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  الدورة السادسة
 ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩- ١٥فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت) د (٢البند 

 ستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحةا
 :اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
 بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها

        االجتار هبا بصورة غري مشروعةومكّوناهتا والذخرية و
العمل الذي يضطلع به مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية     

بشأن إجراء دراسة عن طبيعة ودروب االّتجار باألسلحة النارية 
      احلدود عرب

       األمانةمذكرة من    
    مقدِّمة  -أوال  

ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة،      مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة    أعرب    -١
ــراره  ــسّببهما التنظيمــات     ٥/٤يف ق ــذين ت ــد مــستويات األذى والعنــف الل ــه إزاء تزاي ، عــن قلق

اإلجرامية عرب الوطنية يف بعض مناطق العامل نتيجةً لصنع األسلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا               
اتفاقيـة اجلرميـة املنظّمـة، وخباصـة        نَّ  أوالذخرية واالّتجـار هبـا بـصورة غـري مـشروعة، واسـتذكر              

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا والـذخرية واالّتجـار هبـا بـصورة               
  .غري مشروعة، املكّمل لالتفاقية، مها من الصكوك العاملية الرئيسية ملكافحة هاتني الظاهرتني

───────────────── 
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 املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة       ويف ذلك القـرار، طلـب املـؤمتر إىل مكتـب األمـم                -٢
 أن جيري دراسـة عـن الطـابع عـرب الـوطين لالّتجـار باألسـلحة الناريـة وعـن الـدروب                       )املكتب(

 إىل حتليـل املعلومـات املقدَّمـة مـن الـدول عـن األسـلحة         باالسـتناد املستخدمة يف ذلك االّتجار،     
  .دسةوالذخرية املصادرة، لكي ينظر فيها املؤمتر يف دورته السا

 حتقيـق تقـدم     وبغيـة وبالنظر إىل املوارد احملدودة املتاحة للمكتب من أجل هذا الغرض،             -٣
مـارس  / آذار ٢٩على صعيد التحـضريات لتلـك الدراسـة الـشاملة، ُعمِّمـت مـذكرة شـفهية يف                  

 مـن اجلوانـب      فيها إىل الدول األطراف أن تقـدِّم معلومـات ومقترحـات عـن أيٍّ              طُلب ٢٠١٢
  :ادية التالية واملاملوضوعية
أكتــوبر / تــشرين األول٢٢معلومــات عــن األســلحة والــذخرية املــصادرة منــذ    )أ(  
ــا يف ذلــك  ، ٢٠١٠ ــضبط مب ــاريخ ال ــه ت ــا ومكان ــيت مت فيه ــوع   والظــروف ال ــة النقــل ون  وطريق

   معلومات أخرى ذات صلة؛األسلحة والذخرية وأيِّ
ملوجـــودة الـــيت أجرهتـــا الدراســـات أو املعلومـــات أو البيانـــات أو التقييمـــات ا  )ب(  

الدولة الطرف عن الطابع عرب الوطين لالّتجار باألسـلحة الناريـة وعـن الـدروب املـستخدمة يف                 
  ، ووصف للمنهجية املستخدمة؛ومن إقليمها إىل اخلارج إقليمها هتريب األسلحة النارية إىل

عـداد  مكانيـة إ إلمواضيع مقترحة ونطاق الدراسة ومـداها واملنهجيـة املقترحـة       )ج(  
  دراسة شاملة من جانب املكتب؛

ــراب   )د(   ــشاركة يف  اإلعـ ــام باملـ ــن االهتمـ ــةعـ ــات  دراسـ ــة املعلومـ ــاملة وإتاحـ  شـ
  .أو املوارد املالية هلذا الغرض/والبيانات ذات الصلة، وكذلك اخلرباء و

: ، كانــت الــدول التاليــة قــد قــدَّمت معلومــات إىل املكتــبوعنــد إعــداد هــذه املــذكرة  -٤
ادور والربتغــال وبلغاريــا وبوركينــا فاســو والبوســنة واهلرســك وتركمانــستان       إســبانيا وإكــو 

واجلزائـر واجلمهوريـة العربيــة الـسورية وزمبــابوي والـسلفادور وفرنــسا وكولومبيـا واملكــسيك      
  أيــضاقــدِّم التقريــروي.  مــن الــدولالــيت وردتوفيمــا يلــي ملخــص للــردود . واليابــان واليونــان

  . دراسة شاملةد إعدا بشأنمقترحات وتوصيات 
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  دور املعلومات ذات الصلة باألسلحة النارية يف حتديد الطابع   -ثانيا  
  عرب الوطين لالّتجار باألسلحة النارية والدروب املستخدمة 

    يف ذلك االّتجار
األسلحة الناريـة الـيت ُجمعـت أو    ب اخلاصةميثِّل حتديد وتعقّب البيانات األولية والثانوية         -٥

ثــر عليهــا أو ُضــبطت أو صــودرت، ومــن مثّ حتليــل تلــك البيانــات، مــصدرا مهمــا  فُقــدت أو ُع
 ومــدى اســتخدامها يف ارتكــاب  فهــم تــداول األســلحة الناريــة وتوافرهــايف ســبيلللمعلومــات 

 معلومات أساسية من أجـل تأكيـد وجـود تـدفقات             أيضا يوفِّر ذلك و.  األمن يفوأثرها   اجلرائم
  .وطنية لتلك التدفقات ودروهبا وأمناطها وأساليبهااّتجار حمتملة واألبعاد عرب ال

 من بروتوكول األسلحة النارية بأن تضمن الدول األطراف أن حيمـل            ٨وتقضي املادة     -٦
كل سالح ناري، وقت صنعه، عالمة وسم فريدة تتضمن، كحـد أدىن، املعلومـات الـضرورية                

أن  وجيـب )). أ (١، الفقـرة    ٨ة  املـاد ( والـرقم املسلـسل      الـصانع  وبلد أو مكـان      الصانعلتحديد  
حتمل األسلحة النارية املستوردة عالمة استرياد بسيطة ُتتيح التعرف علـى هويـة بلـد االسـترياد،      

 كمـا جيـب وضـع عالمـات وسـم      ،))ب (١، الفقـرة    ٨املـادة   (أمكن، على سنة االسترياد     وإن  
 ١، الفقـرة    ٨املـادة   (دين  ىل االسـتعمال املـ    إ نقل األسلحة النارية من املخزونات احلكومية        لدى

ويــتعني حفــظ تلــك . واالســتغناء عنــها هنائيــا  مــن اخلدمــةتلــك األســلحةخــراج إوقــت )) ج(
عمليـات نقـل دوليـة لتلـك األسـلحة      أيِّ  بـ  متعلقة معلومات ذات صلة     املعلومات، وكذلك أيِّ  

ناسـبة  النارية وكذلك ألجزائها ومكوناهتا والذخرية، حيثما يكون ذلـك ممكنـا، يف سـجالت م              
ومبوجـب الربوتوكـول، ينبغـي      . ولـة ينبغي للدول األطراف أن تنشئها وتصوهنا لفترة زمنية معق        

 الفترة الزمنية عن عشر سنوات، لكن، يف الظروف املثالية، ينبغي للدول أن تنظـر                هذه  تقل الَّأ
 وجيب أن تكون هذه املعلومات متاحـة لغـرض حتديـد ماهيـة تلـك              . يف حتديد فترة زمنية أطول    

ــة واقتفــاء أثرهــا، وكــذلك، حيثمــا يكــون ذلــك مناســبا، أجزائهــا ومكوناهتــا       األســلحة الناري
، بغيــة منــع وكــشف صــنعها واالّتجــار هبــا بــصورة غــري  ) مــن الربوتوكــول٧املــادة (والــذخرية 
وكلمــا كانــت البيانــات املتعلقــة باألســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا والــذخرية    . مــشروعة

ال، زادت موثوقيــة نتــائج البحــث وزادت بالتــايل فائــدهتا مــن أجــل مواصــلة  أكثــر دقــة واكتمــا
  .والتخطيطرسم السياسات 

 نقطــة البــدء يف إعــداد دراســة شــاملة عــن الطــابع عــرب الــوطين لالّتجــار   ولــذلك، فــإنَّ  -٧
باألسلحة النارية وعن الـدروب املـستخدمة يف ذلـك االّتجـار جيـب أن تكـون الـسالح النـاري          

وتتـيح معرفـة بلـد املنـشأ حتديـد مـا إذا كانـت           . يانات الوفرية الـيت ميكـن أن يقـدِّمها        نفسه، والب 
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 همامنـ انطالقـا   أو   هناك تدفقات غري مشروعة لألسلحة النارية إىل بلـد أو منطقـة دون إقليميـة              
. ، أو ما إذا كانت الـسوق الداخليـة هـي الـيت تـورِّد األسـلحة الناريـة املتداَولـة                    هماأو عن طريق  

د ذلك التحليل علـى حتديـد مـا إذا كانـت هنـاك صـناعة يدويـة غـري خاضـعة للرقابـة أو            ويساع
غري ذلك من أشكال الصنع غري املـشروع، سـواء داخـل البلـد أو يف البلـدان اجملـاورة، وحجـم                      

 املنــشأ قــد ةومــن املمكــن حتديــد مــا إذا كانــت األســلحة الناريــة األجنبيــ   . التقــديري ملــشكلةا
انونيـة أو غـري قانونيـة، ومـن مثّ اسـتبانة الـدروب واألسـاليب املـستخدمة                 دخلت البلد بطريقة ق   

وتتيح عالمـات االسـترياد اإلضـافية للحكومـات أن حتـدد،            . نقلها وظروف فقدها أو تسريبها    ل
 غـري املـشروع ممـا يقـصِّر      التداول تسريب األسلحة إىل دائرةمىت جيريبدرجة أعلى من الدقة،     
 والبيانـات   املكتـشفَة  الربط بني األسـلحة الناريـة        يؤديوميكن أن   . ببدرجة كبرية عملية التعقّ   

بلد املنشأ وآخر نقطة تسجيل لتلك األسلحة إىل فهم أفضل للطابع عرب الـوطين لتلـك       ب اخلاصة
ــدفقات  ــاالت ــوميكــن . وأبعاده ــساعدل ــة      ذلك أن ي ــدابري الوطني ــسب الت ــى وضــع أن ــدوره عل ب

مثــل ذلــك التبــادل للمعلومــات أيــضا يف يفيــد و. ألخطــارواإلقليميــة والعامليــة للتــصدي لتلــك ا
التحقق مما إذا كانت األسلحة الناريـة الـيت ُجمعـت أو ُعثـر عليهـا أو ُضـبطت أو صـودرت يف                      

  .املنشأ  عن سرقتها أو فقداهنا يف بلدمن قبلأحد البلدان قد أُبلغ 
ــد مــالكي   -٨ ــتم مجعهــا، ســواء مــن املــدنيني   وُيمثــل حتدي  أو الــشرطة أو  األســلحة الــيت ي

نقـاط ووسـائل    واجليش، أول مؤشر مهم على أمناط وأبعـاد تـوافر األسـلحة الناريـة يف بلـد مـا                    
سـواء مـن خـالل    -ويوفر حتليل الظروف اليت مت فيهـا مجـع األسـلحة الناريـة     .  الرئيسية تسريبها

صـورة   -يـة رمية أو نتيجة لعمليات االسـتخبارات واملنـع اجلنائ  اجلالتسليم الطوعي أو يف مسرح      
كما متثِّل تلك املعلومات مؤشـرا      . بلدأيِّ  أوضح عن أثر تلك األسلحة على اجلرمية واألمن يف          

مفيدا يف الكـشف عـن الثغـرات أو جوانـب الـضعف احملتملـة يف آليـات املراقبـة الداخليـة وعـن                 
األســاليب الــشائعة للتــسريب ودروب االّتجــار، وكــذلك عــن األمنــاط احملتملــة للتــسريب مــن   

لـــشرطة الوطنيـــة أو الترســـانات واملخزونـــات العـــسكرية، أو املـــالكني املـــدنيني أو املـــصنِّعني   ا
منـع  ختاذ قرارات مستنرية ووضع تـدابري  بالنسبة ال حامسة  بأمهيةهذه املعلوماتتتسم  و. احملليني

ــك       ــا يف ذل ــد، مب ــة يف البل ــة ومتنوع ــة كافي ــتراتيجيات االومراقب ــس ــال  املركَّ ــداف يف جم زة األه
وضــع لــوائح أمنيــة إعــادة الــشراء، والطــوعي أو مــع محــالت اجل، ووإذكــاء الــوعيالتــصاالت ا

 ويف هــذا الــسياق، .املــصنوعة األســلحة الناريــةورقابيــة أكثــر صــرامة مــن أجــل محايــة ومراقبــة 
 التخـزين اآلمـن واملـأمون لألسـلحة الناريـة      بـشأن ينبغي أن تشمل تلك اللوائح الرقابية أحكاما     

 والترسـانات واملخزونـات   ري املراقبة واإلنفاذ فيما خيص األسلحة اململوكـة للدولـة           وتشديد تداب 
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ــة وذلــك  منــع وكــشف الــسرقات واخلــسائر واملمارســات   مــن أجــل مجلــة أمــور، يف ،الداخلي
  .من جانب املسؤولني املكلفني باإلشراف عليهاالفاسدة 

ناريـة والـذخرية وطرائـق      ألسلحة ال اأساليب إخفاء    ألكثرمن الضروري إجراء حتليل     و  -٩
أيِّ  وهـا  وأبعادهـا وطرائق ةاحلاليـ االّتجـار  من أجل حتسني فهم حالة  ، وذلك    شيوعا االّتجار هبا 

 فعلـى سـبيل املثـال، أشـار العديـد مـن       .خـرى األ غـري املـشروع  االّتجـار   أشـكال   هلا مـع    روابط  
االّتجـار  تبع نفس أمنـاط    يالبلد  غري املشروع باألسلحة النارية يف      االّتجار  أنَّ  إىل  الواردة  ردود  ال

 غالبـا مـا يكونـان        التجـارة  وأنَّ كـال النـوعني مـن      جتـارة املخـدرات غـري املـشروعة،         اليت تتبعهـا    
 للمخـاطر    أكثـر حتديـدا    تقييمـات إعـداد    فـسوف يتـسىن    ذلـك التحليـل،      أُجري ومىت .جمتمَعني

منـع  راقبـة علـى   مـن أجـل تعزيـز قـدرات سـلطات امل     أكثـر دقـة   تـصنيفية   مؤشـرات   واستحداث  
الدوليـة  على عمليات النقل    أكثر فعالية وتركيزا    ضوابط  حركات وفرض   تالتلك  وكشف مثل   

إضــافة ميكــن والتعــاون الــدوليني، عقّــب تلا  يف جمــايلوبواســطة اجلهــود .وعنــد احلــدود الوطنيــة
ا بـصورة   هبـ االّتجـار   األسـلحة الناريـة الـيت مت مجعهـا أو           عـن   علومات من بلد املنشأ     املزيد من امل  

صـورة  ذلـك   ويـوفّر   . حركات الالحقـة لتلـك األسـلحة الناريـة        تحتديد ال وكذلك  غري مشروعة   
ذلك البعد عرب الـوطين لـ     بشأن   ومستندة إىل التجربة   رسوخاًبيانات أكثر   بإجياد  أوسع ويسمح   

احملتملــة  هاملّتجــرون وروابطـ وأســاليب العمـل األكثـر شــيوعا الـيت يـستخدمها     االّتجـار ودروبـه   
  .خرى من اجلرمية عرب الوطنيةاألشكال ألبا

بــل عــدة بطريقــة مماثلــة مــن ِق مـشاهبة معلومــات املعلومــات أو نفــس عنـدما يــتم مجــع  و  -١٠
. فائــدهتا  مــنيزيــد ممــا ، ميكــن وضــع البيانــات املتاحــة يف ســياق أوســعمنــاطق عــّدة يفبلــدان و

لوضــع لصــورة أفــضل تكــوين  إىلاجملمَّعــة البيانــات  املستــشفّة مــنلعالقــات احتليــل يــؤدي  قــدو
منطقـة  كـل   حركـات داخـل     ت روابـط وصـالت بـني ال       اسـتبانة  لالّتجار، واملساعدة علـى   العاملي  

البيانـات  بباألسلحة الناريـة  االّتجار ب  اخلاصة قارنة البيانات مب والسماح ،عرب اإلقليمية والروابط  
لثمينــة والبــشر، وذلــك األخــرى، مثــل املخــدرات واملعــادن ااالّتجــار أنواع تــدفقات بــ اخلاصــة

  .شتركةاملمناط األهبدف حتديد القواسم و
، مبـا يف    ةمنهجيـ تلـك البيانـات وحتليلـها بـصفة مـستمرة و          مجـع     مـن شـأن    فإنَّوأخريا،    -١١

تحديــد االجتاهــات واألمنــاط بلبلــدان ل يــسمحأن لمعلومــات اجلغرافيــة، لنظــام دجمهــا يف ذلــك 
 الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة الراميــة إىل مكافحــة وقيــاس إجنــازات ونتــائج الــسياسات والتــدابري

ت الــصالالتعرف علــى بــلــدول ل وهــو يــسمح أيــضا. مــرور الوقــت مــع غــري املــشروعاالّتجــار 
  احملتمـل  وأثرهـا طق  انـ ان أو إحـدى امل    بلـد الـيت تقـع يف أحـد ال        األحـداث بـني   احملتملة  والعالقات  

مـن القـدرة علـى التنبـؤ     درجـة  وفر  يـ ميكـن أن    ما  وهو  بقية العامل،   على  على البلدان اجملاورة أو     
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ــداعيات  ــة أو بالت ــد   دروب االّتجــار القائمــة  بتحــّولاحملتمل منطقــة إىل مــن أو إىل آخــر مــن بل
باألسـلحة الناريـة    االّتجـار   احملتملـة بـني     الـصلة   الـضوء علـى     وقد يؤدي أيـضا إىل إلقـاء        . أخرى

، الـدويل علـى األسـلحة     ظـر   احلانتـهاكات   وغريه من اجلـرائم اخلطـرية، مبـا يف ذلـك اإلرهـاب و             
 يف العاملـة وطنيـة  الجراميـة عـرب   اإلشبكات  الـ نظمـات أو    امل الكشف عن وجود     واملساعدة على 

املنظمــات فــرادى  ومــشاريع مــشتركة بــني   مائعــةبلــدان ومنــاطق أو وجــود حتالفــات    عــّدة 
  .اإلجراميةوالشبكات 

، الـردود دود مـن  احملـ لعـدد  لنظـرا  و. ماتهذا النوع من املعلوإىل ستند هذا التحليل    وي  -١٢
باألسـلحة الناريـة أو     لالّتجـار   التوصل إىل استنتاجات عامة بشأن الطـابع عـرب الـوطين            مل يتسنَّ   

ومــع . وحمــصورة دةحمــدَّ غــري املــشروع إال يف منــاطق جغرافيــة ودروب االّتجــار حتديــد أمنــاط 
 ،اجمليبـة ها الدول األطراف    تميت قدَّ مستوى املعلومات والتفاصيل ال   متكن املكتب، بفضل    ذلك،  

 .ل إجراء دراسة أكثر مشوالاستخالص بعض االستنتاجات اليت قد تسهِّمن 
   

    ملخص الردود  -ثالثا  
 ،ُسرقت أو فُقدتو ،معلومات عن األسلحة والذخرية اليت ُجمعت  - ألف  

    وصودرت  ،ُضبطتو
صيل، معلومــات حمــددة عــن  مــن التفــمتفاوتــة، بــدرجات اجمليبــةمجيــع الــدول قــدَّمت   -١٣

مت قـدَّ و. خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض       ُصودرت  أو   تبطُض أو   تمعاألسلحة النارية اليت جُ   
وقـدَّمت  . ذخرية معلومات إضافية عن تشريعاهتا الوطنية املتعلقـة باألسـلحة والـ            أيضا عدة دول 

 ذخريةاريـة والـ  األسـلحة الن اجلديـد املتعلـق بـضبط ومـصادرة      قانوهنـا   عـن   دولة واحدة تفاصـيل     
 جيــب، ونــوع املعلومــات الــيت الــضبطعمليــة أثنــاء يتعــّين اتباعهــا الــيت  العملياتيــةاإلجــراءات و

  . القانوناهباليت يسمح ، وخمتلف أشكال التخلص النهائي ها وصوهناليتسج
اخلاصــة دول معلومــات عــن قــدراهتا علــى مجــع وحتليــل اإلحــصاءات       عــّدة وقــدَّمت   -١٤
  يف موقـع مركـزي     ُتجمـع البيانـات ذات الـصلة      أنَّ  وأشـارت إىل    . واملصادرةاألسلحة املضبوطة   ب

دون إبطاء عمليات البحث واستخراج التفاصيل إلطار زمين حمدد  بإجراء   مما يسمح    وُتَحوسب،
وقـدَّمت دولـة واحـدة معلومـات عـن قاعـدة بيانـات              .  مع النظراء عند الطلـب      املعلومات تبادلو

تــضّم هــي  النيابــة العامــة لــديها، وجهــاز الــشرطة القــضائية داخــل إلدارة القــضايا تــشرف عليهــا
قاعـدة البيانـات ال   أنَّ غـري  . بيانات عن مجيع إجراءات التحقيقات، مبـا يف ذلـك ضـبط األسـلحة      

  .حتتوي على تفاصيل عن عمليات الضبط أو طرائق وأساليب النقل اليت يستخدمها املّتجرون
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املـصادرة   علومـات عـن عـدد األسـلحة الناريـة والـذخرية        ماجمليبة  مت معظم الدول    قدَّو  -١٥
ــاين . واملــضبوطة ــردود إىل حــد كــبري نــوع املعلومــات ومــستوى التفاصــيل املقدَّ ويتب . مــة يف ال

 األسـلحة الناريـة املـضبوطة، مبـا يف         كنـه  معلومـات كاملـة عـن حتديـد       قـدَّمت   دول  عـّدة   فهناك  
ــك نوع ــاذل ــا وطرازه ــا عيارو ه ــسجيله ــأو رقم/ وهاوت ــسل اه ــدَّو. املسل ــة واحــدة،  ق مت دول

أربـع دول  بيَّنـت  ، يف حـني  جـرى ضـبطها  ذخـرية  متفجـرات و  تفاصيل عن   باإلضافة إىل ذلك،    
عـن األســلحة  مــصنَّفة ن بيانـات  امت دولتــقـدَّ و.  املــضبوطةذخريةأخـرى كميـة املتفجــرات والـ   

 األوثـق حلـاالت   دولـة واحـدة معلومـات عـن ا        وقدَّمت  .  فقط أو املتفجرات / و ذخريةالنارية وال 
. لفتـرة قيـد االسـتعراض     لاميع  اجملـ  تنـاظر مـة ال    اإلحـصاءات املقدَّ   فـإنَّ ، وبالتـايل     باملوضوع صلة
، يف  ذخريةاألسـلحة الناريـة والـ     ضـبط   دول أطراف معلومات عن تاريخ ومكـان        عّدة  مت  قدَّو

املعـابر  د  خـرائط حتـدِّ   طرفـان   ن  ادولتـ  وقـدَّمت    .الـضبط تـاريخ   سوى  دول أخرى   مل حتدِّد   حني  
ثالث دول أطراف بلد منشأ األسـلحة       وحددت  .  عندها عمليات الضبط   وقعتية اليت   احلدود

  . هباجرالنارية املتَّ
هنـاك درجـة كـبرية مـن التبـاين يف كميـات          أنَّ  على أساس املعلومـات املتاحـة، يبـدو         و  -١٦

بـضع عـشرات    حيث تتراوح بـني  ضبطها أو مصادرهتا،  أفادت الدول عن  األسلحة النارية اليت  
عـن  مـة    املعلومات املقدَّ  تتباينوباملثل،  . مماثلةزمنية  ، يف فترة    سالح ناري  ٥٦ ٠٠٠أكثر من   و

بالفـصل  مـة   فـي بعـض احلـاالت، ال تـسمح املعلومـات املقدَّ           ف. بدرجة كـبرية  الذخرية املضبوطة   
ــني  ــات ب ــذخرية ب اخلاصــةالبيان ــات ال ــ اخلاصــةوالبيان ــة ب ــا يف  .املتفجرات أو األســلحة الناري أمَّ

 بـضع   بـني   تتـراوح  أو املـصادرة  املـضبوطة    الـذخرية    فإنَّ،  املعلوماتالبلدان اليت تتوفَّر فيها تلك      
  .هانفس طلقة يف الفترة ٦ ٢١٥ ٠٠٠أكثر من ومن الطلقات مئات 
أســلحة املــستردة األســلحة الناريــة ب اخلاصــةعلومــات امليف بعــض احلــاالت، تــضمنت و  -١٧

مـصنَّفة وأبلـغ    م بلـد واحـد بيانـات        قـدَّ و. طـوعي التـسليم   ال عمليـات    نارية مت مجعها من خـالل     
، باإلضـافة إىل األسـلحة الناريـة املـضبوطة           نفـسها  ، خـالل الفتـرة    الـسلطات قامـت   أنَّ   ب املكتَب

  .سالح ناري ٨٤٠ ٠٠٠أكثر من أو مجع إيداع بواملصادرة، 
و مــصادرة األســلحة أضــبط  اجلــرائم الــيت أدت إىل عــن دول معلومــات عــّدةمت قــدَّو  -١٨

تـرخيص  السطو املسلح والسرقة واخلطف ومحل سـالح نـاري بـدون            : ذخرية، وهي النارية وال 
وحيـازة سـالح نـاري دون        وانتهاء سريان ترخيص حيـازة سـالح نـاري           غري املشروع والصيد  

 أنـه لـيس لـديها     دولة واحدة أشـارت إىل      أنَّ  على الرغم من    و.  أخرى ترخيص، من بني جرائم   
ستبعد احتمـال هتريـب     ت مل   االدويل، فإهن باالّتجار   هلا صلة ت عن أسلحة نارية مضبوطة      معلوما

يف الواقـع،   و. الـسهلة االختـراق   حـدود البلـد     إىل  نظر  بـال ،  ومن خالله بلد  إىل ال األسلحة النارية   
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 جمموعــة هــومعظــم األســلحة الناريــة املــضبوطة الــيت أبلغــت عنــها تلــك الدولــة  منــشأ أنَّ يبــدو 
الــشمالية تــان مريك منــها األمنــاطق يف املــستبانةالــصنع بلــدان تقــع (ثالثــة البلــدان المــن متنوعــة 

 إىل مواصــلة وحيتــاج األمــر). مبــا يف ذلــك منطقــة البلقــان ها، شــرقوأوروبــا غــرب واجلنوبيــة و
ت تلـك األسـلحة الناريـة    مجعها لتحديد مـا إذا كانـ   ضبطها و جيرياليت  األسلحة النارية   تعقّب  

ويف . منــها فيمــا بعــد إىل البلــد املبلِّــغالبلــدان الــيت دخلــت إىل قانونيــة بــصورة قــد مت اســتريادها 
صـدر  مت دولة واحدة فقط معلومات إضافية عن عدد األسـلحة الناريـة الـيت               الصدد، قدَّ ذلك  

  .ثنائي مع دولة جماورةالتعاون للرمسي مبوجب اتفاق تعقّب طلب بشأهنا 
األسـلحة الناريـة يف     ارتباطـا باالّتجـار ب     اجلـرائم     أكثـر  معلومات عن مت عدة دول    قدَّو  -١٩
ات سرقالـ باألشـخاص وغـسل األمـوال و      االّتجار باملخـّدرات واالّتجـار      ، مثل    القضائية هتااوالي

حـاالت حيـازة    أنَّ  أنـه يف حـني      يف رّدهـا    دولـة واحـدة     ت  وذكر.  التهديد بواسطةاليت ُترتكب   
علومـــات  املفـــإنَّمـــة،  باجلرميــة املنظَّ روعة ال تـــرتبط عـــادةًاألســلحة الناريـــة بـــصورة غــري مـــش  

ــشروع  االّتجــار معظــم حــاالت  أنَّ ســتخبارية كــشفت  اال ــرتبط باألســلحة بغــري امل ــة م اجلرمي
من البلدان معلومات عن جنسية مرتكيب اجلـرائم املتـصلة باألسـلحة      حمدود  م عدد   قدَّو. مةاملنظَّ

 .مواطين البلدان اجملاورةمن  ،، ويف بعض احلاالتاملبلِّغة الدولة مواطينمعظمهم من والنارية، 
  

 الطابع عرب الوطين لالّتجار بشأنمعلومات عن دراسات أو تقييمات   - باء  
    النارية والدروب املستخدمة يف ذلك االّتجار  باألسلحة

الــدول أيــضا تقــدمي معلومــات عــن الدراســات والبيانــات أو التقــديرات         طُلــب إىل    -٢٠
بشأن الطـابع عـرب الـوطين لالّتجـار باألسـلحة الناريـة والـدروب املـستخدمة يف ذلـك                 ة  املوجود

ــهاإىل أراضــيهااالّتجــار  ــستخدمة  حيثمــا كــان متاحــا ، وصــفتقــدمي و  ومن ــة امل  يف، للمنهجي
  .البحوث تلك
بشأن الطـابع عـرب الـوطين       مت ثالث دول معلومات عن دراسات أو تقييمات         قدَّقد  و  -٢١

 الـسلطات الوطنيـة أو   اأجرهتـ لحة النارية والدروب املستخدمة يف ذلـك االّتجـار    لالّتجار باألس 
دروب مـة مـن تلـك الـدول علـى           املعلومـات املقدَّ   زتوركَّـ . الداخليـة مؤسساهتا  شاركت فيها   

عــن منــشأ  تفاصــيل وقــدَّمت ،األســلحة الناريــةاالّتجــار بحمــددة ومنــاطق حمــددة متــضررة مــن  
ــة املتَّ  الغــرض الــذي مت  ذُكــر  ويف بعــض احلــاالت،  ؛وطرازهــاا ونوعهــا هبــجــر األســلحة الناري

  . من أجلهتلك األسلحة الناريةاالّتجار ب
يف املــستخدمة والــدروب معلومــات عــن وســيلة النقــل  اجمليبــة مت معظــم الــدول قــدَّو  -٢٢
ة يف صـغري املتَّجر هبـا   الكميات  أنَّ  إىل  وأشار معظم الدول    . ذخريةباألسلحة النارية وال  الّتجار  ا
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 نفـاذ سـهولة ال أنَّ  عدة دول تعتربا و)١(".جتارة النمل "إىل ما ُيطلق عليه     رمبا  يشري  الغالب، مما   
 خريطـة تـبني     دولرّد إحـدى الـ    ومشـل   . غـري املـشروع   االّتجـار    عامـل رئيـسي يف       هاحدودعرب  
ــر مــن  اتف ــد،  ة نقطــ٥٥صــيل أكث ــها  ُيعــرف  دخــول إىل البل ــد من ــدخول باســم العدي  مــوانئ ال
  .غري املشروعمن أجل االّتجار  يف الغالب املنظمات اإلجرامية ها، تستخدم"ّماةاملع"

ــاهر وظــوتتمثــل إحــدى ال  -٢٣ ــردود املستــشفة مــنشائعة ال عــرب احلــدود االّتجــار أنَّ يف  ال
الـدول  ، علـى األقـل يف       ين لالّتجـار  الـسائد الـشكلني   زاال  الواحـدة مـا     داخـل املنطقـة     واالّتجار  

تـستخدم الطـرق   األكثـر شـيوعا   االّتجـار   وسـائل أنَّ إىل مـة  ليـل احلـاالت املقدَّ    حتويشري  . املبلِّغة
 كأن يكـون ذلـك مـثال بواسـطة        ،  ة واخلاص ةالنقل العام وسائل  شركات النقل و   بواسطة،  الربية

وكـذلك  ،  ية مراقَبة وغري مراقَبة   نقاط حدود عرب   من السيارات اخلاصة واحلافالت،      ةد قليل اعدأ
عـن  وأُبلـغ  .  حاويـات  باسـتخدام ، يف حالـة واحـدة،   وكـذلك وارب صـغرية باسـتخدام قـ  حبـرا،  

 املعلومـات  فإنَّومع ذلك،   . يف املطارات أو عن طريق الربيد     عمليات الضبط   من   قليلةحاالت  
 االّتجـار  أسـاليب أنَّ  تؤكد  ال   فإهنا   ،املبلِّغةلبلدان   ا يف يسريعلى منط معني    وإن دلَّت   ،  املقدَّمة
  .قابلة للمقارنةالبيانات غياب ما يكفي من البالنظر إىل وذلك  السائدة، هذه هي

كمـصَدر لألسـلحة الناريـة      اجملـاورة    البلـدان    ذكـرت معظم الـدول    أنَّ  على الرغم من    و  -٢٤
 املـذكورة األسـلحة  أنَّ إىل شري تع األسلحة املضبوطة انوأاملعلومات املتاحة عن   ، فإنَّ املتجر هبا 
مل تقـدِّم   الـدول اجمليبـة      فـإنَّ ومـع ذلـك،     . يف البلد اجملـاور   مصنوعة  يف معظم احلاالت،    مل تكن،   

الدولـة  ت منـه إىل  ي دخلـ ذمعلومات إضافية عن حالة تلك األسلحة النارية يف البلـد اجملـاور الـ     
بـشكل مـشروع مـن      مملوكـة     الناريـة  تلـك األسـلحة   ا إذا كانـت     مَّـ ال توجد تفاصيل ع   و. اجمليبة

  أو مـا إذا كـان      يف ذلك البلـد يف وقـت الحـق        اهنا   أو فقد  هاسرقتعن  لغ  ب وأُ قبلُ يف البلد اجملاور   
.  ووصلت إىل البلد املُجيب بعـد عبـور البلـد املُجـاور بطريقـة غـري مـشروعة                   آخر  بلدٌ َمصدَرها

األزمـات األخـرية يف بعـض بلـدان املنطقـة أدت إىل عـدة         أنَّ   اجمليبـة إىل     دولإحدى ال وأشارت  
علـى  بـصورة غـري مراقَبـة     اكميات أكرب مـن األسـلحة وتـداوهل     قة  سر يهاترتب عل حوادث مترد   

ودروب مت مخــس دول وصــفا مفــصال ألســاليب  قــدَّو. اجملــاورةالبلــدان طــول حــدودها مــع  
لالّتجـــار رئيـــسية الـــدروب الأنَّ إىل مـــن تلـــك الـــدول تـــان  اثنتوأشـــار. ّتجـــار لالمـــشتركة

  .الّتجار باملخّدراتل مشهورةدروب أيضا تها هي باألسلحة النارية يف منطق

───────────────── 

من أهم أشكال االّتجار غري املشروع، وُيقصد هبا العديد من الشحنات اليت تتضمن " جتارة النمل"ُتَعدُّ  )1(  
ة مما يؤدي، مبرور الوقت، إىل تراكم أعداد كبرية من األسلحة غري املشروعة لدى أعدادا صغرية من األسلح

 .مستخدمني هنائيني غري مأذون هلم
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االّتجــار  يف األكثــر إســهاما العوامــل  بــشأنتفاصــيل  مــن الــدول  قليــلعــدد م وقــدَّ  -٢٥
ــة   ــد  باألســلحة الناري ــل هوخارجــداخــل البل ــنخملفــات، مث ــسرقات مــن     ال زاعــات املــسلحة وال

 اإلنترنــت ومعــارضومــشتريات غــري األوفيــاء املخزونــات والتــدابري األمنيــة الــسيئة واملــسؤولني 
االّتجــار ن بوجــه خــاص إىل إمكانيــة اســتخدام اإلنترنــت ألغــراض  ادولتــوأشــارت . األســلحة

 اإلخـراج مـن اخلدمـة   تطلبـات  مب اخلاصـة ات التـشريع أنَّ اليت مفادها قيقة  واحل. األسلحة النارية ب
ــها الــيت اعتمــدهتا دول املنطقــة نفــسها مل   ــّسرعــامال إضــافيا ُتمثِّــل تــتم مواءمت غــري االّتجــار  يي

  .األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتابشروع امل
ومعظمهــم ، موجنــسياهتللــسمات العامــة للمتَّجــرين بلــدان حتلــيال عــدة ردود ومشلــت   -٢٦

ــ ــاورة  ؤوا ن أو جــاومواطن ــدان جم ــن بل ــذا و. م ــسياقيف ه ــرة    ال ــدول كث ، الحظــت إحــدى ال
  .وثائق هوية مزورةل املتَّجرين استخدام

ــضا التــ  تووصــف  -٢٧ ــدول أي ــة  ضروريدابري املتخــذة أو الــ  بعــض ال ــدرات مراقب ــز ق ة لتعزي
ــدَّو. احلــدود ــدول مقترحــات مثــل   ق ــدمرياألســلحة ومــع جل محــالت تنظــيممت بعــض ال ، هات

قـد كُللـت تلـك      و. رئيـسي الصدر  ـَمالباعتبارها   الوطنية   تقاريرال يف   املُحدَّدةوخاصة يف البلدان    
نقــص أنَّ إىل وأشــارت عــدة دول أيــضا . يف العديــد مــن البلــدان واملنــاطقبالنجــاح احلمــالت 

 األخـرى، علـى سـبيل املثـال فيمـا يتعلـق             بلـدان توائمة وغياب املعاملة باملثل مـع ال      املتشريعات  ال
. عائقـا أمـام التعـاون     وميـثّالن   غـري املـشروع     يـسّهالن االّتجـار     ،  اإلخراج مـن اخلدمـة    مبتطلبات  

ــ الــدول ىحــدإ تاقترحــو ــة بــشأنتفكــري مجــاعي يف االخنــراط  الــدول إىل ةدعوســبال ل  كيفي
. واسـتخدام املبـادرات احلاليــة يف املنطقـة دون اإلقليميـة كنمــاذج    املواءمــة غيـاب  التغلـب علـى   

منـاطق أخـرى بـشأن    تلـك املنطقـة و  مع بيانات دول أخرى من وكانت تلك التوصية متماشية   
 املواءمـة  تعزيـز جهـود      ربواعتُـ . باألسـلحة الناريـة علـى التعـاون واألمـن         لالّتجـار   اآلثار الـسلبية    

يــسعى األهــداف الرئيــسية الــيت أحــد  وهــو أيــضا. اواعــدتــدبريا داخــل املنطقــة دون اإلقليميــة 
  .األسلحة الناريةبشأن من خالل مشروعه العاملي كتب إىل حتقيقها امل

  
    معلومات عن مواضيع الدراسة ونطاقها ومداها واملنهجية املقترحة  -جيم  

 دراســة شــاملة عــن الطــابع عــرب مي اقتراحــات بــشأن موضــوعاتالــدول تقــدإىل لــب طُ  -٢٨
نطـاق  وبـشأن   ،  الوطين لالّتجار باألسلحة الناريـة وعـن الـدروب املـستخدمة يف ذلـك االّتجـار               

  .تهاومنهجياها ومدهذه الدراسة 
خــربة كافيــة ا ال متلــك أهنــبمعلومــات لغــرض هــذا التقريــر قــدَّمت عــدة دول وأقــّرت   -٢٩

عــن الطــابع عــرب الــوطين لالّتجــار باألســلحة الناريــة وعــن الــدروب          إجــراء حبــوث   بــشـأن
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 عـن  إىل دراسـات وتقـارير موجـودة         تأشار بعض الدول أنَّ  غري  . املستخدمة يف ذلك االّتجار   
  .موضوعات ذات صلة

عـدم الكـشف    الكامنة وراء   نطاق الدراسة األسباب    يشمل   دولة واحدة أن     تواقترح  -٣٠
نقـــص أنَّ والواقـــع . ، وخاصـــة يف البلـــدان الناميـــةريةريـــة والـــذخباألســـلحة النااالّتجـــار عـــن 
املهـارات والقـدرات الكافيـة      غيـاب   ىل  إ  قـد يـشري    غري املشروع االّتجار  علومات عن حاالت    امل

غــري املــشروع تــه أكثــر ممــا يــشري إىل غيــاب حــاالت االّتجــار  ومكافحهومنعــاالّتجــار لكــشف 
كـالًّ مـن     إعـدادها    املُزَمعالدراسة  تشمل   أن   ى ذلك، ، عالوة عل  تلك الدولة اقترحت  و. الفعلية

ز البحـث علـى آثـار األزمـات         يـ  دولة أخرى ترك   تاقترحو. الوطين واإلقليمي والعاملي  الصعيد  
 .لألسلحة الناريةراقَب السياسية واألمنية على االنتشار غري امل

   
    االستنتاجات والتوصيات  -ارابع  

مجـع وحتليـل املعلومـات      أنَّ  مـن خـالل مـذكرة شـفوية،         مع املعلومـات،    جب القيامأثبت    -٣١
ينطويـا  املـضبوطة واملـصادرة ميكـن أن         و املـسروقة املفقودة واملعثور عليها و   عن األسلحة النارية    

 الوضـع الـراهن     عـن املتعمقـة   املعـارف   زيـد مـن     املللحـصول علـى     بالنـسبة    كبرية   اتعلى إمكان 
  . واستخدامهالتداول األسلحة النارية

، مـن أجـل إجـراء دراسـة شـاملة،           جيب هأن املتلقاة   من الردود ثبتت اجملموعة املتنوعة    أو  -٣٢
  :كما يلي، مبا يف ذلك القيام بالعمل التمهيدي

لطـابع عـرب الـوطين لالّتجـار      لجيب أن تكون الدراسة الشاملة      . النطاق والغرض   )أ(  
ومــن أجــل . عامليــة يف نطاقهــا العمــل املتََّبعــةأســاليب و والــدروب املــستخدمةباألســلحة الناريــة 

احلصول على بيانات مفيدة، من املهم أن يشارك فيهـا عـدد مـن الـدول مـن كـل منطقـة يـضمن               
  متثيلها متثيال كافيا؛

 ودعمهـا   لـدول امـشاركة   تتطلـب تلـك الدراسـة       . الدعم من الدول املشاركة     )ب(  
مـن أجـل    ومـدهتا   ومـداها   نطـاق الدراسـة     لجيب أن يكـون هنـاك فهـم مـشترك           و. بصورة فعالة 

  التنسيق والعمل يف شراكة مع الدول؛
 ويعـول عليهـا   منهجية مشتركة   ال بد من حتديد     .  وشفافة يعول عليها منهجية    )ج(  

جيـب أن   و.  واإلقليميـة  الوطنيـة  ومراحلها    الدراسة أجزاء جلميع    بالنسبة وشفافة واالتفاق عليها  
  تلف السياقات الوطنية واإلقليمية؛تطبيق يف خماللتحقق وسهلة قابلة لتكون هذه املنهجية 
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من أجل استخالص نتائج ذات مصداقية، مـن املهـم          . قابلية البيانات للمقارنة    )د(  
ج ونــهبنهجيـة  املينبغــي أن تـسمح  و.  مجـع البيانـات بطريقــة قابلـة للمقارنـة ومتوافقـة     جيـري أن 

الـدول  أنَّ   إىل   بـالنظر  حتـديات هـذا   وقـد يطـرح     . املضمون والنوعيـة واملـدة    ، من حيث    ةموحد
 ضـرورة إلجيـاد     هنـاك لـذلك،   و. بيانـات عـن األسـلحة الناريـة       الممارسات خمتلفة يف مجـع      لديها  

مـة  املعلومـات املقدَّ  أنَّ  للتأكـد مـن      متهيـدي حـسب احلاجـة     عمـل ميـداين     القيـام ب  فهم مـشترك و   
   يف الدراسة؛لإلدراجمناسبة 

القابلــة للمقارنــة يف بيانــات القيمــة املــضافة للتكمــن . مــدى مالءمــة البيانــات  )ه(  
نظـــم يف حيثمـــا أمكـــن،  يف إمكانيـــة دجمهـــا،وحتليلـــها يف قاعـــدة بيانـــات مـــشتركة، إمكانيـــة 

أفـضل لوضـع   دراسـة وحتليـل وفهـم     تـوفري توليد بيانات ثانويـة، مـن أجـل         لاملعلومات اجلغرافية   
ا الــيت ميكــن ربــط  هــي وحــدهتوافقــة املقابلــة للمقارنــة والبيانــات وال. االّتجــار األوســع نطاقــا 

اعتمـاد   فـسوف يـؤدي  ولـذلك،  . علـى نطـاق عـاملي أو إقليمـي         ومن مثّ تطبيقهـا       ببعض بعضها
، عنــد االقتــضاء، وكــذلكالزيــارات امليدانيــة رمبــا شتركة والنمــاذج املــهنــج موحــد باســتخدام 

 يانـات الـالزم واملـسامهة يف مجـع الب       الفهـم املـشترك   ، إىل تيـسري     كتـب املمن  الكايف  تقين  الدعم  ال
  ؛هاوحتليل

ة خمتلفـ  ُصـعد على  الدراسة  إجراء  اجمليبة  الدول  اقترحت إحدى   . هنج الطبقات   )و(  
لتـدفقات غـري   لمناط املمكنة   األصالت و الالعالقات و  استبانةمن أجل    -ا وعاملي ا وإقليمي اوطني-

  املشروعة؛
فـس   تكـرار هـذه العمليـة، باسـتخدام ن         مـن شـأن   .  االجتاهات واألمناط  استبانة  )ز(  

 عـن ة للقيـاس    يـ  وقابل رسـوخاً أكثـر    بيانات   يستشفلمكتب بأن   ل أن يسمح املنهجية والنطاق،   
  . مع مرور الوقته وأمناطهباألسلحة النارية وحتديد اجتاهاتلالّتجار البعد عرب الوطين 

 اســتبانةتكــرار هــذه العمليــة بكــل بلــد، ميكــن ل األســاس  خــطمعلومــات حتديــدبعــد و  -٣٣
علـى سـبيل املثـال،    ف. تـصحيحية التدابري التنبؤ باالجتاهات واملخاطر واختاذ  وال هاوقياس التغريات

 الكوكـا واألفيـون الـيت جيريهـا املكتـب يف إطـار مـشاريع              بشأن السنوية   ءاتأسفرت االستقصا 
معلومــات عــن لكوكــا واألفيــون لالبلــدان الرئيــسية املنتجــة  يف احملاصــيل غــري املــشروعة  رصــد 

 ومـداها   عـن إنتـاج زراعـة احملاصـيل غـري املـشروعة           راسـخة   يـا وبيانـات     جتريبية معتـرف هبـا دول     
ــ. اودينامياهتــ ــواردة يف تلــك االستقــصاءات البيانــاتاكتــسبت رور الوقــت، ومب  ثقــة اجملتمــع  ال

 وضـع   فـإنَّ وباملثـل،   . على الصعيدين الـوطين والـدويل     للتحليل  الدويل وأصبحت نقطة مرجعية     
األسـلحة  ها فيمـا يتعلـق ب     وحتليلـ عقّبـها    جلمـع البيانـات وت      وشـفافة  ويعول عليها منهجية موحدة   
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،  أو املــضبوطة أو املــصادرة أو الــيت جــرى مجعهــا بوســائل أخــرىاملفقــودة أو الناريــة املــسروقة
غـري  االّتجـار   شفافة عـن مـدى      الـ د أيـضا كتلـة حرجـة مـن املعلومـات التجريبيـة و             ولِّـ يميكن أن   

تـــشكِّل ميكـــن أن و. هدينامياتـــو وناهتـــا والـــذخريةاملـــشروع باألســـلحة الناريـــة وأجزائهـــا ومك
 اســتبانةملواصــلة مــة  أدوات قّي، مثــل نظــم املعلومــات اجلغرافيــة   ،ضــافيةاإلالتقنيــات احلديثــة  

  .تها مرجعياًوإحال ،هامجع  ذلكلواليصعب البيانات واملعلومات اليت 
ــة األخــرى   تلــكوميكــن إجــراء   -٣٤ املنظمــة مثــل  الدراســة بالتعــاون مــع املنظمــات الدولي

، مـن خـالل   انمعـ جتامهـا  ت، وكلواملنظمة العامليـة للجمـارك  ) اإلنتربول(الدولية للشرطة اجلنائية    
باألسـلحة الناريـة   االّتجـار  ، البيانات ذات الصلة مـن الـدول بـشأن    اقواعد البيانات اخلاصة هبم   

ع املكتـب،   ، بالتعـاون مـ    اإلنتربـول حاليـا    تعكـف على وجه اخلصوص،    و. واملسائل ذات الصلة  
إدارة سجالت األسلحة احملظـورة واقتفـاء       نظام  "، وهو   بياناتالمع   جل  نظام متكامل  على تنفيذ 

وجـود مـن قبـل، قاعـدة بيانـات جديـدة بـشأن        التعقّب املإضافة إىل دعم   ،يشملس  وهو ،أثرها
الت مـدخ تلك  توفر قاعدة البيانات    وميكن أن   .  واملفقودة واملضبوطة  األسلحة النارية املسروقة  

  .القيام بتلك الدراسةعلى  الدول األعضاء توافقما إذا دراسة شاملة، من أجل إجراء مفيدة 
سلـسلة مـن    إعـداد   ) أ(مـزدوج عـن طريـق       الدراسة باستخدام هنـج     تلك  وميكن إجراء     -٣٥

ــة     ــيم منهجي ــة لتقي ــة دون اإلقليمي ــشتركة الدراســات التجريبي ــة  م ــة للمقارن ــا قابل ــول عليه  ويع
حجــم معقــول واســتغالل العمليــة عنــد جــل احلفــاظ علــى أمــن  ، وذلــكتهاوالتحقـق مــن صــح 

 متعـدد الدراسـات  إجـراء حتليـل    ) ب(، و هانفس  املنطقة داخللعمل  لنتيجة  أوجه التآزر القائمة    
  .مناط واالجتاهات العامليةاأل واستبانة هاذه الدراسات اإلقليمية لربط وتوصيل نتائجهل

  :يوّد أن  املؤمترلعليف ضوء ما سبق، و  -٣٦
عـن الطـابع عـرب    تـصميم منهجيـة لدراسـة شـاملة     كتب أن يتـوىل  املإىل   يطلَب  )أ(  

، علـــى أســـاس الـــدروب املـــستخدمة يف ذلـــك االّتجـــاروالـــوطين لالّتجـــار باألســـلحة الناريـــة 
 الـدول األطـراف مـن خـالل دراسـات جتريبيـة            متـها والـيت قدَّ  املعلومات التجريبية اليت مت مجعها      

  ؛ عامليمقاَرنحتليل يعقبها دون إقليمية 
 مجــع علــىالــدول املهتمــة لالنــضمام إىل املبــادرة والعمــل مــع املكتــب    يــدعَو  )ب(  

ــ واملناســبةوحتليــل البيانــات  ــة  امل مبــا يف ذلــك ة،شاملال ــذخرية علومــات عــن األســلحة الناري  وال
أســلوب و هومكانــ وتــاريخ احلــدثة واملفقــودة واملعثــور عليهــا واملــسروقة صادراملــضبوطة واملــ

 األسـلحة   ، وبلـد املنـشأ والعبـور واملقـصد ونـوع          ت ذات صـلة   وسيلة النقـل، إذا كانـ     واإلخفاء  
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أن  ممــا ميكــن  معلومــات أخــرى ذات صــلة وأّية املسلــسلهــامارقأ وهــاطرازومكــان صــنعها و
  األسلحة النارية والذخرية؛ حتديدساعد على ي

ــ  )ج(   يف إجــراء النظــر يف املــشاركة  اإلنتربــول ومنظمــة اجلمــارك العامليــة إىل  دعَوي
باألســلحة االّتجــار عــن طريــق تــسهيل مجــع املعلومــات ذات الــصلة بــشأن   ودعمهــا لدراســة ا

  النارية واملسائل ذات الصلة؛
مـن أجـل    ،  املهتمـة نظم اجتماعـا حتـضرييا مـع الـدول          يـ  إىل املكتـب أن      طلَبي  )د(  

ملثـل هـذه الدراسـة      الـيت سـتتاح      منهجية مشتركة واالتفاق علـى البيانـات      إرساء  مناقشة مسألة   
، إذا كانـت  تبادهلـا  وهاوحتليلـ  على مجع البيانات املطلوبةات وعلى املساعدة الالزمة لبناء القدر    

  هذه املوارد غري موجودة؛
دراســات استقــصائية ، بالتعــاون مــع الــدول املهتمــة، سلــسلة مــن ثالثــة جيــرَي  )ه(  

بالتــايل عــن االجتاهــات  الكــشفوعلومــات لملتــدفق إلنــشاء علــى األقــل خــالل فتــرة عــامني، 
 عــرب احلــدود ألســلحة الناريــةاالّتجــار با قــدرة تلــك الــدول علــى حتليــل ممــا ُيعــزز مــن ،احملتملــة

  ؛هوحتديد أمناط
عــن الطــابع عــرب  الــدول إىل تــوفري املــوارد املاليــة لتنفيــذ دراســة جتريبيــة  دعَويــ  )و(  

، مع التركيـز علـى       املستخدمة يف ذلك االّتجار    الوطين لالّتجار باألسلحة النارية وعن الدروب     
  .حمددةدون إقليمية منطقة منطقة أو 

 تلــكيف دعــوة الــدول الــيت ترغــب يف املــشاركة يف  أن ينظــر أيــضا يــوّد املــؤمتر  ولعــل  -٣٧
 مىت أُعـدت الـصيغة النهائيـة      مواصلة تبادل البيانات على أساس سنوي       إىل  الدراسات التجريبية   

اإلجراءات املؤسسية والتنظيميـة والتـشغيلية الـسليمة جلمـع البيانـات             وُوضعت ة األوَّلي دراسةلل
  .، مبساعدة من املكتبا وتبادهلهاوحتليل

 


