالح عسكري شبه ،أسلحة نارية وأجزائها دون ترخيص

وأوضحت السويد . إىل شخص غري مرخص له بذلك مقيد استعماله أوتوماتيكي أو سالح
أن تصدير األسلحة النارية أو اقتناءها أو بيعها أو تسليمها أو تداوهلا أو نقلها دون إذن 

 ال يعد جرمية إال األسلحة الناريةتصدير ، يف حني أن  مبقتضى تشريعاهتاصحيح جرمية جنائية
 تعريف املعدات العسكرية مبقتضى قانون يف حالة تصدير األسلحة النارية اليت ينطبق عليها

  .املعدات العسكرية دون إذن سار
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    )١٦ و١٥السؤاالن (جرمية االجتار باألسلحة النارية غري املوسومة   -٥  
يف الردود الواردة على  يف احلسبان التشابه البالغ مؤمتر األطرافمن احملبذ أن يأخذ   - ٢٩

، واالجتار ١١يف السؤال الصنع دون الوسم بعالمات (م األسئلة الثالثة املتعلقة جبرائم الوس
  ).١٧ والتالعب بالعالمات يف السؤال ١٥باألسلحة النارية غري املوسومة يف السؤال 

ستونيا وبيالروس واجلمهورية التشيكية إومن بني الدول اليت رّدت بالنفي، قدمت   - ٣٠
. ١١مة على السؤال ّد املق نفس الردود وموناكو وهولنداوالسويد وفنلندا واملكسيك

 ت بعضوأشار. وذكرت بيالروس أن العمل جيري على صياغة تعديل للقانون اجلنائي
اجلمهورية التشيكية (إدارية   إمنا جرمية جنائيةليسمبقتضى تشريعاهتا الدول إىل أن هذا الفعل 

مته على الذي قّدالرجوع إىل ردها فنلندا طلبت و). ستونياإ(أو أنه جنحة ) واملكسيك
، وذكرت السويد من جديد أن ليس لديها أي نظام إلزامي للوسم بعالمات. ١٢السؤال 

  .١٢وإن أشارت إىل املمارسة املفصلة يف ردها على السؤال 
  غري الوسم مثل تعريف أخرى للسالحأساليبوجود وأفادت بعض الدول ب  - ٣١

على األسلحة وعلى  املطبوعة األرقام املسلسلةأو ) إكوادور( األسلحة النارية مواصفات
وذكرت غواتيماال أهنا تفرض حظرا عاما على األسلحة النارية غري ). بريو(أجزائها الرئيسية 

 وأوضحت نيوزيلندا أن بعض .١٢ وأشارت املكسيك إىل إجابتها على السؤال .املوسومة
 عن القيام، إما ستورد امل امتناع: تشملها اجلرائم التالية١٥األفعال الوارد ذكرها يف السؤال 

 أو ةستوردامل اتسدساملكل اختم هيعن  بنفسه أو بواسطة الغري، يف غضون فترة حمددة،
وامتناع الناقل عن  ؛وتوماتيكيةاألعسكرية شبه النارية السلحة األ أو  املقيد استعماهلاسلحةاأل

 قّيدةامل سلحةاألسدسات أو القيام، إما بنفسه أو بواسطة الغري، بوضع ختم على امل
اليت ال حتمل رقما مسلسال وال وتوماتيكية األعسكرية شبه النارية السلحة األ أو االستعمال

 ينص على أن عدم الوسم  قانون العقوبات لديها أنإسبانياوأوضحت . قبل تسليمهاختما 
 هو ظرف مشّدد جلرمية حيازة أسلحة حمظورة دون مسلسلبعالمة أو عدم وجود رقم 

إال إذا أرسلت لومسها فال جيوز  تصدير واسترياد أسلحة غري موسومة ، أمانترخيص أو إذ
تصدير األسلحة النارية أو لوذكرت تونس أنه رغم أن الوسم بعالمة غري ضروري . بعالمة

 هاصنعها وتسجيلرقمي استريادها أو اقتنائها أو بيعها أو تسليمها أو تداوهلا أو نقلها، فإن 
وأوضحت اململكة املتحدة أن مثة تعديالت ُيقترح إدخاهلا على . ل يف سجاينبغي أن ُيحفظ

 بشأن مراقبة ١٩٩١يونيه / حزيران١٨ املؤرخ EEC/91/477 اجمللس األورويب رقم توجيه
. اقتناء وحيازة األسلحة، مما سيساعد على أن يتمشى التشريع مع ما يقتضيه الربوتوكول

  . على شروح أخرىتوى أي منهماوقّدمت أذربيجان رّدين خمتلفني ولكن ال حي
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    )١٨ و١٧السؤاالن (جرمية التالعب بالعالمات   -٦  
التالعب رمية جباملتعلق السؤال كان الرد باإلجياب أكثر من الرد بالنفي على هذا   - ٣٢

 بني الردود الواردة على هذا السؤال وتلك  تشابه بالغوكما أشري سابقا، مثة. بالعالمات
  .١٥ و١١ني الواردة على السؤال

رية التشيكية وستونيا وبيالروس واجلمهإمت ، قّدرّدت بالنفيومن بني الدول اليت   - ٣٣
أو / و١١على السؤال أوردهتا  اليت  ذاهتا الردودوموناكووالسويد وفنلندا واململكة املتحدة 

. وذكرت بيالروس أن العمل جيري على صياغة تعديل للقانون اجلنائي. ١٥السؤال 
 وإمنا ا جنائي عمالليسمبوجب تشريعاهتا الدول املُجيبة إىل أن هذا السلوك عض ب توأشار

وأوضحت إكوادور أن ). تونياإس(أو جنحة ) كيةياجلمهورية التش(هو جرمية إدارية 
 فنلندا وأشارت. تشريعاهتا ال تشري إىل الوسم بعالمات، وإمنا إىل مواصفات السالح الناري

وأوضحت مدغشقر أن مشروع قانون يتضمن أحكاما يف هذا  .١٢ها على السؤال إىل رّد
وأشارت املكسيك إىل أن تشريعاهتا جترم تزوير العالمات . الشأن بسبيله إىل االعتماد

وأفادت بولندا بأن إزالة أو تزوير أو حتريف العالمات التعريفية . التجارية أو الصناعية
اخلفيفة واليت حتدد الرقم املسلسل أو سنة املوجودة على عناصر األسلحة الصغرية واألسلحة 

 نفت أما السويد فقد. الصنع أو اسم منتج السالح جناية مبوجب قانون العقوبات لديها
يرلندا ا، أما اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و لديها أي نظام إلزامي للوسم بعالماتوجود

  .قتضى القانون اجلنائي العاممبيف هذا الشأن الشمالية فأوضحت أنه ميكن اختاذ إجراء 
، أن هذا الفعل ميكن املعاقبة ٨ها على السؤال  إىل رّد اإلحالةوذكرت بلجيكا، بعد  - ٣٤

 اجلنائي وأن شرط التجرمي  قانوهناعليه بطريقة غري مباشرة من خالل تطبيق أحكام أخرى من
سيتضمن هذه  وأوضحت نيوزيلندا أيضا أن تشريعها املعّدل. شمله قانون جديدسيهذا 

، فإهنا إىل خلو تشريعها من جرمية حمددة يف هذا الشأنأما املكسيك، ورغم إشارهتا . جلرميةا
.  من القانون اجلنائي االحتادي٢٤٢أوضحت أن تزوير العالمات منصوص عليه يف املادة 

 من الوارد يف الربوتوكول راجع إىل قلة إنتاجهاتنفيذ هذا احلكم أن عدم وأكّدت سلوفينيا 
وذكرت تونس أن . الحتاد األورويب ذات الصلةالتنظيمية ل  اللوائح وأهنا حتترماألسلحة

وقدمت أذربيجان رّدين خمتلفني، ولكن ال . تشريعها ال يشري إىل وسم األسلحة النارية
  .حيتوى أي منهما على املزيد من التوضيح
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السؤاالن  ( بالتواطؤ فيه، أو املشاركة)٢١ و٢٠السؤاالن (ارتكاب جرم الشروع يف   -٧  
أو تنظيمه، أو توجيهه أو املساعدة أو التحريض عليه أو تسهيله أو إسداء ) ٢٣ و٢٢

    )٢٥ و٢٤السؤاالن (املشورة بشأنه 
رغم أن االلتزام بتجرمي الشروع يف ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف بروتوكول   - ٣٥

للنظم القانونية ملفاهيم األساسية مشمولة با مسألةبالتواطؤ األسلحة النارية واملشاركة فيها 
فإن الكثري من الردود الواردة من الدول تؤكّد  ،)٥من املادة ) أ (٢الفقرة (للدول األطراف 

 فيما يتعلق بالشروع يف ارتكاب اجلرائم  الداخليالنص على املسؤولية اجلنائية على الصعيد
ربوتوكول كذلك التزاما على الدول األطراف وُينشئ ال.  بالتواطؤاألساسية واملشاركة فيها

 الربوتوكول أو مية من اجلرائم احملددة يفتجرمي أي أفعال تتعلق بتنظيم ارتكاب أي جرب
، وأفادت غالبية الدول املُجيبة )٥من املادة ) ب (٢الفقرة  (آخرين الرتكاهباتوجيه أشخاص 

  .ا سّنت بالفعل تشريعات داخلية هبذا الشأنبأهن
 ال تنص  الداخلية الكثري من الدول اليت رّدت خبالف ذلك أن تشريعاهتاتأوضحو  - ٣٦

على مجيع اجلرائم املقررة يف بروتوكول األسلحة النارية، ومن مث فإن الشروع يف ارتكاب 
 وتنظيمها، أو توجيهها أو املساعدة أو التحريض  بالتواطؤمثل هذه األفعال واملشاركة فيها

إستونيا وبريو واجلمهورية ( إسداء املشورة بشأهنا ال ميكن جترميها عليها أو تسهيلها أو
  ).التشيكية والسويد وغواتيماال ونيوزيلندا

األفعال املتعلقة التنظيم وغريه من أجابت بالنفي بشأن جترمي وأوضحت بلجيكا، اليت   - ٣٧
   بالسجنا قانونا املعاقب عليهتنظيم اجلرائمتشريعاهتا تقضي باعتبار ، أن بارتكاب اجلرائم

 ٣شهور و  ٤بني بالسجن ملدة تتراوح  جرمية بينما القانون يعاقب  سنواتثالثملا يزيد عن 
  . اجلرائم املتصلة باألسلحة الناريةعلىسنوات 

، وبّينت أن جرمية مشمولة بالربوتوكولوأشارت إكوادور إىل الشروع يف ارتكاب   - ٣٨
ست قائمة فيما يتعلق باألفعال التحضريية املبكرة اليت  لي مبقتضى تشريعاهتااملسؤولية اجلنائية

  تشريعاهتا تعرفوأوضحت احلكومة كذلك أن. قد ال تؤدي إىل ارتكاب اجلرائم األساسية
بقيامه بأفعال كل من يتعاون بشكل غري مباشر يف ارتكاب جرمية أنه ب" الشريك املتواطئ"

التنظيم، أو التوجيه أو أفعال ذلك، فإن وعالوة على .  عليها أو متزامنة مع وقوعهاسابقة
 قانون  من١٤٧املادة ب  مشمولةاملساعدة أو التحريض أو التسهيل أو إسداء املشورة

تشجيع مجاعات حرب العصابات واجلماعات املقاتلة واجلماعات بشأن ( العقوبات الوطين
بشأن املشاركة (فسه  من القانون ن٣٧١، وكذلك املادة ) واملشاركة فيهااإلرهابية وتوجيهها
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 من خالل تزويدها باألسلحة والذخرية، وكذلك بالدعم غري املباشر، من أجل  مجاعةيف
  .)ارتكاب جرمية

    
      مقتضيات التجرمي االختياري  - جيم  

    )‘٦‘-‘١‘) أ (١٩السؤال  ( األفعال اجملّرمة اختياريااستعراض  -١  
 املُجيبة بأهنااليت أفادت الدول األفعال ة يقّدم اجلدول الوارد فيما يلي استعراضا حلال  - ٣٩

  .جرمتها اختياريا
    

  يف الدول املُجيبةاألفعال اجملّرمة اختياريا 
  

 التجرمي

 ال نعم نوع اجلرمية
  /ال إجابة

 إجابة أخرى
    

 ١ ١٣ ٤٠  عدم حفظ سجالت باألسلحة النارية أو تزوير تلك السجالت أو إتالفها
 خاطئة من شأهنا أن تؤثر يف إصدار ترخيص أو إذن للصنع تقدمي معلومات

 ١ ١١ ٤٢ أو التصدير أو االسترياد أو النقل العابر
  تزوير وثائق أو إساءة استعماهلا لغرض استصدار ترخيص أو إذن للصنع 

 ١ ٨ ٤٥ أو التصدير أو االسترياد أو النقل العابر
   أو االسترياد أوحيازة أو استعمال رخص مزّورة للصنع أو التصدير

 ١ ٧ ٤٥ النقل العابر
 ٣ ١٦ ٣٤ إعادة التشغيل غري املشروعة لألسلحة النارية املعطّلة

السمسرة غري املشروعة وعدم توفري املعلومات املطلوبة عن أنشطة 
 ٢ ١٥ ٣٧ السمسرة

    
    )‘٧‘) أ (١٩السؤال (جرائم أخرى   -٢  

  التدابريبري أكثر صرامة أو شّدة منأن الدول األطراف ميكنها أن تعتمد تداإىل نظرا   - ٤٠
جتّرم جنائيا  دول بأن تشريعاهتا ت عدةاملنصوص عليها يف بروتوكول األسلحة النارية، أفاد

مثل احليازة دون السن القانوين أو عدم ( غري املأذون به حيازة األسلحة الناريةأو إداريا 
م األسلحة النارية ااستخدو) تحدةوجود شهادة باالستخدام النهائي يف مجهورية تنـزانيا امل
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بيع األسلحة النارية  و غري مالئمل األسلحة النارية بشك وختزينلقانونعلى حنو خمالف ل
  .جلماعات إجرامية منظمة

عدم االمتثال  من بينها اإلدارية، اجلرائم البسيطة أو وعالوة على ذلك، أفيد بعدد من  - ٤١
  .شرطةإبالغ الاالمتناع عن ملعايري األمان و

    
    ))ب(، ١٩السؤال  (الواجب ومسهاأجزاء األسلحة النارية   -٣  

أجزاء األسلحة النارية حتدد   الداخلية أن تشريعاهتا عديدةذكرت دول ُمجيبة  - ٤٢
 تفرض ختم رقم تعريفي على هيكل نينهاا قوأنكذلك وأوضحت نيوزيلندا . الواجب ومسها
  .أي سالح ناري

 رّدت خبالف ذلك أن األمر يرجع لعدم وجود نظم وأوضحت معظم الدول اليت  - ٤٣
  .للوسم يف تشريعاهتا الداخلية

وذكرت مالطة أن . وسم بعالمات واضحةتشريعاهتا تقضي بالوذكرت بيالروس أن   -٤٤
 وزارةأن بوأفادت املكسيك . قانوهنا يكتفي باشتراط أن حيمل السالح الناري ختم جهة الصنع

أشارت مولدوفا إىل أن نظام الوسم و. ر اجلزء الواجب ومسهالدفاع الوطين هي اليت تقر
بعالمات بلد الصنع يف إطار تشريعها مستخدم بالنسبة لألسلحة الصغرية اخلفيفة املصّممة 
لألغراض العسكرية وأنه فيما يتعلق باألسلحة الصغرية اخلفيفة املصممة لألغراض غري 

. نة الدولية الدائمة الختبار األسلحة الصغريةالعسكرية، تطبق االشتراطات اليت حتددها اللج
وأفادت باراغواي بأن تشريعها يقضي بوسم عدة مكونات، مثل السبطانة، بعالمة توضح 

وأشارت بولندا إىل أن الصانع واملستورد ملزمان قانونا بوسم األسلحة وأجزائها . منشأها
دة أن قانوهنا ينص على وضع أوضحت اململكة املتحو. الرئيسية باستخدام رقم مسلسل فردي

املغالق، ولكن فرض وسم مجيع األجزاء بعالمة ميكن اجلزء املشّغل أو عالمة على السبطانة أو 
وذكرت زمبابوي أنه نظرا ألهنا ال تصنع . أن يثري لبسا نتيجة لعدم تعريف ذلك يف تشريعها

  .يف بلد املصدرتوسم بعالمات املستوردة أسلحة نارية، فإن مجيع األسلحة النارية 
    

    )‘١‘) ب (١٩السؤال (سريان جرائم الوسم على األجزاء واملكّونات   -٤  
على السؤال املتعلق بسريان جرائم الوسم بالنفي من بني الدول اليت قّدمت ردودا   - ٤٥

على األجزاء واملكّونات، أوضحت اجلمهورية التشيكية أن التزامات الوسم املنصوص عليها 
 تسري كذلك على كل جزء من األجزاء األساسية يف األسلحة النارية، الداخلية يف تشريعاهتا
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.  جرائم إدارية١٧ و١٥ و١١وذكرت يف الوقت ذاته أن األفعال املشار إليها يف األسئلة 
سبانيا إأما .  التمديد الصريح لنطاق السريانذلكلوذكرت نيوزيلندا أهنا ال ترى ضرورة 

ق جبرمية التالعب بالعالمات يشمل األجزاء األساسية اليت جيب فقد أوضحت أن احلكم املتعل
  . وفقا للوائح التنظيمية الساريةومسها بعالمة

    
    مقتضيات التعاون الدويل  - دال  

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية فيما يتعلق بتطبيق األحكام ذات الصلة باتفاقية   - ٤٦
لقانونية املتبادلة يف القضايا اليت يشملها واملساعدة ا املطلوبني  بشأن تسليم)٤(املنظمة

بشأن تنفيذ احملدث بروتوكول األسلحة النارية، جتدر اإلشارة كذلك إىل التقرير التحليلي 
الردود اإلضافية اليت قّدمتها الدول فيما يتعلق بدورة الذي يورد اتفاقية اجلرمية املنظمة 

  ).CTOC/COP/2005/2/Rev.2(اإلبالغ األوىل 
    

   من اتفاقية اجلرمية املنظمة مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال١٦تطبيق املادة   -١  
    )٢٦السؤال (

تفرض التزامات اتفاقية اجلرمية املنظمة على الدول األطراف مجلة أمور منها التعامل   - ٤٧
مع اجلرائم احملددة وفقا لربوتوكول األسلحة النارية كجرائم تستوجب تسليم مرتكبيها 

ضى معاهداهتا وقوانينها وأن ُتحيل هذه اجلرائم إىل السلطات املختصة ملالحقة مرتكبيها مبقت
وأفاد ما . ) من االتفاقية١٦املادة  (فض تسليم املطلوبني بسبب جنسيتهمُر ا حيثماُداخلي

 من االتفاقية، مع مراعاة ما ١٦تطبيق املادة  دولة من الدول اجمليبة بإمكانية ٣٦جمموعه 
  .اختالف احلال، على اجلرائم احملددة وفقا لربوتوكول األسلحة الناريةيقتضيه 

 وذكرت كرواتيا أيضا أن اجلرائم املنصوص عليها يف بروتوكول األسلحة النارية  - ٤٨
تسليم ل  وال ُيشترطيةالداخلمرتكبيها مبقتضى التشريعات معاقب عليها وتستوجب تسليم 

أن أحكام بوأفادت اجلمهورية التشيكية . همتسليموجود معاهدة بشأن للعدالة املطلوبني 
واليتها القضائية وبأن نطاق  مباشرة يف  املطلوبني تسرىاتفاقية اجلرمية املنظمة بشأن تسليم
االتفاقية والربوتوكول والتشريع وأوضحت إكوادور أن . هلا أسبقية على تشريعاهتا الداخلية

. طلبات التسليملموافقة على  قانونية لاسأسالوطين بشأن تسليم املطلوبني كلها يوفر 
وأجابت مالطة بالنفي ولكنها أشارت إىل أنه عندما تصدق على الربوتوكول، فسوف تكون 

                                                                 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (4) 
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أما .  من االتفاقية مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال١٦يف وضعية تتيح هلا تطبيق املادة 
يه اختالف احلال ألهنا مل تربم أي  مع مراعاة ما يقتض١٦نيجرييا، فقد استبعدت تطبيق املادة 

أن ورغم أن بريو أكّدت . معاهدة لتسليم املطلوبني مع معظم الدول األطراف يف االتفاقية
 فيما يتعلق جبرائم صنع أسلحة نارية أو جتميعها من التجرمي غري مستوفازدواجية شرط 

غري واالجتار أجزاء ومكّونات غري مشروعة، وصنع وجتميع أسلحة نارية دون ومسها، 
 باألسلحة النارية غري املوسومة، والتالعب بالعالمات يف البلد، فقد أوضحت أناملشروع 
وأفادت مجهورية تنـزانيا .  سيسري وشيكاتشريعاهتا بشأن التعاون القضائي الدويلتعديال ل

املعلومات لتبادل ) اإلنتربول(املتحدة بأهنا تستعني مبكاتب املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 
  تشترط الدول بصراحة على أهنات بعضوشّدد. املتعلقة باجلرائم فيما بني الدول األطراف

وعالوة على ذلك، ). الربتغال وبريو والسويد(التسليم التجرمي للموافقة على طلب ازدواجية 
أهنا تنفذ أوامر إلقاء القبض على األشخاص الصادرة من السلطات أشارت سلوفاكيا إىل 

  .وروبيةاأل
    

    من اتفاقية اجلرمية املنظمة، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال١٨تطبيق املادة   -٢  
    )٢٧السؤال (

وفقا لتطبيق اتفاقية اجلرمية املنظمة، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، ُتمنح   - ٤٩
  القضائيةات يف التحريات واملالحقللدول األطراف األخرىاملساعدة القانونية املتبادلة 

 من ١٨املادة  (ربوتوكول األسلحة الناريةاملشمولة برائم اجل ب املتعلقةواإلجراءات القضائية
  .على هذا السؤالباإلجياب  غالبية الدول املُجيبة  ردتوقد. )االتفاقية

كلما  وأوضحت كرواتيا باإلضافة إىل ذلك أنه ميكن منح املساعدة القانونية املتبادلة  - ٥٠
أن أحكام بوأفادت اجلمهورية التشيكية . مشى والنظام القانوين والنظام العامكانت تت
هلا األسبقية على بشأن املساعدة القانونية املتبادلة تنطبق مباشرة يف واليتها القضائية واالتفاقية 

. الوطينعلى الصعيد وذكرت أملانيا أنه جيري االستعداد للتنفيذ . ةالداخليتشريعاهتا 
و أن أحكام االتفاقية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة تنطبق على اجلرائم وأوضحت بري
الصنع أو التجميع غري املرخص أو غري املأذون به  ( مبقتضى التشريع الداخلياجلنائية املُحددة

توافق على  لكي التجرمي ازدواجية  تشترطوشّددت السويد على أهنا). واالجتار غري املشروع
  .ة يقتضي اختاذ تدابري قسريةطلب للمساعد
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    واملساعدة القانونية املتبادلةتسليم املطلوبني كال من تشمل الردود اليت   -٣  
واملساعدة بتسليم املطلوبني  األسئلة املتعلقة  تعاجل معا ردودات عدة دولقّدم  - ٥١

 من اتفاقية ١٨ و١٦تطبيق املادتني على وأوضحت فنلندا أن القدرة التامة . القانونية املتبادلة
اجلرمية املنظمة، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، على اجلرائم املنصوص عليها يف 

 بأن تعديل نيوزيلنداوأفادت . تصديقها على الربوتوكولتقتضي بروتوكول األسلحة النارية 
 من املعروض حاليا على الربملان سيضم أحكاما من شأهنا أن متكّن) ٣رقم (قانون األسلحة 

  .االمتثال هلذه املقتضيات
تسليم املطلوبني معاهدات ثنائية وإقليمية بشأن بوجود وأفادت بعض الدول أيضا   - ٥٢

تايلند ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا والتفيا (واملساعدة القانونية املتبادلة 
الدول لبعض نطاقا أوسع من التعاون تتيح وذكرت سلوفاكيا كذلك أهنا ). وهندوراس
 استنادا إىل االتفاقية األوروبية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية األطراف

وإىل بروتوكوليها اإلضافيني وإىل االتفاقية املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها 
  .ومصادرهتا

    
    )٣٢- ٢٨األسئلة (الصعوبات املصادفة واملساعدة املطلوبة   - هاء  

ربوتوكول الدول أهنا بصدد حتسني تشريعاهتا لكي تتمشى وأحكام  العديد من الذكر  - ٥٣
أملانيا وبلجيكا وبريو وبيالروس واجلمهورية التشيكية ورومانيا وزمبابوي ألبانيا و(

  .) وهولندا والنرويج ونيوزيلندا وهندوراس ومولدوفاوغواتيماال وفنلندا وكرواتيا واملكسيك
لندا أيضا أنه ملا كانت بعض أحكام بروتوكول األسلحة النارية تقع يف نطاق وذكرت فن  -٥٤

تشريعات اجلماعة األوروبية التابعة لالحتاد األورويب، فإن تصديقها على الربوتوكول يتوقف على 
اقتناء مراقبة  بشأن EEC/91/477 اجمللس األورويب رقم  توجيهاعتماد التعديالت املُدخلة على

وأشارت السويد أيضا إىل اختصاص . ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠ازهتا، والذي قُّدم يف األسلحة وحي
  توجيهوذكرت اململكة املتحدة كذلك أن. ربوتوكولالاملفوضية األوروبية فيما يتصل بتنفيذ 

  . الداخلية ميكن أن ُيدرج يف التشريعاتEEC/91/477اجمللس األورويب رقم 
  أفيد بأهنا تعوق اعتماد التشريعات الوطنية املناسبةومن بني الصعوبات األخرى اليت   -٥٥

؛ واحلاجة إىل معاجلة املسائل الدستورية )إكوادور( داخلية  تنظيميةعدم وجود لوائح: ما يلي
؛ وانعدام )غواتيماال(؛ وعدم وجود توافق يف اآلراء بشأن اإلصالح املقترح لتشريعاهتا )أملانيا(
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مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية ( وضوح جماالت مسؤولياهتا التنسيق فيما بني الوزارات وعدم
  ).سابقا
ومجهورية وباراغواي وتشاد ومجهورية تنـزانيا املتحدة إكوادور و  ألبانياوأشارت  - ٥٦

وهندوراس بصريح ومولدوفا وكرواتيا وغواتيماال مقدونيا اليوغوسالفية سابقا وزمبابوي 
  :قنية من أجل جتاوز الصعوبات على النحو التايلالعبارة إىل احلاجة إىل املساعدة الت

    
 وصف اجملاالت اليت حتتاج إىل املساعدة الدولة

  املساعدة على إدخال إصالحات قانونية ذات صلة لتنفيذ الصكوك  إكوادور
  بناء القدرات الالزمة لتسيري العدالة

 املساعدة على تنفيذ إصالح تشريعي ألبانيا
 املساعدة على ملء االستبيان

املساعدة التقنية على وسم األسلحة والتعرف عليها ووضع نظام  باراغواي
  حديث لقواعد البيانات

 تيسري الدخول على اإلنترنت
 املساعدة يف الشؤون القضائية تشاد

 أداة لوسم األسلحة النارية مجهورية تنـزانيا املتحدة
مجهورية مقدونيا 
  اليوغوسالفية سابقا

  ةاملساعدة على إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن األسلح

املساعدة على وسم األسلحة النارية وحفظ سجالهتا وتقفي أثرها   زمبابوي
  وتدمريها، وكذلك وضع برامج للتوعية العامة

احلاجة إىل دراسة تشريعات وتدابري مراقبة األسلحة والذخرية لدى   غواتيماال
  الدول األخرى

فيلة بتنفيذ القانون تنفيذا شامال وفقا توفري الوسائل املالية الك  كرواتيا
  ملقتضيات الربوتوكول 

معدات متخّصصة ألعمال الكشف عن األسلحة والذخائر  مولدوفا
 واملتفجرات ونقلها والتخلص منها

  املساعدة على وضع نظام فعال للتعّرف على األسلحة النارية  هندوراس
  تدريب املوظفني
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    )٣٥- ٣٣األسئلة (ية املقّدمة املساعدة التقن  - واو  
أفادت مجهورية تنـزانيا املتحدة بأهنا قدمت، يف إطار ثنائي ومن خالل منظمات   - ٥٧

وأفادت على وجه أدق بأن املساعدة . دولية، مساعدة تقنية تتصل خاصة بتنفيذ الربوتوكول
ضمان إدارة التقنية املقّدمة يف صياغة التشريعات والسياسات وإعداد قواعد البيانات و

املخزونات قد قدمت من خالل منظمات دون إقليمية مثل اجلماعة اإلمنائية للجنوب 
وفيما يتعلق باملساعدة التقنية املقّدمة من خالل املنظمات . األفريقي ومجاعة شرق أفريقيا
مركز تبادل املعلومات لشرق وجنوب شرق أوروبا ملكافحة الدولية، أفادت مولدوفا بأن 

 زود وزارة الداخلية يف مولدوفا مبساعدة مالية يف عام الصغرية واألسلحة اخلفيفة األسلحة
وأشارت الربتغال .  من أجل جهودها يف القضاء على محل األسلحة الصغرية اخلفيفة٢٠٠٧

  .بعبارات أعم إىل جوالت دراسية بشأن تنفيذ االتفاقية والربوتوكول
    

    مالحظات ختامية  -ثالثا  
يف االمتثال لألحكام اإللزامية ة مؤمتر األطراف إىل وجود ثغرات كبرية توجه عناي  - ٥٨

أي جرمية صنع أو جتميع : الثالث املتصلة بالوسمجترمي األفعال اجلنائية يف جمال للربوتوكول 
األسلحة النارية دون ومسها؛ وجرمية االجتار باألسلحة النارية غري املوسومة بعالمة؛ وجرمية 

صنع مكافحة ومبا أن وسم األسلحة النارية مسألة أساسية لنجاح . اتالتالعب بالعالم
األسلحة النارية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، فإن عدم وجود جرائم جنائية تقابل هذه 

للدول األطراف ميكن أن يعوق التعاون الالحق وفقا التفاقية الداخلية األفعال يف التشريعات 
  .ل األسلحة الناريةاجلرمية املنظمة ولربوتوكو

الكثري من الدول املُجيبة ذكرت  أن يف احلسبانيؤخذ ويف الوقت ذاته، ينبغي أن   - ٥٩
ؤمتر أن ينظر املورمبا يود . ربوتوكولال تشريعاهتا بغية تنفيذ أحكام  تعديلكذلك أهنا بصدد

 ه وتبسيطهأو زيادة تكييفإطارها القانوين   مراجعةعلىالدول يف السبل الكفيلة مبساعدة 
  .لتحقيق ذلك

 من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب إىل أن بعض دوعالوة على ذلك، أشار عد  - ٦٠
الحتاد األورويب، وأشارت ل  تقع يف دائرة الوالية القضائيةأحكام بروتوكول األسلحة النارية

 يازة األسلحة بشأن مراقبة اقتناء وحEEC/91/477  اجمللس األورويب رقم توجيههذه الدول إىل
 وينبغي النظر جبدية إىل مسألة. ٢٠٠٨مايو / أيار٢١ املؤرخ EC/2008/51املعدل بالتوجيه 

  .بني االحتاد األورويب ودوله األعضاء يف تنفيذ أحكام الربوتوكولالوالية القضائية املشتركة 
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 على توافر وتتوقف فعالية املساعدة اليت ميكن ملؤمتر األطراف أن يقدمها إىل حد بعيد  -٦١
املعلومات املناسبة عن الربامج واخلطط واملمارسات الوطنية، وكذلك التدابري التشريعية 

.  ومشول تلك املعلومات ودقتهاواإلدارية الداخلية املتخذة لتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية
مانة الدول اليت مل تقدم ردودا على االستبيان تسهيل عمل األُيلتمس من وبناء على ذلك، 

وينبغي أن تستذكر الدول األطراف يف . وتقدمي املعلومات اليت حيتاجها مؤمتر األطراف
بروتوكول األسلحة النارية، على وجه اخلصوص، التزاماهتا باإلبالغ مبقتضى االتفاقية نفسها 

ال وال ميكن كفالة فعالية آلية اإلبالغ لدعم وظيفة مؤمتر األطراف إ). ٣٢ من املادة ٥الفقرة (
إذا كانت املعلومات املتوافرة شاملة وُتمثّل أكرب عدد ممكن من النهوج الوطنية وليس جزءا 

  .قليال منها يغطي أقل من نصف الدول األطراف يف الربوتوكول
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      املرفق األول
    التشريعات وعناوين شبكة اإلنترنت ذات الصلة الواردة من الدول    

سخة من ردا على طلبها مبوافاهتا بن  من عدد من الدولتلقت األمانة املعلومات التالية  - ١
 ميكن  حتتوي على معلومات ذات صلةشبكيةملواقع عناوين أو /التشريعات ذات الصلة و

 وقد أرسلت الدول التالية أمساؤها نسخا من .احلصول عليها باالتصال احلاسويب املباشر
  :تشريعاهتا ذات الصلة أو تلخيصا وافيا هلا

  
 اللغة تشريعال الدولة

  قانون األسلحة والذخرية واملتفجرات واللوازم إكوادور
 الالئحة التنظيمية لقانون األسلحة والذخرية واملتفجرات واللوازم

 اإلسبانية

 اإلسبانية تلخيص واف للوائح التنظيمية لألسلحة باراغواي
  ية والذخريةتلخيص واف لقانون مراقبة املتفجرات واألسلحة النار بلغاريا

 تلخيص واف لقانون العقوبات
 اإلنكليزية

 الروسية القانون اجلنائي جلمهورية بيالروس بيالروس
 املتعلق بإقرار أمر الطوارئ احلكومي رقم ٥٩٥/٢٠٠٤القانون رقم  رومانيا

   بشأن نظام تصدير البضائع االستراتيجية واستريادها١٩٩٩/١٥٨
 بضائع االستراتيجية واستريادهاأمر الطوارئ بشأن نظام تصدير ال

  اإلنكليزية
 

 اإلنكليزية )مع قائمة باألسلحة احملظورة(قانون األسلحة   سلوفينيا
 اإلنكليزية القانون اجلنائي جلمهورية صربيا صربيا
 اإلنكليزية قانون األسلحة النارية فنلندا
) املسدسات(ازية إجراءات اقتناء األسلحة النارية والذخرية واألسلحة الغ التفيا

وتسجيلها وحفظ سجالهتا وحيازهتا وإحالتها وإرساهلا ومحلها والتصّرف 
  .فيها وإنشاء جمموعات منها

 اإلنكليزية

 ١٩٩٢، واللوائح التنظيمية لألسلحة لعام ١٩٨٣قانون األسلحة لعام  نيوزيلندا
  ١٩٦١وقانون اجلرائم لعام 

 اإلنكليزية

 اإلسبانية باتتلخيص واف لقانون العقو هندوراس
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  : شبكيةمواقعأرسلت الدول التالية عناوين   - ٢
  

 املوقع الدولة

 www.legaltext.ee إستونيا

 www.normeinrete.it  إيطاليا

 www.just.fgov.be بلجيكا

 www.ncpi.gov.by بيالروس

 www.gov.zaجنوب أفريقيا

 http://www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html سويسرا

 www.congreso.gob.gt غواتيماال

 http://docs.justice.gov.mt/lom/legislation/english/leg/vol_1/chapt9.pdf مالطة
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      املرفق الثاين
مكافحة  بروتوكولحالة الردود الواردة على االستبيان اخلاص بتنفيذ     

هبا بصورة  صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار
  ري مشروعة، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمةغ

      عرب الوطنية
الدولة أو منظمة التكامل 

 )ض(تاريخ التصديق أو االنضمام  تاريخ التوقيع االقتصادي اإلقليمية
سنة ورود 
 الرد

سنة حتديث 
 الرد الوارد

        
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣ -  انأذربيج

  )ض(
٢٠٠٦ - 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٦  )ض (٢٠٠٧فرباير / شباط٩ - إسبانيا
 - ٢٠٠٦ -  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢١ أستراليا
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٦  ٢٠٠٤مايو / أيار١٢  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٠ إستونيا
 - ٢٠٠٦ -  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٢ إكوادور
 - ٢٠٠٦ )ض (٢٠٠٨فرباير / شباط٨ - ألبانيا
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢سبتمرب /ل أيلو٣ أملانيا
 - ٢٠٠٦  ٢٠٠٦أغسطس / آب٢  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إيطاليا

 - ٢٠٠٨  )ض (٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ - باراغواي
 - ٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ الربتغال
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٦  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤  ٢٠٠٢يونيه / حزيران١١ بلجيكا
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٦  ٢٠٠٢أغسطس / آب٦  ٢٠٠٢فرباير /باط ش١٥ بلغاريا

 - ٢٠٠٨  ٢٠٠٢مايو / أيار١٥  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٧ بوركينا فاسو
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٦  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٤  ٢٠٠٢ديسمرب/األول كانون ١٢ بولندا
 - ٢٠٠٦  )ض (٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣ - بريو

 ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٦ -  بيالروس
  )ض(

٢٠٠٦ - 

 - ٢٠٠٦ - - لندتاي
 - ٢٠٠٦  )ض (٢٠٠٥مارس / آذار٢٨ - تركمانستان

 - ٢٠٠٦  ٢٠٠٤مايو / أيار٤  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨ تركيا
 - ٢٠٠٨ - -  تشاد
 - ٢٠٠٦ ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٠  ٢٠٠٢يوليه / متوز١٠ تونس
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الدولة أو منظمة التكامل 
 )ض(تاريخ التصديق أو االنضمام  تاريخ التوقيع االقتصادي اإلقليمية

سنة ورود 
 الرد

سنة حتديث 
 الرد الوارد

 - ٢٠٠٦ )ض (٢٠٠٤أغسطس / آب٢٥ - اجلزائر
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٦ - - اجلمهورية التشيكية

 - ٢٠٠٨ )ض (٢٠٠٦مايو / أيار٢٤ -  مجهورية تنـزانيا املتحدة
 - ٢٠٠٦ -  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٤ مجهورية كوريا

مجهورية مقدونيا 
 اليوغوسالفية السابقة

 - ٢٠٠٦  )ض (٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ -

 - ٢٠٠٦  ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٠  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٤  جنوب أفريقيا
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٦  )ض (٢٠٠٤ريل أب/ نيسان١٦ - رومانيا
 - ٢٠٠٦ - - زمبابوي
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٦  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢١  ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٦ سلوفاكيا
 - ٢٠٠٦  ٢٠٠٤مايو / أيار٢١  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥  سلوفينيا
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٠ السويد
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٠ - )أ(ياصرب

 )ض(
٢٠٠٦ - 

 - ٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٩ الصني
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٦  )ض (٢٠٠٤أبريل / نيسان١ - غواتيماال

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٣ فنلندا
 - ٢٠٠٦  ٢٠٠٣أغسطس / آب٦  ٢٠٠٢أغسطس / آب١٤ قربص

 - ٢٠٠٦  )ض (٢٠٠٨يوليه / متوز٣١ - كازاخستان
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٦  )ض (٢٠٠٥فرباير / شباط٧ - كرواتيا
 - ٢٠٠٦  )ض (٢٠٠٤يوليه / متوز٢٨ - التفيا
 - ٢٠٠٦  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٣  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٦ لبنان
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ - - مالطة
 - ٢٠٠٦ - - ماليزيا

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٦  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٣ مدغشقر
 - ٢٠٠٦ - - املغرب

 - ٢٠٠٧  ٢٠٠٣أبريل / نيسان١٠  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١ املكسيك
اململكة املتحدة لربيطانيا 

 العظمى وايرلندا الشمالية
 - ٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢مايو / أيار٦

 - ٢٠٠٦  )ض (٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ - موريشيوس
 - ٢٠٠٨  )ض (٢٠٠٦فرباير / شباط٢٨ - مولدوفا
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الدولة أو منظمة التكامل 
 )ض(تاريخ التصديق أو االنضمام  تاريخ التوقيع االقتصادي اإلقليمية

سنة ورود 
 الرد

سنة حتديث 
 الرد الوارد

 - ٢٠٠٧ -  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٤ موناكو
 - ٢٠٠٦  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣  ٢٠٠٢مايو / أيار١٠ النرويج
 - ٢٠٠٨ -  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٢ النمسا
 - ٢٠٠٦  ٢٠٠٦مارس / آذار٣  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٣ نيجرييا
 - ٢٠٠٦ - - نيوزيلندا
 - ٢٠٠٦  )ض (٢٠٠٨أبريل / نيسان١ - هندوراس
 - ٢٠٠٦  )ض( ٢٠٠٥فرباير / شباط٨ - هولندا

          - ٢٠٠٦ - ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٦  اجلماعة األوروبية
  


