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

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
  :املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

  بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها
      الجتار هبا بصورة غري مشروعةومكّوناهتا والذخرية وا

      الفريق العامل املعين باألسلحة الناريةأنشطة     
       الفريق العاملةمقدَّم من رئيستقرير     

    مةمقدِّ  -أوالً  
 الـذي اعتمـده مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم              ٥/٤هذا التقريـر أُعـدَّ عمـال بـالقرار            -١

 فريـق عامـل حكـومي دويل      إنـشاءَ لوطنية والذي قـرَّر فيـه       املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ا     
 من اتفاقية األمـم املتحـدة   ٣٢ من املادة ٣ وفقاً للفقرة ،مفتوح العضوية معين باألسلحة النارية    

 مــن النظــام الــداخلي للمــؤمتر،  ٢ مــن املــادة ٢ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة والفقــرة  
 لكي يسدي املشورة إىل املؤمتر ويساعده على تنفيـذ واليتـه            يترأسه أحد أعضاء مكتب املؤمتر،    

املتعلقة بربوتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائهـا ومكّوناهتـا والـذخرية واالجتـار هبـا                
 كمـا   .بصورة غري مشروعة، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية           

، يف دورتــه الــسادسة، يــهاملعــين باألســلحة الناريــة إلم رئــيس الفريــق العامــل أن يقــدِّقــرَّر املــؤمتر 
  . الفريق العامل عن أنشطتهتقريَر

                                                         
  *  CTOC/COP/2012/1.  
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 )أ( :ي الفريــق العامــل الوظــائف التاليــةأن يــؤدِّويف ذلــك القــرار، قــرَّر املــؤمتر كــذلك   -٢
 اخلـرباء  تسهيل تنفيذ بروتوكول األسـلحة الناريـة مـن خـالل تبـادل اخلـربات واملمارسـات بـني               

تقدمي توصيات إىل املؤمتر بشأن الكيفيـة الـيت ميكـن          )ب( و واملمارسني العاملني يف هذا امليدان؛    
ــة علــى حنــو أفــضل؛       )ج( وهبــا للــدول األطــراف أن تنفــذ أحكــام بروتوكــول األســلحة الناري

ــشأن اســتحداث أدوات        ــشطتها، وب ــشأن أن ــه بإرشــادات ب ــد أمانت ــى تزوي ــؤمتر عل ــساعدة امل م
تقدمي توصـيات إىل املـؤمتر بـشأن     )د( و  تقنية تتعلق بتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية؛      مساعدة

الكيفية اليت ميكن أن ُيحسِّن هبا الفريق العامل التنسيق مع خمتلـف اهليئـات الدوليـة الـيت تكـافح                    
صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكّوناهتــا والــذخرية واالجتــار هبــا بــصورة غــري مــشروعة، يف 

  .لناريةال دعم وترويج تنفيذ بروتوكول األسلحة اجم
 ٢٢ و٢١وقــد عقــد الفريــُق العامــل املعــين باألســلحة الناريــة اجتماعــاً يف فيينــا يــومي     -٣
، نائبـة رئـيس املـؤمتر يف دورتـه          )رومانيا(وترأست االجتماَع سيمونا مارين     . ٢٠١٢مايو  /أيار

  .CTOC/COP/WG.6/2012/4ثيقة ويرد التقرير عن ذلك االجتماع يف الو. اخلامسة
    

  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل املعين باألسلحة النارية   -ثانياً  
    ٢٠١٢مايو / أيار٢٢ و٢١يف اجتماعه الذي ُعقد يف فيينا يومي 

ترد أدناه التوصـيات الـيت اعتمـدها الفريـق العامـل يف اجتماعـه املعقـود يف فيينـا يـومي                        -٤
  .٢٠١٢مايو / أيار٢٢ و٢١
  

    النارية األسلحة لربوتوكول العاملي االنضمام ترويج  -ألف  
لعـــلَّ املـــؤمتر ُيرحِّـــُب بارتفـــاع معـــدل التـــصديق علـــى بروتوكـــول األســـلحة الناريـــة     -٥

 بروتوكـول األسـلحة     مل تـصبح بعـد أطرافـا يف       واالنضمام إليه، وينبغي له أن يناشد الدول اليت         
  .النارية أن تنظر يف أن تفعل ذلك

    
 ذُتنفّ أن النارية األسلحة بروتوكول يف األطراف للدول هبا ُيمكنية اليت كيفال  - باء  

      أفضل حنو على أحكامه
    التشريعية راتالتطوُّ  - ١  

ينبغي للمؤمتر أن يناشـد الـدول األطـراف الـيت مل تعتمـد بعـد تـشريعات وطنيـة بـشأن                        -٦
ناريـة أن تنظـر يف اسـتخدام قـانون     األسلحة النارية على حنـو يتـسق مـع بروتوكـول األسـلحة ال            



 

V.12-54506 3 
 

CTOC/COP/2012/6 

صـنع األسـلحة    النمـوذجي ملكافحـة     ) املكتـب (مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية       
  . يف هذا الصددالنارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة

    
    عام بشكل النارية األسلحة بروتوكول تنفيذ  - ٢  

متر يــدعو الــدول األطــراف إىل تنقــيح تــشريعاهتا الوطنيــة وتكييفهــا علــى حنــو  لعــلَّ املــؤ  -٧
يتَّــسق مــع بروتوكــول األســلحة الناريــة وإىل تبــادل املعلومــات علــى كــل مــن املــستوى الثنــائي 
ودون اإلقليمـــي واإلقليمـــي والـــدويل بـــشأن الـــنُّهج الوطنيـــة املتَّبعـــة إزاء اســـتخدام التعـــاريف 

  .سلحة الناريةوالتسميات يف جمال األ
وينبغي للمؤمتر أن حيثّ الـدول األطـراف علـى اعتمـاد ُنهـج وطنيـة وإقليميـة متكاملـة                      -٨

لتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية، مـع أخـذ العوامـل االقتـصادية واالجتماعيـة الـيت تـؤثّر علـى                    
  .اجلرمية املتصلة باألسلحة النارية يف احلسبان قدر اإلمكان

    
    ئيةالوقا التدابري  - ٣  

    السجالت وحفظ الوسم    
ينبغــي للمــؤمتر أن حيــثّ الــدول األطــراف الــيت مل ُتنفِّــذ بعــد االشــتراط املتعلــق بوســم      -٩

ــادة     ــاً للم ــة، وفق ــلحة الناري ــك، حــسب      ٨األس ــا يف ذل ــة، مب ــلحة الناري ــن بروتوكــول األس  م
  .فعل ذلكاالقتضاء، عناصرها األساسية، من أجل حتديد كل سالح ناري وتعقّبه، على أن ت

وينبغي للمؤمتر أن حيثّ الـدول األطـراف علـى تنفيـذ االشـتراط الـوارد يف بروتوكـول              -١٠
األسلحة النارية بتطبيق وسم بسيط مناسب لكل سـالح نـاري مـستورد مـن أجـل حتديـد بلـد                     

  .االسترياد، وإن أمكن، سنة االسترياد، والتماس املشورة التقنية يف هذا الصدد عند احلاجة
الـيت تيـسِّر احلـصول      بغي للمؤمتر أن حيثّ الـدول األطـراف علـى النظـر يف الطرائـق                وين  -١١

 التـدابري والتجـارب   وتبادلعلى املعدات واملعارف ذات الصلة املتعلقة بتقنيات الوسم العصرية       
  . وسم الواردات وحتسني مراقبة األسلحة النارية يف مرافئ دخوهلافيما يتعلق بضمانالناجحة 

ــدابري حلفــظ الــسجالت أو     وينبغــي  -١٢ ــدول األطــراف علــى وضــع ت  للمــؤمتر أن حيــثّ ال
تدعيم هذه التدابري إن وجدت، مبا يف ذلك إنشاء سـجالت مركزيـة حـسب االقتـضاء لغـرض                   
ــا         ــا ومكّوناهت ــاً، أجزائه ــا كــان مناســباً وممكن ــة وكــذلك، حيثم ــع وكــشف األســلحة الناري من

  .صورة غري مشروعةوالذخرية اليت جرى صنعها أو االجتار هبا ب
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وينبغــي للمــؤمتر أن يــدعو الــدول األطـــراف إىل ضــمان صــيانة مناســبة للـــسجالت          -١٣
الالزمة، وذلك من أجل تيسري إمكانية تعقّب األسلحة النارية والتعاون الدويل بـشأن التحقيـق               

هتا يف اجلرائم املنطوية على األسـلحة الناريـة ومالحقـة مرتكبيهـا، والنظـر يف االحتفـاظ بـسجال                
  . سنوات١٠ملدة مناسبة، وذلك يف ضوء دورة حياة األسلحة النارية الطويلة اليت ال تقل عن 

  
    النقل مراقبة    

اال إلصـدار رخـص أو    نظامـا فعّـ  لعلَّ املؤمتر حيثُّ الـدول األطـراف الـيت مل تعتمـد بعـد         -١٤
الناريـة وأجزائهـا    نقل األسـلحة  وبشأنلتصدير واالسترياد، وكذلك تدابري بشأن العبور   ل أذون

  .، على أن تفعل ذلكومكّوناهتا والذخرية
 الناريـة  األسـلحة  رخـص  إصـدار  تـأمني  ضـمان  علـى  األطـراف  الـدول   حيـثُّ  املـؤمتر  ولعلَّ  -١٥

  .الوثائق تزوير مكافحة أجل من املغنطيسية أو البيومترية الرخص اعتماد طريق عن وأذوهنا
إىل إجـراء تقييمـات منتظمـة للمخـاطر عنـد نقـاط              املؤمتر يدعو الدول األطـراف       ولعلَّ  -١٦

أرضية وحبرية وجوية ُيمكن منها تـسريب األسـلحة الناريـة خـالل عمليـة االسـترياد والتـصدير                   
  .والعبور، مبا يف ذلك عملية إعادة الشحن

ــة   -١٧ ــصدير   وبغي ــة االســترياد والت ــة مراقب ــادة فعالي ــل، زي ــل والنق ــؤمترلع ــدول    امل ــدعو ال ي
لنظر يف إمكانية زيادة تبادل املعلومات عن تعقّب عمليـات التـسريب علـى كـل                األطراف إىل ا  

ــات، يف شــكل مناســب،           ــة هــذه املعلوم ــدويل بغيــة إتاح ــوطين واإلقليمــي وال ــن الــصعيد ال م
  .للسلطات املعنية بإصدار رخص التصدير من أجل منع التسريب

  
    والتعطيل والتدمري واملصادرة والضبط االستبانة    

 املــؤمتر حيــثُّ الــدول األطــراف علــى اعتمــاد تــدابري وإجــراءات معياريــة يف إطــار   لعــلَّ  -١٨
األســـلحة الناريـــة وأجزائهـــا  وتـــدمري ومـــصادرة وضـــبط الســـتبانةنظمهـــا القانونيـــة الداخليـــة 

 اليت جرى صنعها واالجتـار هبـا بـصورة غـري مـشروعة، مبـا يف ذلـك حفـظ                     ومكّوناهتا والذخرية 
  .ها أو تعطيلهاتدمري وهتا أمصادر وها أضبطلنارية اليت جرى سجالت مناسبة باألسلحة ا

  
    املراقبة تدابري    

لعلَّ املؤمتر يدعو الدول األطراف إىل اعتماد هنج متكامل إزاء منع ومكافحـة اإلجـرام                 -١٩
وأجزائهــا ومكّوناهتــا وتــدفقات االجتــار عــرب احلــدود، وال ســيما فيمــا يتعلــق باألســلحة الناريــة  

  . د من املمارسات والنتائجوإىل تبادل ما هو جيِّ، والذخرية
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    التجرمي    
ينبغي للمؤمتر أن حيثّ الدول األطراف الـيت مل تـستعرض ومل تعـزِّز تـشريعاهتا اجلنائيـة                    -٢٠

ومل ُتجــرِّم األعمــال الــيت يــشملها بروتوكــول األســلحة الناريــة، مبــا يف ذلــك فــرض عقوبــات     
  .، على أن تفعل ذلكه مع طبيعة اجلرم ومدى خطورتتتناسب

 ذلـك  يف مبـا  الناريـة،  األسـلحة  إنتـاج  أنَّ   ضـمان  علـى  األطراف الدول  حيثُّ املؤمترولعلَّ    -٢١
 الـرخص  مـنح  الشـتراطات  ميتثـل  ، والذخرية امكّوناهتو وأجزائها يدويا، املصنوعة النارية األسلحة
  .املناسبة رميالتج أحكام استخدام خالل من ذلك يف مبا السليمة، والوسم واألذون

  
    اجلنائيان والتحليل التحقيق    

الـدول األطـراف أن تـدعِّم قـدرات كـل الـسلطات احلكوميـة               ينبغي للمؤمتر أن يناشد       -٢٢
والسلطات ذات الصلة يف الدولة، مبا يف ذلك سلطات إنفاذ القانون واجلمـارك والنيابـة العامـة                 

  .والقضاء، على كشف اجلرائم املتعلقة باألسلحة النارية ومنعها ومكافحتها على حنو فّعال
راف علــى ضــمان التنفيــذ الكامــل لتــشريعات   ينبغــي للمــؤمتر أن يــشّجع الــدول األطــ    -٢٣

ــة         ــة املتعلق ــضايا اجلنائي ــق يف الق ــة للتحقي ــها إســناد األولوي ــق من ــك بطرائ ــة وذل األســلحة الناري
  . باألسلحة النارية وإحالتها إىل القضاء واستصدار األحكام بشأهنا

 يتعلـق  فيمـا  تبادهلـا ويِّـدة   اجل املمارسـات  اسـتبانة  علـى  األطـراف  الدول  حيثُّ املؤمترولعلَّ    -٢٤
  .مرتكبيها ومالحقة املنظمة باجلرمية وصالهتا النارية باألسلحة املتصلة اجلرائم يف بالتحقيق

  
    املعلومات تبادل    

لعــلَّ املــؤمتر حيــثُّ الــدول األطــراف علــى تبــادل املعلومــات ذات الــصلة، مبــا فيهــا             -٢٥
ا مبنــع ومكافحــة واستئــصال صــنع  املعلومــات اخلاصــة بالتعقّــب، الــيت مــن شــأهنا أن تــسمح هلــ  

  . األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة
ولعــلَّ املــؤمتر حيــثُّ الــدول األطــراف أيــضاً علــى إنــشاء آليــات لتبــادل املعلومــات عــن    -٢٦

ــة، وكــذلك ت      ــات عــن ضــبطيات األســلحة الناري ــة وقواعــد بيان ــادل تــسجيل األســلحة الناري ب
املعلومات عن االجتاهات والطرائق الناشـئة للجرميـة املنظمـة املتعلقـة باالجتـار باألسـلحة الناريـة                  

  .وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية
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    الدويل التعاون  -جيم  
لعلَّ املؤمتر ُيشجِّع الدول األطراف على تدعيم التعاون على كـل مـن املـستوى الثنـائي        -٢٧

ي والدويل من أجل منع ومكافحة االجتـار باألسـلحة الناريـة وأجزائهـا     ودون اإلقليمي واإلقليم  
ومكّوناهتــا والــذخرية عــرب األقــاليم وســائر أشــكال االجتــار، مبــا يف ذلــك مــن خــالل املــساعدة    

  .القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني
    

ّسق على حنو  أن ُينالنارية باألسلحة املعين العامل لفريق هبا لميكن الكيفية اليت  - دال  
 وأجزائها النارية األسلحة صنع تكافح اليت الدولية اهليئات خمتلف مع أفضل

 وترويج دعم جمال يف مشروعة غري بصورة هبا واالجتار والذخرية امكّوناهتو
     األسلحة الناريةبروتوكول تنفيذ
 لدوليــة ا املنظمــات مــع والتعــاون التنــسيق مواصــلة املكتــب إىل يطلــُب املــؤمترلعــلَّ   -٢٨

 العامليـة  املنظمـة و )اإلنتربول( اجلنائية للشرطة الدولية املنظمة ذلك يف مبا الصلة، ذات واإلقليمية
 تقـدمي  وحتـسني  وتنفيذه النارية األسلحة بروتوكول على للتصديق الترويج أجل من ،للجمارك
  .التقنية املساعدة

كيانـات ذات الـصلة يف منظومـة     املـؤمتر يطلـب إىل املكتـب تعزيـز التنـسيق مـع ال         ولعلَّ  -٢٩
، مـع أخـذ والياهتـا        العامـة   التابع لألمانة  السالح نزع شؤون مكتباألمم املتحدة، مبا يف ذلك      

وميزاهتا املقارنة يف احلسبان، ألغراض الترويج لنهج منسق بني الصكوك واملبادرات املتكاملـة،              
 باألسـلحة  املـشروع  غـري  االجتـار  ملنـع  العمـل مبا يف ذلك بروتوكـول األسـلحة الناريـة وبرنـامج            

  .عليه والقضاء االجتار ذلك ةومكافح جوانبه بكل اخلفيفة واألسلحة الصغرية
 املؤمتر يطلب إىل املكتب تيسري التعاون والتنـسيق داخـل منظومـة األمـم املتحـدة                 ولعلَّ  -٣٠

رائـق منـها، حـسب      بشأن املسائل املتعلقة باجلرمية املنظمة واالجتار باألسلحة النارية، وذلـك بط          
 عـرب  املنظَّمـة  باجلرميـة  املعنيـة  املتحـدة  األمم منظومة نطاق على العمل فرقةاالقتضاء، من خالل    

  .باملخدِّرات واالجتار الوطنية
    

    ةالتقني توفري املساعدة  -هاء  
ينبغــي للمكتــب أن ينظــر يف تــشجيع املزيــد مــن اإلدراك لربوتوكــول األســلحة الناريــة   -٣١

 بني أصحاب املصلحة الوطنيني، مبا يف ذلـك احلكومـات والقطـاع اخلـاص واجملتمـع             واملعرفة به 
  .املدين، من خالل شبكة مكاتبه امليدانية وبراجمه القطرية واإلقليمية واملواضيعية
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وينبغــي للمكتــب أن يــوفّر للــدول، بنــاء علــى طلبــها، دعمــا ومــساعدة تــشريعية قبــل     -٣٢
وينبغـي للمكتـب أن يـوفّر       . لى بروتوكول األسلحة الناريـة    التصديق لكي يتسىن هلا التصديق ع     

هذا الدعم واملساعدة بطرائق منها تنظيم حلقات عمل إقليميـة ووطنيـة قبـل التـصديق، وذلـك                  
من أجل التـصدي للتحـديات الـيت قـد ُتـصاَدف يف سـبيل التـصديق علـى بروتوكـول األسـلحة              

  . النارية والترويج لالنضمام العاملي إليه
 الناريـة  األسـلحة  صـنع  ملكافحـة  نمـوذجي ال قـانون نبغي للمكتب أن ينشر ويـوّزع ال   وي  -٣٣

ة جبميـع لغـات األمـم املتحـدة         مـشروع  غـري  بـصورة  هبـا  واالجتـار  والذخرية   امكّوناهتو وأجزائها
  . الرمسية، باعتباره أداة لتيسري توفري املساعدة التشريعية

 األمم املتحدة الرمسية، جمموعـة أدوات       وينبغي للمكتب أن يضع ويوّزع، جبميع لغات        -٣٤
خاصة بالتصديق توّضح مسات بروتوكول األسلحة النارية، مبا يف ذلك معلومـات عـن العالقـة                
بني بروتوكول األسلحة النارية والـصكوك اإلقليميـة األخـرى واألطـر العامليـة، مـن أجـل دعـم                    

  . عملية التصديق وتيسريها
 احتياجـات  اسـتبانة  عمليـة  يدعم أن التقنية، للمساعدة جمهبرنا إطار يف للمكتب، وينبغي  -٣٥

 تلــك تقــدمي يف مركــزي بــدور يــضطلع أن لــه ينبغــي كمــا التقنيــة، املــساعدة مــن البلــدان فــرادى
  .املتاحة املوارد توفري وتيسري املساعدة

وينبغــي للمكتــب أن يواصــل مــساعدة الــدول الطالبــة علــى تقيــيم تــشريعاهتا الوطنيــة      -٣٦
ا، مبــا يف ذلــك مــن خــالل حتليــل الثغــرات والتحليــل املقــارن اإلقليمــي، بغيــة تــشجيع وتــدعيمه

  .التنسيق التشريعي
ــصحيح الشــتراطات الوســم         -٣٧ ــق ال ــشأن التطبي ــضع إرشــادات ب ــب أن ي ــي للمكت وينبغ

مبوجب بروتوكـول األسـلحة الناريـة، مـع التأكيـد بـشكل خـاص علـى وسـم الـواردات، بغيـة                       
  .يِّدة وإمكانية احلصول على مساعدة تقنية يف هذا الصدداستبانة املمارسات اجل

وينبغــي للمكتــب أن يكثّــف جهــوده الراميــة إىل تــوفري الــدعم اســتجابة لعــدد طلبــات    -٣٨
املــساعدة التقنيــة املتزايــد بــشأن إنــشاء وصــيانة نظــم حلفــظ ســجالت شــاملة باألســلحة الناريــة 

 امكّوناهتـ و وأجزائهـا اقبـة األسـلحة الناريـة       وعمليات نقلها ووسم األسـلحة الناريـة وتـدعيم مر         
  .رة والعابرة املستوردة واملصدَّوالذخرية

وينبغي للمكتب أن يـوفّر أيـضاً املـساعدة التقنيـة للبلـدان الطالبـة بـشأن حتـسني تـدابري                       -٣٩
مراقبة احلدود، مبا يف ذلك البنية التحتية للجمارك، من أجل منع ومكافحة اإلجـرام وتـدفقات                

  .ر عرب احلدود، ال سيما فيما يتعلق باألسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخريةاالجتا
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ــ املــؤمتر ولعــلَّ  -٤٠  ذلــك يف مبــا املكتــب، هبــا اضــطلع الــيت التقنيــة املــساعدة بأنــشطة بيرحِّ
 أن يف ينظــر ولعلــه والدراســات، املبــادرات مــن وغــريه الناريــة األســلحة بــشأن عــامليال شروعاملــ

 أخـرى،   منـاطق  تـشمل  حىت   األنشطة هذه توسيع ل ووسائل قائطر استكشاف املكتب إىل يطلب
  . بإعمال بروتوكول األسلحة الناريةتتعلق وتنفيذية تشريعية تدابري خالل منوذلك 
ولعلَّ املؤمتر يدعو الدول إىل إتاحة موارد من خارج امليزانية للمكتـب مـن أجـل دعـم                    -٤١

قنية للـدول، بنـاء علـى طلبـها، وكـذلك إلعـداد أدوات مـساعدة        تقدمي املساعدة التشريعية والت 
  .تقنية ذات صلة من أجل دعم التصديق على بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه

    
    املستقبل يف العامل الفريق عمل  -واو  

ُيشجِّع الفريق العامل الدول علـى مواصـلة االسـتفادة منـه يف تبـادل اآلراء والتعليقـات                    -٤٢
لق بربوتوكول األسـلحة الناريـة، مبـا يف ذلـك بـشأن التحـديات الـيت تعتـرض التـصديق                  فيما يتع 

علــى الربوتوكــول وتنفيــذه، وكــذلك مــواطن قوتــه وممارســاته اجليِّــدة والنجاحــات احملــرزة يف    
تنفيــذه، وذلــك بغيــة تــدعيم التعــاون علــى منــع ومكافحــة واستئــصال صــنع األســلحة الناريــة     

  . خرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعةوأجزائها ومكّوناهتا والذ
ولعلَّ املؤمتر حيثُّ الدول غري األطـراف يف بروتوكـول األسـلحة الناريـة علـى أن تقـدم                     -٤٣

يـثريه   آراءها وتعليقاهتا بشأن بروتوكول األسلحة الناريـة، متـصّدية يف ذلـك ملـواطن قوتـه ومـا                 
منـع ومكافحـة واستئـصال صـنع        من حتـديات علـى الـسواء، وذلـك بغيـة تـدعيم التعـاون علـى                  

األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، ولتقـدمي هـذه              
  .اآلراء إىل أيِّ اجتماع للفريق العامل ُيعقد يف املستقبل


