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

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
  : عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبااملنظَّمةاجلرمية 

  بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا
        ر هبا بصورة غري مشروعةوالذخرية واالجتا

  **ح مشروع قرار منقَّ*:السلفادور   
  

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ترويُج االنضمامِ إىل     
ل التفاقية ناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكمِّومكّو

    ه، وتنفيِذ عرب الوطنيةاملنظَّمةاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
   عرب الوطنية،املنظَّمةإنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  

 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  ٣٢الوظــائف املــسَندة إليــه يف املــادة إذ يــستذكر   
ــة  ــة، املنظَّمــةاجلرمي ــد جمــدَّداً  )١( عــرب الوطني ــرَّره وإذ يؤكّ ــؤرَّخ ٤/٦ مق ــشرين األول١٧، امل  / ت
 تـــصاعد مـــستويات األذى والعنـــف اللـــذين ُتولِّـــدمها التنظيمـــات وإذ يقلقـــه، ٢٠٠٨أكتـــوبر 

                                                                  
 .بالنيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة، األعضاء يف جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريـيب  * 
 .هذه الوثيقة صادرة دون حترير   **  
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )1(  
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اإلجرامية عرب الوطنية يف بعض مناطق العامل نتيجة لصنع األسلحة الناريـة وأجزائهـا ومكّوناهتـا               
  والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة،

، الذي طلب ٢٠١٠أكتوبر /ين األوَّل تشر٢٢ املؤرَّخ ٥/٤القرار وإذ يؤكِّد جمدَّداً   
يف اعتماد أو تدعيم تدابري شاملة وفّعالة ملكافحة صنع األسلحة  أن تنظرفيه املؤمتر إىل الدول 

يف سبل  وأن تنظر النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة،
 من أجل منع ظمها القانونية واإلداريةسق مع ن على حنو يّتلتدعيم مجع املعلومات وتقامسها،

ومكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري 
وأن ُتدعِّم آلياهتا واستراتيجياهتا اخلاصة مبراقبة احلدود من أجل منع االجتار غري ، مشروعة

أوسع قدر ممكن من التعاون الثنائي ر كل منها لألخرى وأن توفِّاملشروع باألسلحة النارية، 
واإلقليمي والدويل بغية تسهيل تعقُّب األسلحة النارية، والتحّري عن اجلرائم املتعلقة 

  ، على حنو يتوافق مع قوانينها الوطنيةباألسلحة النارية ومالحقة مرتكبيها

روعة هو أنَّ احلدَّ من صنع األسلحة النارية واالجتار هبا بصورة غري مشوإذ يالحظ   
أحد أهم مكّونات اجلهود الرامية إىل احلّد من العنف الذي يرافق أنشطة اجلماعات اإلجرامية 

   عرب الوطنية،املنظَّمة

عن اقتناعه بأنَّ هناك حاجة إىل تدعيم التعاون الدويل على مكافحة صنع وإذ يعرب   
  ة غري مشروعة،األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصور

 إزاء ظاهرة النشر احلر واملفتوح، على حنو ينتهك متطلبات وإذ يعرب عن قلقه  
أو إصالح األسلحة النارية، مبا يف ذلك األسلحة املصنوعة /الربوتوكول، لتقنيات صنع و

إلجرامية ُسُبل زلياً عالوة على أجزائها ومكّوناهتا والذخرية مما ييسِّر أمام الشبكات ا من
  مكُّن من ذلك،الت

االتفاقية، وخباصة بروتوكول مكافحة صنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا            أنَّوإذ يستذكر     
ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غـري مـشروعة، املكّمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة              

سية ملكافحة صـنع األسـلحة    مها من الصكوك القانونية العاملية الرئي)٢( عرب الوطنية،  املنظَّمةاجلرمية  
  )٣(النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة،

  ني إىل بروتوكول مكافحة األسلحة النارية؛تزايد عدد املنضّموإذ يالحظ مع التقدير   

                                                                  
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )2(  
 .٢٠١٠، لعام ٤/٥القرار   )3(  
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ــة اال أنَّ هنــاك صــكوكاً أخــرى تــشترك يف مواضــيعها وطابعهــا مــع    وإذ يالحــظ   تفاقي
ــع االجتــار غــري      وبروتوكوهلــ ــامج عمــل األمــم املتحــدة ملن ــة، مثــل برن ا املتعلــق باألســلحة الناري

املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة بكـل جوانبـه ومكافحـة ذلـك االجتـار والقـضاء                  
 والصك الـدويل الـذي ُيمكِّـن الـدول مـن التعـّرف علـى األسـلحة الـصغرية واألسـلحة                      )٤(عليه،

  عـدد مـن     فضال عـن   )٥( وَتعقُّبها يف الوقت املناسب وبطريقة ُيعوَّل عليها،       اخلفيفة غري املشروعة  
  قليمية،اإلقانونية الصكوك ال

 التقدُّم باستعراض املعين املتحدة األمم  الصادر عن مؤمترباإلعالن اخلتامي وإذ حييط علماً  
 من اخلفيفة واألسلحة ةالصغري باألسلحة املشروع غري االجتار ملنع العمل برنامج تنفيذ يف احملَرز
 ٧أغسطس إىل / آب٢٧عليه، الذي ُعقد يف نيويورك من  والقضاء ومكافحته جوانبـه مجيع
، وإذ ُيشجِّع الدولَ اليت مل َتنضم أو تصدِّق بعُد على الصكوك الدولية ٢٠١٢سبتمرب /أيلول

وتوكوالت امللحقة هبا،  عرب الوطنية مبا فيها االتفاقية والرباملنظَّمةملكافحة اإلرهاب واجلرمية 
  على أن تنظر يف القيام بذلك،بروتوكول مكافحة األسلحة النارية، وخاصة 

أنَّ أحد أغراض املؤمتر الرئيسية هو حتسني قدرة الدول األطراف يف وإذ يؤكّد جمدَّداً   
األسلحة النارية على مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا مكافحة بروتوكول 

 أن يكون يف طليعة اجلهود للمؤمتروالذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، وأنه ينبغي 
  الدولية يف هذا الشأن،

مها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات  املساعدة اليت يقّدوإذ يالحظ مع التقدير  
  ة النارية،واجلرمية إىل الدول، بناء على طلبها، عرب برناجمه العاملي املتعلق باألسلح

 بروتوكول مكافحة األسلحة النارية يعترف باألغراض القانونية أنَّوإذ يالحظ   
د اإلصالح، وإذ يؤكّأو رياضة الرماية أو التقييم أو املعارض أو القابلة للتحقق منها، كالصيد 

جمدداً التزام الدول األطراف بأن تلتمس الدعم وبأن تتعاون على منع ومكافحة واستئصال 
، وإذ ع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعةصن
  ،عتراف مبثل هذه األغراض املشروعةر من خالل اال بأن هذا التعاون يتيّسيقّر

                                                                  
، مؤمتر األمم املتحدة املعين باالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبهتقرير   )4(  

 .٢٤، الفصل الرابع، الفقرة )A/CONF.192/15 (٢٠٠١يوليه / متوز٢٠‐ ٩نيويورك، 
  )5(  A/60/88و Corr.2٦٠/٥١٩ر اجلمعية العامة ؛ انظر أيضاً مقّر. 
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 عن تقديره للعمل الذي قام به الفريق العامـل املعـين باألسـلحة الناريـة                ُيعرب  -١  
التوصـيات  ب وحيـيط علمـاً  ، ٢٠١٢مـايو  / أيـار ٢٢ و٢١يـومي   اجتماعه األول الـذي عقـد     يف  

  )٦(الواردة يف تقريره؛

الدول اليت مل تصبح بعد أطرافاً يف بروتوكول مكافحة صـنع األسـلحة             يدعو    -٢  
النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكّمل التفاقية األمـم             

إىل أن تنظـر يف أن تـصبح كـذلك، وأن تنفّـذ              )٧( عـرب الوطنيـة    املنظَّمـة ة  املتحدة ملكافحة اجلرمي  
  أحكامه تنفيذاً تاماً؛

 األسلحة النارية على مواءمة  مكافحةالدول األطراف يف بروتوكولحيثّ   -٣  
تشريعاهتا الوطنية على حنو يتَّسق مع أحكام الربوتوكول، وعلى وضع برامج عمل لتنفيذ 

ى تزويد األمانة مبعلومات كاملة وحمّدثة عن هيئتها الوطنية أو نقطة ذلك الربوتوكول، وعل
االتصال الوحيدة لديها، وعلى االستفادة من الدليل اإللكتروين للسلطات الوطنية املختصَّة 

   األسلحة النارية؛ مكافحةاليت عيَّنتها الدول مبقتضى بروتوكول

ــدعم     يطلــب  -٤     إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، ســعيا ل
ــة      ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــى اتفاقي ــصديق عل ــة املنظَّمــةالت  وبروتوكــول )٨( عــرب الوطني

ــة       ــز املعرف ــشطة تعزي ــذمها، أن يــشجِّع أن ــة امللحــق هبــا واالنــضمام إليهمــا وتنفي األســلحة الناري
 علــى طلبــها، يف اعتمــاد قــوانني واســتراتيجيات  ل األعــضاء، بنــاًءوالــوعي بغيــة مــساعدة الــدو

وطنية بشأن األسلحة النارية، وأن يواصـل حيثمـا أمكـن تيـسري تقـدمي املـساعدة التقنيـة للـدول                
ج للتعـاون فيمـا بـني الوكـاالت وعلـى      األعضاء، مبا يليب االحتياجات الـيت اسـتبانتها، وأن يـروّ         

  الصعيد الدويل؛

 إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل              يطلب أيضا   -٥  
تطــوير أدوات املــساعدة التقنيــة، وال ســّيما يف اجملــاالت الــيت اســتباهنا الفريــق العامــل املعــين         
باألسلحة النارية، بالتعاون الوثيق مع الدول األعـضاء، وأن يـستفيد حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا                   

  ة للشرطة اجلنائية، وفقا لقواعدها القانونية؛ الدولياملنظَّمةمن خربة 

 أن يقـدِّم  مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة        إىل   يطلب كذلك   -٦  
إىل الــدول األعــضاء، بنــاء علــى طلبــها، مــن خــالل برناجمــه العــاملي املتعلــق باألســلحة الناريــة،   

                                                                  
  )6(  CTOC/COP/2012/6. 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦، اجمللد ملعاهداتجمموعة ااألمم املتحدة،   )7(  
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦املرجع نفسه، اجمللد   )8(  
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 الناريــة واالجتــار هبــا بــصورة غــري املــساعدة يف تعزيــز قــدراهتا علــى التحقيــق يف صــنع األســلحة
 عرب الوطنية ذات الـصلة ومالحقـة مرتكبيهـا قـضائيا، عـن       املنظَّمةمشروعة ويف أشكال اجلرمية     

طريــق أمــور منــها تنظــيم حلقــات عمــل ذات طــابع عملــي وتبــادل اخلــربات واإلشــراف علــى   
التفاقيـة وبروتوكـول    االتصاالت بني املسؤولني عن التحقيق واملالحقة القضائية بـشأن تطبيـق ا           

  األسلحة النارية امللحق هبا؛

 باملعلومـات الـيت مجعهـا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات         حيـيط علمـا    -٧  
 تـشرين   ٢٢ املـؤرخ    ٥/٤واجلرمية حـىت تارخيـه يف سـياق الدراسـة الـيت طلبـها املـؤمتر يف قـراره                    

عين باملخـدِّرات واجلرميـة أن حيـسِّن        ، ويطلب إىل مكتب األمم املتحدة امل      ٢٠١٠أكتوبر  /األول
 وأن ُيكمــل هــذه الدراســة وفقــا  لتعــاون الوثيــق مــع الــدول األعــضاء، املنهجيــة املتَّبعــة فيهــا، با

للواليــة املــسندة إليــه، لينظــر فيهــا املــؤمتر يف دورتــه الــسابعة، ويــدعو الــدول إىل املــشاركة           
  واإلسهام يف هذه الدراسة حسب االقتضاء؛

نمــوذجي ملكافحــة صــنع القــانون ل إىل النظــر يف االســتفادة مــن ال الــدويــدعو  -٨  
، باعتبـاره مـن      واالجتار هبا بصورة غري مـشروعة      ةذخريالاألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا و    

أدوات املساعدة التقنية يف جماالت منـها االنـضمام إىل بروتوكـول األسـلحة الناريـة والتـصديق                  
م القـانون    أن يعمّـ   ب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة          مكت عليه وتنفيذه، ويطلب إىل   

  النموذجي باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة؛

 أن يواصـل إسـداء املـشورة       ةاملعـين باألسـلحة الناريـ      إىل الفريـق العامـل       يطلب  -٩  
األسـلحة الناريـة    وتقدمي املساعدة إىل املؤمتر عمال بالوالية املسندة إليه فيمـا يتعلـق بربوتوكـول               

لقرار، ويدعو الفريق العامل إىل النظر يف تقدمي مقترحات عملية لتنفيذ التوصـيات            لذلك ا وفقا  
  ؛٢٠١٢مايو / أيار٢٢ و٢١املعقود يف اليت صاغها يف اجتماعه 

 ا وتعليقاهتـ  هـا ، مـن خـالل الفريـق العامـل، آراء         تعـرض على أن    الدول   يشجِّع  -١٠  
 األسـلحة الناريـة، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق منـها بالعوامـل الـيت قـد                      بروتوكولتنفيذ  ذات الصلة ب  

واطن مبَـ منـها  تنفيـذه، وكـذلك مـا يتعلـق      وأ يـه التصديق علأو  الربوتوكول   االنضمام إىل  تعوق
ــذه    ــدُّم احملــَرز يف تنفي ــدة والتق ــوة واملمارســات اجليِّ ــع صــنع    ،الق ــى من ــاون عل ــد التع ــة توطي  بغي

مكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غـري مـشروعة ومكافحتـهما           األسلحة النارية وأجزائها و   
  والقضاء عليهما؛
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 أن يعقــد الفريــق العامــل اجتماعــاً واحــداً علــى األقــل يف فتــرة مــا بــني     يقــّرر  -١١  
وُيشجِّع األمانة على حتديد موعـد عقـد هـذا االجتمـاع أو هـذه االجتماعـات علـى                   الدورتني،  

  ؛ ذات الصلة، سعيا الستخدام املوارد املتاحة أكفأ استخداممقربة من االجتماعات األخرى

 يقوم به مكتب األمـم      ما) أ: ( يلي  إىل األمانة أن تبلِّغ الفريق العامل مبا       يطلب  -١٢  
املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة مـن أنـشطة هتـدف إىل مـساعدة املـؤمتر علـى تـرويج ودعـم                       

لتنـسيق مـع سـائر املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ذات             ا) ب(تنفيذ بروتوكول األسلحة الناريـة،      
 اسـتراتيجيات التوعيـة  ) د( املمارسات الفضلى يف جمايل التدريب وبنـاء القـدرات،           )ج (الصلة،

منــع ومكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكّوناهتــا والــذخرية واالجتــار هبــا الراميــة إىل 
  بصورة غري مشروعة؛

 يف الفريــق العامــل املعــين باألســلحة الناريــة تــدعمألمانــة أن  إىل ايطلــب أيــضاً  -١٣  
  أداء وظائفه؛

 الفريــق العامــل املعــين باألســلحة  ةرئيــستعــّد األمانــة، بالتعــاون مــع   أن يقــّرر  -١٤  
   إىل املؤمتر، يف دورته السابعة؛، تقريرا عن أنشطة الفريق العامل، لتقدميهالنارية

احنــة إىل تقــدمي مــوارد خارجــة عــن امليزانيــة    الــدول وســائر اجلهــات امل يــدعو  -١٥  
  . وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا املبيَّنة يف هذا القرارألغراضل

 


