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الصك الدولي للتعقب

معاهدة االتجار باألسلحة

برنامج العمل

بروتوكول األسلحة النارية

األمم املتحدة ملكافحة الجريمة
املنظمة عبر الوطنية

الوضع القانوني
 غير ملزمة قانونا

 ملزمة قانونا

 غير ملزمة قانونا

 ملزمة قانونا

 ملزمة قانونا

أحكام عامة
•دبابات قتال

•األسلحة النارية

األسلحة

الصغيرة

األسلحة

الصغيرة

واألسلحة الخفيفةبرنامج

واألسلحة الخفيفةبرنامج

•مركبات قتال مصفحة

•أجزائها ومكوناتها

األمم املتحدة للعمل على

األمم املتحدة للعمل على

•منظومات مدفعية من العيار •ذخيرتهم
الكبير

 ال ينطبق

نطاق التطبيق
(العناصر املغطاة)

األسلحة

الصغيرة

والخفيفة

األسلحة
والخفيفة

الصغيرة

•طائرات مقاتلة
•طائرات هليكوبتر هجومية
•السفن الحربية
•القذائف ومنصات إطالق
القذائف
•برنامج األمم املتحدة للعمل على
األسلحة الصغيرة والخفيفة

•األسلحة الصغيرة

 ال يوجد تعاريف

•ال يمكن ألي من التعاريف

•األسلحة النارية ،وقطعها

•األسلحة الخفيفة

الوطنية ،إال أن تغطي أقل من تلك

ومكوناتها ،والذخيرة

•تتبع

الواردة في سجل األمم املتحدة

•التصنيع غير املشروع

لألسلحة التقليدية أو صكوك األمم

•االتجار غير املشروع

املتحدة ذات الصلة

•تتبع

مجموعة الجريمة املنظمة
الجريمة الخطيرة
املصادرة والحجز

التعاريف

مقاييس التحكم

•األسلحة الصغيرة
واألسلحة الخفيفة غير

•وقت الصنع

املشروعة

•على االستيراد
•عند النقل من املخزونات
الحكومية إلى االستخدام املدني
الدائم

مقاييس التحكم
•عند وقت الصنع
•على االستيراد
•نقل

املخزونات



املصنعون

لتطبيق  ال يوجد

العالمات

املناسبة

واملعتمدة

كل

على

الحكومية إلى االستخدام

األسلحة

املدني الدائم

واألسلحة الخفيفة

•تبين أن األسلحة

الصغيرة

 ال يوجد

العالمات

الصغيرة

واألسلحة

الخفيفة غير املشروعة
تحمل عالمات فريدة
ومسجلة أو مدمرة

 سجالت

لجميع

•السجالت املحتفظ بها •االحتفاظ بسجالت بشأن تصاريح

•االحتفاظ بسجالت ملدة ال تقل  ال يوجد

األسلحة

الصغيرة ألطول فترة ممكنة بشأن التصدير أو الصادرات الفعلية من عن  10سنوات من عالمات في

واألسلحة

املشمولة التصنيع/معلومات عن املعامالت

الخفيفة تصنيع األسلحة الصغيرة األسلحة

التي تحمل عالمات واألسلحة
داخل أراضيها

واالحتفاظ بها ونقلها

التقليدية

الخفيفة باملعاهدة
•السجالت التي يتعين حفظها ملدة
 10سنوات على األقل

 االحتفاظ

بسجالت

التصنيع ملدة ال تقل
عن  30عاما؛ أما جميع

الدولية.

االحتفاظ
بالسجالت

السجالت األخرى ،بما
في

ذلك

سجالت

االستيراد والتصدير،
يتم االحتفاظ بها ملدة
ال تقل عن  20عاما

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

 على الدول األطراف حظر أو ال ينطبق
تنظيم

األسلحة

النارية

املعطلة
 تعزيز أمن نظم االستيراد
والتصدير
 اتخاذ تدابير أمنية للكشف
عن السرقة أو الفقدان أو

التعطيل

التسريب ،والتصنيع واالتجار
غير املشروعين
 زيادة فعالية مراقبة الحدود
والتعاون الجمركي عبر الحدود

ال ينطبق

 التأكد من أن أي 
مخول

شخص

املساعدة الدولية يمكن أن  تعزيز أمن نظم االستيراد ال ينطبق
تشمل إدارة املخزونات

والتصدير

باالحتفاظ بهذه األسلحة

 اتخاذ تدابير أمنية للكشف

يضع معايير وإجراءات

عن السرقة أو الفقدان أو

وأمن

التسريب ،والتصنيع واالتجار

بشأن
مخزوناتها

إدارة

غير املشروعين
 زيادة فعالية مراقبة الحدود
والتعاون الجمركي عبر الحدود
 التحويالت الدولية

تدابير املخزونات
وغيرها من التدابير
األمنية

التحويالت الدولية
 ال يوجد

 إنشاء أو اإلبقاء على  إنشاء نظام وطني للمراقبة  إنشاء أو اإلبقاء على نظام  ال يوجد

االستيراد/التصدير

نظام فعال إلصدار

واملحافظة عليه ،بما في ذلك

فعال إلصدار التراخيص أو

/

التراخيص أو التراخيص

قائمة وطنية للرقابة.

األذونات للتصدير واالستيراد،

نظام التحكم في

فضال عن اتخاذ تدابير بشأن

العبور.

للتصدير

واالستيراد،

النقل الدولي العابر.

فضال عن اتخاذ تدابير
بشأن النقل الدولي
العابر.
 ال يوجد

تطبيقات  حظر عمليات النقل( :أ) التي  ال يوجد

 تقييم

التصدير بما يتفق مع

تنتهك قرارات األمم املتحدة

القانون الدولي القائم،

املتعلقة بحظر األسلحة أو

خطر

املعاهدات املتعلقة بنقل

مع

مراعاة

التحويل

األسلحة التقليدية أو االتجار
غير املشروع بها؛ و(ب) التي

 ال يوجد

حظر النقل/تقييم
املخاطر

تستخدم

بنقل

املعرفة

ألغراض اإلبادة الجماعية ،أو
الجرائم
اإلنسانية،

املرتكبة

ضد

أو االنتهاكات

الجسيمة التفاقيات جنيف،
أو غيرها من جرائم الحرب
 رفض التصدير إذا كان من
شأنه أن يقوض السالم
واألمن ،إذا كان ينطوي على
مخاطر كبيرة ،أو سيستخدم
النتهاك

خطير

للقانون

اإلنساني الدولي أو القانون
الدولي لحقوق اإلنسان أو في

املعاهدات املتعلقة باإلرهاب
أو الجريمة املنظمة
 ال يوجد

 اتخاذ تدابير لتنظيم عبور أو  ال يوجد

 ال يوجد

إعادة

شحن

 ال يوجد

الشحن العابر

األسلحة

التقليدية عبر أراضيها
 ال يوجد

•وضع تشريعات وطنية أو  اتخاذ

تدابير

لتنظيم  النظر في تنظيم من يشاركون  ال يوجد

إجراءات إدارية مناسبة

السمسرة التي تجري في إطار

لتنظم إنفاذ السمسرة في

واليتها القضائية فيما يتعلق

الصغيرة

باألسلحة التقليدية املشمولة

األسلحة

واألسلحة الخفيفة

السمسرة

في أنشطة السمسرة

باملعاهدة

النفاذ
 ال يوجد

 ال يوجد

 ال يوجد

 التصنيع غير املشروع
 االتجار غير املشروع

 املشاركة في جماعة التجريم (الجرائم)
إجرامية منظمة

 تزوير أو إزالة أو تغيير
عالمات السالح الناري

 الفساد
 غسل األموال
 عرقلة سير العدالة

 ال يوجد

 ضمان تدمير جميع  ال يوجد

 تدابير ضبط األسلحة النارية  تدابير للتمكين من الحجز الحجز واملصادرة

األسلحة

الصغيرة

والذخائر

واألسلحة

الخفيفة

والتخلص منها

املحجوزة أو املصادرة أو
التي تم جمعها ،رهنا بأية
مالحقة جنائية ،ما لم
ُيسمح بأي شكل آخر من
أشكال التصرف أو
االستخدام

ومصادرتها

واملصادرة على الصعيدين
الوطني والدولي

 ال يوجد

 ال يوجد

 ال يوجد

 ال يوجد

•تقنيات التحري الخاصة
•حماية الشهود والشهادات
•مسؤولية

•التحقيق
واملالحقة القضائية

األشخاص

االعتبارية
التعاون الدولي
 التعاون في التتبع

•تعزيز املساعدة القانونية  التعاون مع الدول األطراف في  التعاون في مجال التحقيقات
املتبادلة وغيرها من أشكال

التنفيذ الفعال

التعاون من أجل املساعدة في  تبادل
التحقيقات
القضائية
باالتجار

واملالحقات

املسائل

يتعلق

املشترك

فيما
غير

 تبادل املعلومات

املعلومات
ذات

بشأن  التعاون في مجال التعقب
االهتمام

•قائمة واسعة من التعاون التعاون الدولي في
الدولي:

تسليم

املجرمين ،املسائل الجنائية

واملساعدة القانونية املتبادلة،
ونقل اإلجراءات ،والتعاون في
مجال املصادرة ،وما إلى ذلك،

املشروع  أوسع قدر من املساعدة في

التعاون في مجال إنفاذ القانون

واملالحقات

•أن تكون أساسا قانونيا في

باألسلحة الصغيرة واألسلحة

التحقيقات

الخفيفة

واإلجراءات القضائية في
انتهاك التدابير الوطنية

غياب املعاهدات الثنائية

 اتخاذ تدابير وطنية ملنع
عمليات النقل من أن تصبح
خاضعة ملمارسات فاسدة

تعيين جهة اتصال وطنية

نقطة اتصال وطنية  تعيين جهة اتصال وطنية  تعيين نقطة اتصال واحدة

•السلطة الوطنية املختصة نقاط االتصال

واحدة أو أكثر للعمل

للعمل كحلقة وصل بين

واحدة على األقل مسؤولة عن

في

كحلقة اتصال بشأن جميع

الدول

تبادل املعلومات املتعلقة

املتبادلة وتسليم املجرمين

نقطة اتصال داخل

املسائل املتعلقة بالتنفيذ

املنظمات دون اإلقليمية
واإلقليمية للعمل كحلقة
اتصال

جمع البيانات واإلبالغ عن االلتزامات

بتنفيذ
األسلحة.

معاهدة

تجارة

املساعدة

القانونية

 تقارير نصف
سنوية

 تقارير

نصف  التقارير

سنوية تطوعية.

تطوعية
 تقديم تقرير
إلى مكتب األمم

السنوية

عن  استبيان التقييم الذاتي

 استبيان التقييم الذاتي

الصادرات والواردات املأذون  بوابة "شيرلوك" اإللكترونية  بوابة "شيرلوك" اإللكترونية
بها أو الفعلية من األسلحة

ملكتب األمم املتحدة املعني

ملكتب األمم املتحدة املعني

التقليدية

باملخدرات والجريمة لتبادل

باملخدرات والجريمة لتبادل

والقوانين

والقوانين

 في غضون السنة األولى بعد

االستراتيجيات

االستراتيجيات

دخول حيز النفاذ يجب تقديم

والقضايا ذات االختصاص

والقضايا ذات االختصاص

نزع

تقرير أولي عن التدابير املتخذة

القضائي.

القضائي.

السالح بشأن

لتنفيذ

تجارة

املمارسات

األسلحة.

املتحدة
لشؤون

الوطنية عند
ممارسة
الوسم.

معاهدة

التقارير الوطنية

 يدعو الدول إلى جمع  استخدام ودعم وتقديم  ال يوجد
البيانات بغرض تعقب

املعلومات ذات الصلة

األسلحة النارية

عن االتجار غير املشروع
باألسلحة

 ال يوجد

 ال يوجد

جمع البيانات

الصغيرة

واألسلحة الخفيفة إلى
قاعدة بيانات اإلنتربول
املتعلقة بالنظام الدولي
لتعقب

األسلحة

واملتفجرات.
دعم التطبيق
االجتماعات التي تعقدها  االجتماعات التي تعقدها  مؤتمرات
الدول كل سنتين

الدول كل سنتين

ألعضاء

االتجار باألسلحة.

معاهدة  مؤتمر األطراف في لجنة  مؤتمر األطراف في لجنة اآلليات
التجارة الدولية التابعة لألمم

التجارة الدولية واألفرقة بين الدول

املتحدة والفريق العامل املعني

العاملة

باألسلحة النارية

املتحدة

التابعة

لألمم

املشتركة

 مؤتمرات املراجعة

 مؤتمرات املراجعة

 استعراض تنفيذ املعاهدة في  آلية االستعراض من خالل  آلية االستعراض من خالل استعراض التنفيذ
مؤتمر األطراف.

التقييمات الذاتية واملراجعة

التقييمات الذاتية واملراجعة

بين الزمالء.

بين الزمالء.

 االستعراض العاملي الذي  االستعراض العاملي الذي
أجري في مؤتمر األطراف

أجري في مؤتمر األطراف

