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مة مقد

يعتمد الفريق العامل املعني باألسلحة النارية في اجتماعاته توصيات بشأن املجاالت امللحة التي تثير القلق، ساعيا 
إلى توجيه الدول األعضاء نحو التنفيذ الفعال واملراعي ألحدث املستجدات لبروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية 
اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  التفاقية  املكمل  مشروعة،  غير  بصورة  بها  واالجتار  والذخيرة  ومكوناتها  وأجزائها 
املنظمة عبر الوطنية، وكذلك إلى توجيه مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية )املكتب( في دعم اجلهود 

املبذولة في هذا الصدد.

 إلجراء املناقشات واملفاوضات املستقبلية، أعد املكتب خالصة وافية باللغات الرسمية الست لألمم املتحدة 
ً
وتيسيرا

تتضمن جميع التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل حتى اآلن. ويكمل اخلالصة فهرس مواضيعي لتيسير التنقل 
بني صفحات الوثيقة 

وباإلضافة إلى ذلك، تشمل اخلالصة الوافية والفهرس املواضيعي جميع القرارات واملقررات املتعلقة باألسلحة النارية 
التي اعتمدها حتى اآلن مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية. وتهدف هذه 

املعلومات إلى توفير مراجع إضافية لتيسير املناقشات في جميع املحافل ذات الصلة.

ولتيسير اإلحالة املرجعية، ترد توصيات الفريق العامل في اجلزء ألف من اخلالصة الوافية، بينما ترد قرارات ومقررات 
الديباجة  رقم فقرات 

ُ
وت املواضيعي.  الفهرس  املظللة في  األحياز  باء من اخلالصة وفي  مؤمتر األطراف في اجلزء 

 ف.د 10 لإلشارة إلى فقرة الديباجة العاشرة(.
ً
للقرارات بالترتيب ويشار إليها باملختصر “ف.د” )مثال

وفي الفهرس املواضيعي، تصنف بعض التوصيات ضمن أكثر من موضوع واحد لكي تبني التنوع والتعقيد الكاملني 
جلميع اجلوانب التي تطرقت إليها النصوص.



 اخلالصة الوافية
 للتوصيات والقرارات
واملقررات ذات الصلة

 يتضمن اجلزء ألف من اخلالصة جميع التوصيات التي اعتمدها

 الفريق العامل في اجتماعاته الستة األولى، بينما يتضمن اجلزء باء

 جميع القرارات واملقررات املتعلقة باألسلحة النارية التي اعتمدها

 مؤمتر األطراف في االتفاقية في دوراته التسع األولى 

وينظم اجلزءان حسب الترتيب الزمني.
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 ألف-  التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل
املعني باألسلحة النارية

- االجتماع األول، يومي 21 و22 أيار/مايو 2012
ً
أوال

ُب بارتفاع معدل التصديق على بروتوكول األسلحة النارية واالنضمام إليه،  لعلَّ املؤمتر ُيرحِّ  -1
وينبغي له أن يناشد الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في بروتوكول األسلحة النارية أن تنظر في 

أن تفعل ذلك.

بشأن  وطنية  تشريعات  بعد  تعتمد  لم  التي  األطراف  الدول  يناشد  أن  للمؤمتر  ينبغي   -2
األسلحة النارية على نحو يتسق مع بروتوكول األسلحة النارية أن تنظر في استخدام قانون مكتب 
النارية  األسلحة  صنع  ملكافحة  النموذجي  )املكتب(  واجلرمية  باملخّدرات  املعني  املتحدة  األمم 

وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة في هذا الصدد.

سق  لعلَّ املؤمتر يدعو الدول األطراف إلى تنقيح تشريعاتها الوطنية وتكييفها على نحو يتَّ  -3
مع بروتوكول األسلحة النارية وإلى تبادل املعلومات على كل من املستوى الثنائي ودون اإلقليمي 
مجال  في  والتسميات  التعاريف  استخدام  إزاء  بعة  املتَّ الوطنية  هج 

ُّ
الن بشأن  والدولي  واإلقليمي 

األسلحة النارية.

هج وطنية وإقليمية متكاملة لتنفيذ 
ُ
ينبغي للمؤمتر أن يحث الدول األطراف على اعتماد ن  -4

اجلرمية  على  ر 
ّ
تؤث التي  واالجتماعية  االقتصادية  العوامل  أخذ  مع  النارية،  األسلحة  بروتوكول 

املتصلة باألسلحة النارية في احلسبان قدر اإلمكان.

ذ بعد االشتراط املتعلق بوسم األسلحة 
ِّ
نف

ُ
ينبغي للمؤمتر أن يحث الدول األطراف التي لم ت  -5

 للمادة 8 من بروتوكول األسلحة النارية، مبا في ذلك، حسب االقتضاء، عناصرها 
ً
النارية، وفقا

األساسية، من أجل حتديد كل سالح ناري وتعقبه، على أن تفعل ذلك.

ينبغي للمؤمتر أن يحث الدول األطراف على تنفيذ االشتراط الوارد في بروتوكول األسلحة   -6
النارية بتطبيق وسم بسيط مناسب لكل سالح ناري مستورد من أجل حتديد بلد االستيراد، وإن 

أمكن، سنة االستيراد، والتماس املشورة التقنية في هذا الصدد عند احلاجة.

احلصول  ر  تيسِّ التي  الطرائق  في  النظر  على  األطراف  الدول  يحث  أن  للمؤمتر  ينبغي   -7
والتجارب  التدابير  وتبادل  العصرية  الوسم  بتقنيات  املتعلقة  الصلة  ذات  واملعارف  املعدات  على 
الناجحة فيما يتعلق بضمان وسم الواردات وحتسني مراقبة األسلحة النارية في مرافئ دخولها.

ينبغي للمؤمتر أن يحث الدول األطراف على وضع تدابير حلفظ السجالت أو تدعيم هذه   -8
وكشف  منع  لغرض  االقتضاء  حسب  مركزية  إنشاء سجالت  ذلك  في  مبا  وجدت،  إن  التدابير 
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التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

جرى  التي  والذخيرة  ومكّوناتها  أجزائها   ،
ً
وممكنا  

ً
مناسبا كان  حيثما  وكذلك،  النارية  األسلحة 
صنعها أو االجتار بها بصورة غير مشروعة.

الالزمة،  للسجالت  مناسبة  صيانة  إلى ضمان  األطراف  الدول  يدعو  أن  للمؤمتر  ينبغي   -9
وذلك من أجل تيسير إمكانية تعقب األسلحة النارية والتعاون الدولي بشأن التحقيق في اجلرائم 
املنطوية على األسلحة النارية ومالحقة مرتكبيها، والنظر في االحتفاظ بسجالتها ملدة مناسبة، 

وذلك في ضوء دورة حياة األسلحة النارية الطويلة التي ال تقل عن 10 سنوات.

أو  رخص  إلصدار  فعاال  نظاما  بعد  تعتمد  لم  التي  األطراف  الدول  يحثُّ  املؤمتر  لعلَّ   -10
وأجزائها  النارية  األسلحة  نقل  وبشأن  العبور  تدابير بشأن  وكذلك  واالستيراد،  للتصدير  أذون 

ومكّوناتها والذخيرة، على أن تفعل ذلك.

لعلَّ املؤمتر يحثُّ الدول األطراف على ضمان تأمني إصدار رخص األسلحة النارية وأذونها   -11
عن طريق اعتماد الرخص البيومترية أو املغنطيسية من أجل مكافحة تزوير الوثائق.

لعلَّ املؤمتر يدعو الدول األطراف إلى إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر عند نقاط أرضية   -12
وبحرية وجوية ُيمكن منها تسريب األسلحة النارية خالل عملية االستيراد والتصدير والعبور، 

مبا في ذلك عملية إعادة الشحن.

الدول  يدعو  أن  املؤمتر  يوّد  رمبا  والنقل،  والتصدير  االستيراد  مراقبة  فعالية  زيادة  بغية   -13
ب عمليات التسريب على كل من 

ّ
األطراف إلى النظر في إمكانية زيادة تبادل املعلومات عن تعق

للسلطات  مناسب،  شكل  في  املعلومات،  هذه  إتاحة  بغية  والدولي  واإلقليمي  الوطني  الصعيد 
املعنية بإصدار رخص التصدير من أجل منع التسريب.

لعلَّ املؤمتر يحثُّ الدول األطراف على اعتماد تدابير وإجراءات معيارية في إطار نظمها   -14
ومكّوناتها  وأجزائها  النارية  األسلحة  وتدمير  ومصادرة  وضبط  الستبانة  الداخلية  القانونية 
سجالت  حفظ  ذلك  في  مبا  مشروعة،  غير  بصورة  بها  واالجتار  صنعها  جرى  التي  والذخيرة 

مناسبة باألسلحة النارية التي جرى ضبطها أو مصادرتها أو تدميرها أو تعطيلها.

اإلجرام  ومكافحة  منع  إزاء  متكامل  نهج  اعتماد  إلى  األطراف  الدول  يدعو  املؤمتر  لعلَّ   -15
ومكّوناتها  وأجزائها  النارية  باألسلحة  يتعلق  فيما  سيما  وال  احلدود،  عبر  االجتار  وتدفقات 

والذخيرة، وإلى تبادل ما هو جيد من املمارسات والنتائج.

ز تشريعاتها اجلنائية  تعزِّ ولم  لم تستعرض  التي  الدول األطراف  أن يحث  للمؤمتر  ينبغي   -16
م األعمال التي يشملها بروتوكول األسلحة النارية، مبا في ذلك فرض عقوبات تتناسب  جرِّ

ُ
ولم ت

مع طبيعة اجلرم ومدى خطورته، على أن تفعل ذلك.

ذلك  في  مبا  النارية،  األسلحة  إنتاج  أنَّ  ضمان  على  األطراف  الدول  يحثُّ  املؤمتر  لعلَّ   -17
األسلحة النارية املصنوعة يدويا، وأجزاؤها ومكوناتها والذخيرة، ميتثل الشتراطات منح الرخص 

واألذون والوسم السليمة، مبا في ذلك من خالل استخدام أحكام التجرمي املناسبة.
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احلكومية  السلطات  كل  قدرات  م  تدعِّ أن  األطراف  الدول  يناشد  أن  للمؤمتر  ينبغي   -18
والسلطات ذات الصلة في الدولة، مبا في ذلك سلطات إنفاذ القانون واجلمارك والنيابة العامة 

والقضاء، على كشف اجلرائم املتعلقة باألسلحة النارية ومنعها ومكافحتها على نحو فّعال.

ينبغي للمؤمتر أن يشّجع الدول األطراف على ضمان التنفيذ الكامل لتشريعات األسلحة   -19
النارية وذلك بطرائق منها إسناد األولوية للتحقيق في القضايا اجلنائية املتعلقة باألسلحة النارية 

وإحالتها إلى القضاء واستصدار األحكام بشأنها. 

يتعلق  فيما  وتبادلها  دة  اجليِّ املمارسات  استبانة  على  األطراف  الدول  يحثُّ  املؤمتر  لعلَّ   -20
بالتحقيق في اجلرائم املتصلة باألسلحة النارية وصالتها باجلرمية املنظمة ومالحقة مرتكبيها.

املعلومات  فيها  مبا  الصلة،  ذات  املعلومات  تبادل  على  األطراف  الدول  يحثُّ  املؤمتر  لعلَّ   -21
ب، التي من شأنها أن تسمح لها مبنع ومكافحة واستئصال صنع األسلحة النارية 

ّ
اخلاصة بالتعق

وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة.

تسجيل  عن  املعلومات  لتبادل  آليات  إنشاء  على   
ً
أيضا األطراف  الدول  يحثُّ  املؤمتر  لعلَّ   -22

عن  املعلومات  تبادل  وكذلك  النارية،  األسلحة  ضبطيات  عن  بيانات  وقواعد  النارية  األسلحة 
وأجزائها  النارية  باألسلحة  باالجتار  املتعلقة  املنظمة  للجرمية  الناشئة  والطرائق  االجتاهات 

والذخيرة. ومكّوناتها 

ع الدول األطراف على تدعيم التعاون على كل من املستوى الثنائي ودون  لعلَّ املؤمتر ُيشجِّ  -23
اإلقليمي واإلقليمي والدولي من أجل منع ومكافحة االجتار باألسلحة النارية وأجزائها ومكّوناتها 
والذخيرة عبر األقاليم وسائر أشكال االجتار، مبا في ذلك من خالل املساعدة القانونية املتبادلة 

وتسليم املجرمني.

لعلَّ املؤمتر يطلُب إلى املكتب مواصلة التنسيق والتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات   -24
الصلة، مبا في ذلك املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنتربول( واملنظمة العاملية للجمارك، من 
أجل الترويج للتصديق على بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه وحتسني تقدمي املساعدة التقنية.

الكيانات ذات الصلة في منظومة األمم  التنسيق مع  إلى املكتب تعزيز  لعلَّ املؤمتر يطلب   -25
املتحدة، مبا في ذلك مكتب شؤون نزع السالح التابع لألمانة، مع أخذ والياتها وميزاتها املقارنة 
ذلك  في  مبا  املتكاملة،  واملبادرات  الصكوك  بني  منسق  لنهج  الترويج  ألغراض  احلسبان،  في 
بروتوكول األسلحة النارية وبرنامج العمل ملنع االجتار غير املشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة 

اخلفيفة بكل جوانبه ومكافحة ذلك االجتار والقضاء عليه.

املتحدة  األمم  منظومة  داخل  والتنسيق  التعاون  تيسير  املكتب  إلى  يطلب  املؤمتر  لعلَّ   -26
النارية، وذلك بطرائق منها، حسب  بشأن املسائل املتعلقة باجلرمية املنظمة واالجتار باألسلحة 
مة عبر 

َّ
االقتضاء، من خالل فرقة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة املعنية باجلرمية املنظ

رات. الوطنية واالجتار باملخدِّ

ينبغي للمكتب أن ينظر في تشجيع املزيد من اإلدراك لبروتوكول األسلحة النارية واملعرفة   -27
به بني أصحاب املصلحة الوطنيني، مبا في ذلك احلكومات والقطاع اخلاص واملجتمع املدني، من 

خالل شبكة مكاتبه امليدانية وبرامجه القطرية واإلقليمية واملواضيعية.
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التصديق  قبل  تشريعية  ومساعدة  دعما  طلبها،  على  بناء  للدول،  ر 
ّ
يوف أن  للمكتب  ينبغي   -28

الدعم  ر هذا 
ّ
يوف أن  للمكتب  النارية. وينبغي  بروتوكول األسلحة  التصديق على  لها  لكي يتسنى 

أجل  من  وذلك  التصديق،  قبل  ووطنية  إقليمية  عمل  حلقات  تنظيم  منها  بطرائق  واملساعدة 
صاَدف في سبيل التصديق على بروتوكول األسلحة النارية والترويج 

ُ
التصدي للتحديات التي قد ت

لالنضمام العاملي إليه. 

ينبغي للمكتب أن ينشر ويوّزع القانون النموذجي ملكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها   -29
الرسمية،  املتحدة  األمم  لغات  بجميع  مشروعة  غير  بصورة  بها  واالجتار  والذخيرة  ومكّوناتها 

باعتباره أداة لتيسير توفير املساعدة التشريعية. 

ينبغي للمكتب أن يضع ويوّزع، بجميع لغات األمم املتحدة الرسمية، مجموعة أدوات خاصة   -30
بني  العالقة  عن  معلومات  ذلك  في  مبا  النارية،  األسلحة  بروتوكول  سمات  توّضح  بالتصديق 
عملية  دعم  أجل  من  العاملية،  واألطر  األخرى  اإلقليمية  والصكوك  النارية  األسلحة  بروتوكول 

وتيسيرها.  التصديق 

أن يدعم عملية استبانة احتياجات  التقنية،  للمساعدة  برنامجه  للمكتب، في إطار  ينبغي   -31
تلك  تقدمي  في  مركزي  بدور  يضطلع  أن  له  ينبغي  كما  التقنية،  املساعدة  من  البلدان  فرادى 

املساعدة وتيسير توفير املوارد املتاحة.

ينبغي للمكتب أن يواصل مساعدة الدول الطالبة على تقييم تشريعاتها الوطنية وتدعيمها،   -32
مبا في ذلك من خالل حتليل الثغرات والتحليل املقارن اإلقليمي، بغية تشجيع التنسيق التشريعي.

مبوجب  الوسم  الشتراطات  الصحيح  التطبيق  بشأن  إرشادات  يضع  أن  للمكتب  ينبغي   -33
بروتوكول األسلحة النارية، مع التأكيد بشكل خاص على وسم الواردات، بغية استبانة املمارسات 

دة وإمكانية احلصول على مساعدة تقنية في هذا الصدد. اجليِّ

ف جهوده الرامية إلى توفير الدعم استجابة لعدد طلبات املساعدة 
ّ
ينبغي للمكتب أن يكث  -34

التقنية املتزايد بشأن إنشاء وصيانة نظم حلفظ سجالت شاملة باألسلحة النارية وعمليات نقلها 
ووسم األسلحة النارية وتدعيم مراقبة األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة املستوردة 

واملصدرة والعابرة.

 املساعدة التقنية للبلدان الطالبة بشأن حتسني تدابير مراقبة 
ً
ر أيضا

ّ
ينبغي للمكتب أن يوف  -35

احلدود، مبا في ذلك البنية التحتية للجمارك، من أجل منع ومكافحة اإلجرام وتدفقات االجتار 
عبر احلدود، ال سيما فيما يتعلق باألسلحة النارية وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة.

ب بأنشطة املساعدة التقنية التي اضطلع بها املكتب، مبا في ذلك املشروع  لعلَّ املؤمتر يرحِّ  -36
إلى  يطلب  أن  في  ينظر  ولعله  والدراسات،  املبادرات  من  وغيره  النارية  األسلحة  بشأن  العاملي 
من  وذلك  أخرى،  مناطق  تشمل  حتى  األنشطة  هذه  لتوسيع  ووسائل  طرائق  استكشاف  املكتب 

خالل تدابير تشريعية وتنفيذية تتعلق بإعمال بروتوكول األسلحة النارية.

لعلَّ املؤمتر يدعو الدول إلى إتاحة موارد من خارج امليزانية للمكتب من أجل دعم تقدمي   -37
املساعدة التشريعية والتقنية للدول، بناء على طلبها، وكذلك إلعداد أدوات مساعدة تقنية ذات 

صلة من أجل دعم التصديق على بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه.
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والتعليقات  اآلراء  تبادل  في  منه  االستفادة  مواصلة  على  الدول  العامل  الفريق  ع  ُيشجِّ  -38
التصديق  تعترض  التي  التحديات  بشأن  ذلك  في  مبا  النارية،  األسلحة  ببروتوكول  يتعلق  فيما 
في  املحرزة  والنجاحات  دة  اجليِّ وممارساته  قوته  مواطن  وكذلك  وتنفيذه،  البروتوكول  على 
تنفيذه، وذلك بغية تدعيم التعاون على منع ومكافحة واستئصال صنع األسلحة النارية وأجزائها 

ومكّوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة. 

لعلَّ املؤمتر يحثُّ الدول غير األطراف في بروتوكول األسلحة النارية على أن تقدم آراءها   -39
وتعليقاتها بشأن بروتوكول األسلحة النارية، متصّدية في ذلك ملواطن قوته وما يثيره من حتديات 
النارية  األسلحة  صنع  واستئصال  ومكافحة  منع  على  التعاون  تدعيم  بغية  وذلك  السواء،  على 
أيِّ  إلى  اآلراء  هذه  ولتقدمي  مشروعة،  غير  بصورة  بها  واالجتار  والذخيرة  ومكّوناتها  وأجزائها 

اجتماع للفريق العامل ُيعقد في املستقبل.

- االجتماع الثاني، من 26 إلى 28 أيار/مايو 2014
ً
ثانيا

الفريق  اعتمدها  التي  التوصيات  تنفيذ  مواصلة  على  الدول  ع  يشجِّ أن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -1
العامل في اجتماعه األول وعاود تأكيدها في اجتماعه الثاني.

ل التصديق على بروتوكول األسلحة النارية واالنضمام  ب بازدياد معدَّ لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يرحِّ  -2
أن  النارية  بروتوكول األسلحة   في 

ً
أطرافا بعُد  لم تصبح  التي  الدول  يناشد  أن  له  وينبغي  إليه، 

 فيه.
ً
تنظر في العمل على أن تصبح أطرافا

ز بعُد تشريعاتها الوطنية، مبا  ينبغي للمؤمتر أن ُيهيب بالدول األطراف التي لم تراجع وتعزِّ  -3
سق مع أحكام بروتوكول األسلحة النارية، على أن تفعل ذلك باتخاذ تدابير منها إدخال أحكام  يتَّ

جترمي وافية بالغرض وجزاءات مناسبة تتكافأ مع طبيعة اجلرم وجسامته.

لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يحثَّ الدول األطراف على النظر في االستفادة من األدوات املتاحة، مبا   -4
جار 

ِّ
فيها أدوات الوسم وحفظ السجالت، لتيسير اقتفاء أثر األسلحة النارية، والتحقيق في االت

بها.

ع على استخدام أدوات التحليل اجلنائي والباِلستي من أجل تعزيز  لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يشجِّ  -5
جار باألسلحة النارية على الصعيد 

ِّ
التعاون فيما بني الدول في عمليات التحري والتحقيق في االت

الدولي.

لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يحثَّ الدول األطراف على إعداد وتوفير برامج تدريبية لبناء القدرات   -6
اجلمارك  وسلطات  القانون  إنفاذ  سلطات  فيها  مبا  املعنية،  احلكومية  السلطات  جميع  لدى 
جار باألسلحة النارية وما يتصل بذلك 

ِّ
ي والتحقيق في االت والنيابة العامة والقضاء، على التحرِّ

من مسائل.

ع الدول األطراف على القيام على نحو شامل باقتفاء أثر جميع  لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يشجِّ  -7
جر بها على نحو غير مشروع.

ُّ
األسلحة النارية التي ُيحتمل أن تكون قد ُصنعت أو ات
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سلطات  لصالح  متواصلة  أنشطة  تنفيذ  على  األطراف  الدول  ع  يشجِّ أن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -8
ف على األسلحة  إنفاذ القانون والسلطات القضائية واجلمركية لبناء قدراتها وتدريبها على التعرُّ

النارية واقتفاء أثرها.

بشأن  للخبرات  املنتظم  التبادل  تعزيز  على  األطراف  الدول  ع  يشجِّ أن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -9
النارية  باألسلحة  املشروع  غير  جار 

ِّ
االت مكافحة  في  املستخدمة  واألدوات  األساليب  مختلف 

 لبروتوكول األسلحة النارية.
ً
ناتها والذخيرة، مبا في ذلك بشأن عملية الوسم وفقا وأجزائها ومكوِّ

السلطات  بني  التنسيق  تعزيز  أو  تطوير  على  األطراف  الدول  ع  يشجِّ أن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -10
جار 

ِّ
االت الوطنية على جمع وحتليل إحصاءات  القدرات  بغية حتسني  واملختصة،  املعنية  الوطنية 

غير املشروع باألسلحة النارية وبياناته وعلى تبادل املعلومات بخصوصه.

ع الدول األطراف على تبادل املعلومات بخصوص ما تستعمله من  لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يشجِّ  -11
اعتماد  بغية  والذخيرة،  ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية  باألسلحة  ق 

َّ
يتعل فيما  ومفاهيم  مصطلحات 

مصطلحات متكافئة وتيسير اقتفاء أثر هذه األسلحة.

ز قدرات املمارسني من أهل املهنة على  لعلَّ املؤمتر يودُّ أن ُيهيب بالدول األعضاء أن تعزِّ  -12
أثرها،  واقتفاء  النارية  األسلحة  على  ف  للتعرُّ املتاحة  األدوات  من  وجه  أكمل  على  االستفادة 

فق مع بروتوكول األسلحة النارية. بأسلوب يتَّ

رات واجلرمية على مواصلة  باملخدِّ املعني  املتحدة  ع مكتب األمم  يودُّ أن يشجِّ لعلَّ املؤمتر   -13
الدول األعضاء إلى  النارية، وأن يدعو  العاملية بشأن األسلحة  الدراسة  جهوده في سبيل إمتام 

املشاركة في إجراء هذه الدراسة واملساهمة فيها، حسب االقتضاء.

املعني  املتحدة  تزويد مكتب األمم  إلى مواصلة  الدول األعضاء  أن يدعو  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -14
إلى  باالستناد  النارية،  باألسلحة  املشروع  غير  جار 

ِّ
االت عن  باملعلومات  واجلرمية  رات  باملخدِّ

االستبيانات الصادرة من أجل الدراسة العاملية بشأن األسلحة النارية.

رات واجلرمية والدول األطراف  ع مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يشجِّ  -15
على التعاون مع جميع اجلهات املعنية، حسب االقتضاء، على جمع وحتليل املعلومات اإلحصائية 

جار غير املشروع باألسلحة النارية.
ِّ
املتصلة باالت

اخلاص  الوطني  نظامها  وتعزيز  توطيد  على  األطراف  الدول  ع  ُيشجِّ أن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -16
والذخيرة،  ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية  األسلحة  واستيراد  تصدير  أذون  أو  تراخيص  بإصدار 
ناتها والذخيرة  وفقا لبروتوكول األسلحة النارية، بغية منع صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

جار بها بصورة غير مشروعة.
ِّ
واالت

ع الدول األطراف على مراجعة تشريعاتها الوطنية لضمان وفائها  لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يشجِّ  -17
باملطلوب في ضوء االجتاهات والتكنولوجيات اجلديدة والناشئة في مجال صنع األسلحة النارية 

جار بها بصورة غير مشروعة.
ِّ
أو االت

رات واجلرمية والدول األطراف  لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يدعو مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ  -18
النارية  إلى التعاون مع جميع اجلهات املعنية العاملة في مجال التوعية املتصلة بصنع األسلحة 
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األكادميية  واألوساط  اخلاص  القطاع  مع  األخص  وعلى  مشروعة،  غير  بصورة  بها  جار 
ِّ
واالت

واملجتمع املدني وقطاع اإلعالم.

النارية،  األسلحة  بشأن  العاملي  البرنامج  يه  يؤدِّ الذي  بالعمل  يعترف  أن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -19
بشأن  والوعي  املعرفة  رفع مستوى  في  واجلرمية،  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  ملكتب  التابع 
ترويج  إلى  الرامية  اجلهود  بذل  يواصل  أن  املكتب  إلى  يطلب  وأن  النارية،  األسلحة  بروتوكول 
الت تصديق  لديها معدَّ التي  املناطق  وتنفيذه، وخصوصا في  البروتوكول  التصديق على  وتيسير 

منخفضة.

وبناء  التقنية  املساعدة  يلزم من  ما  تقدمي  األمانة  تواصل  بأن  أن يوصي  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -20
القدرات لتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية.

في  النظر  على  املانحة  اجلهات  من  وغيرها  األطراف  الدول  ع  يشجِّ أن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -21
لكي  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  إلى  امليزانية  إطار  خارج  موارد  تقدمي 
م املساعدة التقنية والتشريعية إلى الدول األطراف، بناء على طلبها، من أجل االنضمام إلى  يقدِّ

بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه.

على  الدول  ع  يشجِّ وأن  العامل،  الفريق  يه  يؤدِّ الذي  بالعمل  م 
ِّ
يسل أن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -22

مواصلة االستفادة من الفريق العامل في تبادل اآلراء والتعليقات بخصوص بروتوكول األسلحة 
وتنفيذه،  البروتوكول  على  التصديق  في  واَجه 

ُ
ت التي  يات  التحدِّ بخصوص  ذلك  في  النارية، مبا 

منع  على  التعاون  تعزيز  بغية  وذلك  تنفيذه،  في  املحرزة  والنجاحات  دة  اجليِّ املمارسات  وكذلك 
بصورة  بها  جار 

ِّ
واالت والذخيرة  ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية  األسلحة  واستئصال صنع  ومكافحة 

غير مشروعة.

د التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل وأن يحيط علما بالتبادل  لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يؤيِّ  -23
دة واخلبرات، مبا في ذلك املساهمات من الدول األعضاء  املثمر للمعلومات بشأن املمارسات اجليِّ

رت في إطار الفريق العامل. وغيرها من اجلهات املعنية، التي تيسَّ

لعلَّ املؤمتر يودُّ أن ينظر في اخليارات املتاحة بخصوص تأمني ما يكفي من املوارد وحتقيق   -24
يه الفريق العامل. جناعة التكلفة من أجل دعم العمل الذي يؤدِّ

ص لهم، 
َّ
لعلَّ املؤمتر يودُّ أن ُيهيب بالدول األطراف أن تواصل التماس تعاون املنتجني املرخ  -25

جار بها 
ِّ
ناتها والذخيرة واالت بهدف منع ومكافحة واستئصال صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

بصورة غير مشروعة، مع إيالء االعتبار ملداوالت الفريق العامل.

لعلَّ املؤمتر، إذ يستذكر قراَره 4/5 وإذ يضع في اعتباره املادتني 32 و37 من االتفاقية، يودُّ   -26
رات واجلرمية مواصلة الترويج  أن يطلب إلى الدول األطراف ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ
دة  ، بغية الوقوف على املمارسات اجليِّ

ً
 كامال

ً
لتنفيذ االتفاقية وبروتوكول األسلحة النارية تنفيذا

في  املهمة  واملواضيع  األولوية  ذات  املسائل  عن   
ً
فضال يات،  والتحدِّ والثغرات  الضعف  ومواطن 

جار غير املشروع باألسلحة النارية.
ِّ
مكافحة االت

لعلَّ املؤمتر يودُّ أن ينظر في استهالل مناقشات حول إمكانية وضع خطة عمل الجتماعات   -27
الفريق العامل املعني باألسلحة النارية في املستقبل.



9

التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

- االجتماع الثالث، 9 حزيران/يونيه 2015
ً
ثالثا

ل التصديق على بروتوكول األسلحة النارية واالنضمام  ب بازدياد معدَّ لعلَّ املؤمتر يودُّ أْن يرحِّ  -1
أن تنظر في النارية  بروتوكول األسلحة   في 

ً
بعُد أطرافا لم تصبح  التي  بالدول   إليه، وأن يهيب 

القيام بذلك.

لعلَّ املؤمتر يودُّ أْن يحثَّ الدول األطراف التي لم تقم بعُد باستعراض وتعزيز تشريعاتها   -2
ذات  الصكوك  من  وغيره  النارية  األسلحة  بروتوكول  مع  يّتسق  بذلك، مبا  القيام  على  الوطنية، 
ا، بغية حتقيق الفعالية في منع ومكافحة صنع األسلحة   تامًّ

ً
الصلة، وعلى تنفيذ البروتوكول تنفيذا

جار بها على نحو غير مشروع.
ِّ
ناتها والذخيرة واالت النارية وأجزائها ومكوِّ

 من الصكوك 
ً
لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يعترف بأهمية بروتوكول األسلحة النارية بوصفه واحدا  -3

جار 
ِّ
ناتها والذخيرة واالت القانونية العاملية الرئيسية ملكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

بها على نحو غير مشروع.

 مع التقدير بالعمل الذي اضطلع به البرنامج العاملي بشأن 
ً
لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يحيط علما  -4

إلى مكتب  النارية وتنفيذه، وأن يطلب  للتصديق على بروتوكول األسلحة   
ً
النارية دعما األسلحة 

برنامجه،  خالل  من  تطلبها  التي  الدول  إلى  املساعدة  تقدمي  يواصل  أن  واجلرمية  رات  املخدِّ
الدولي،  والتعاون  التقني،  والدعم  القدرات  وبناء  التشريعية،  املساعدة  مجاالت  في  وبخاصٍة 

والتحليل. والبحث 

رات  املخدِّ مكتب  ها  أعدَّ التي  النارية،  األسلحة  عن  بالدراسة  ب  يرحِّ أن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -5
الدراسات  من  للقيام مبزيد   

ً
هاما  

ً
منطلقا باعتبارها  و2/6،   4/5 املؤمتر  بقراري   

ً
واجلرمية عمال

األسلحة  بشأن  العاملي  للبرنامج  تقديره  عن  ُيعرب  وأن  النارية،  باألسلحة  جار 
ِّ
االت عن  التحليلية 

دة إليه.
َ
النارية التابع للمكتب على العمل الذي اضطلع به في إعدادها وتعميمها، وفاًء بالوالية املسن

من  الدراسة  في  املشاركة  على  ترتب  مبا  التقدير  مع   
ً
علما يحيط  أن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -6

رات واجلرمية، مما  مت بيانات إلى مكتب املخدِّ تأثير إيجابي وفائدة في بعض البلدان التي قدَّ
للمفاهيم  املعياري  والتوحيد  الداخليني  والتعاون  التنسيق  تعزيز  في  أمور  جملة  بني  من  أسهم 
عن  ا  محليًّ املعلومات  جمع  في  الفعالية  وزيادة  الكبيرة،  املضبوطات  لوقائع  ق  املتعمِّ والتحليل 

جار باألسلحة النارية وإعداد خرائط أنشطته، وكذلك في عملية اتخاذ القرارات.
ِّ
االت

جار غير املشروع 
ِّ
واَجه في جمع البيانات عن االت

ُ
لعلَّ املؤمتر، إذ يالحظ الصعوبات التي ت  -7

رات واجلرمية أن يقترح،  باألسلحة النارية وأسباب تلك الصعوبات، يودُّ أن يطلب إلى مكتب املخدِّ
ب على تلك الصعوبات.

ُّ
 للتغل

ً
بالتشاور مع الدول األعضاء، ُسبال

لعلَّ املؤمتر يودُّ أْن يدعو الدول األعضاء إلى تنمية أو تعزيز قدراتها الداخلية على جمع   -8
للتنسيق  الترويج  منها  ُسبل  ة  بعدَّ النارية،  باألسلحة  املشروع  غير  جار 

ِّ
االت عن  البيانات  وحتليل 

على  القانون  إنفاذ  أجهزة  ملوظفي  التدريب  توفير  وإلى  املعنية،  ة  املختصَّ السلطات  بني  ز  املعزَّ
عنها،  واإلبالغ  وتسجيلها  والذخيرة  ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية  األسلحة  مضبوطات  حتديد 

وكذلك على إصدار إحصاءات عن املضبوطات على الصعيد الوطني.
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لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يحثَّ الدول األطراف على تعزيز نظمها الوطنية اخلاصة بوسم األسلحة   -9
ة ومنها  بات بروتوكول األسلحة النارية، ألغراض عدَّ

َّ
النارية وحفظ سجالتها، مبا يتسق مع متطل

ناتها والذخيرة. استبانة األسلحة النارية وتعقب مسارها، وكذلك - حيثما أمكن - أجزائها ومكوِّ

لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يحثَّ الدول األعضاء على القيام على نحو منهجي بعمليات التسجيل   -10
واملعثور  عة  واملجمَّ واملصادرة  النارية املضبوطة  للبيانات عن األسلحة  الدوري  والتحليل  ب 

ُّ
والتعق

املحتملة  بغية حتديد منشأها وكشف األشكال  بنشاط غير مشروع،  املشتبه في عالقتها  عليها 
جار غير املشروع بها.

ِّ
لالت

إجراء  أجل  من  ب 
ُّ
التعق نتائج  استخدام  على  األعضاء  الدول  ع  يشجِّ أن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -11

النارية، مبا في ذلك حتقيقات موازية مالية  باألسلحة  جار 
ِّ
االت حتقيقات جنائية متعمقة بشأن 

، بغية مكافحة هذا الشكل من أشكال اجلرمية.
ً
وغير مالية، حيثما يكون مناسبا

ب 
ُّ
ع الدول األعضاء على التعاون على أوسع نطاق ممكن في تعق لعلَّ املؤمتر يودُّ أْن يشجِّ  -12

جار بها على نحو غير مشروع ومالحقة الضالعني 
ِّ
األسلحة النارية وفي التحقيق في صنعها واالت

ا، مبا  ب أو التعاون القائمة حاليًّ
ُّ
ا، وعلى النظر في إمكانية االستفادة من آليات التعق بهما قضائيًّ

.
ً
مة وبروتوكول األسلحة النارية امللحق بها، حسبما يكون مناسبا

َّ
في ذلك اتفاقية اجلرمية املنظ

رات واجلرمية وغيره  مها مكتب املخدِّ لعلَّ املؤمتر يودُّ أْن يعترف باملساعدة التقنية التي يقدِّ  -13
مي املساعدة التقنية إلى بعض الدول األعضاء. من مقدِّ

رات واجلرمية باالضطالع بأنشطة توعية وتدريب،  لعلَّ املؤمتر يودُّ أْن يوصي مكتب املخدِّ  -14
والتشجيع  املعرفة  تعزيز  بغية  املوارد،  بتوافر   

ً
ورهنا إليه  دة 

َ
املسن احلالية  الوالية  نطاق  ضمن 

جار غير املشروع في 
ِّ
على مشاركة الدول األعضاء بقدر أكبر في جمع وتبادل البيانات عن االت

يات املواجهة في إعداد الدراسة عن األسلحة النارية   في االعتبار التحدِّ
ً
األسلحة النارية، واضعا

بغية حتسني حتديد احتياجات الدول األعضاء إلى املساعدة التقنية.

رات واجلرمية والدول األعضاء واجلهات املانحة إلى  لعلَّ املؤمتر يودُّ أْن يدعو مكتب املخدِّ  -15
بناًء على طلبها،  الدول األعضاء،  بغية مساعدة  التقنية  املالي واملساعدة  الدعم  مواصلة تقدمي 
في  املشروع  غير  جار 

ِّ
باالت الصلة  ذات  املضبوطات  عن  املعلومات  جمع  على  قدرتها  تعزيز  في 

 اجلرائم املقترنة 
ً
ة ومنها مثال األسلحة النارية واإلبالغ عن تلك املعلومات، مبا يشمل مجاالت عدَّ

وكذلك حتديد  الصلة،  ذات  القضائية  السوابق  جرين، وحتديد  املتَّ جار، وحتديد هوية 
ِّ
االت بهذا 

جار غير املشروع ومكافحته، بغية دعم جمع البيانات 
ِّ
بعة في منع هذا االت املمارسات اجليدة املتَّ

جار غير املشروع باألسلحة النارية وحتليل تلك البيانات على الصعيد الوطني واإلقليمي 
ِّ
عن االت

والدولي.

رات واجلرمية أن يواصل مساعدة الدول األعضاء،  لعلَّ املؤمتر يودُّ أْن يطلب إلى مكتب املخدِّ  -16
بناًء على طلبها، من خالل برنامجه العاملي بشأن األسلحة النارية، في جهودها الرامية إلى تعزيز 
 
ً
النارية، وخصوصا األسلحة  بروتوكول  مع  سق  يتَّ النارية، مبا  األسلحة  اخلاصة مبراقبة  مها 

ُ
ظ

ُ
ن

ف فيها؛  في مجاالت التطوير التشريعي؛ واستبانة األسلحة النارية وضبطها ومصادرتها والتصرُّ
القدرات  بها؛ والتدريب وبناء 

ُّ
النارية وحفظ سجالتها وتعق التقني بشأن وسم األسلحة  والدعم 
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ا، بغية منع صنع األسلحة النارية  في التحقيق في اجلرائم ذات الصلة ومالحقة مرتكبيها قضائيًّ
جار بها على نحو غير مشروع ومكافحتهما والقضاء عليهما.

ِّ
ناتها والذخيرة واالت وأجزائها ومكوِّ

يعقدها  التي  االجتماعات  من  االستفادة  على  األعضاء  الدول  ع  يشجِّ أْن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -17
جار 

ِّ
االت اجتاهات  عن  املعلومات  في  التشارك  أجل  من  وذلك  املستقبل،  في  العامل  الفريق 

باألسلحة النارية ودروبه وأمناطه وتبادلها، مع االعتراف بجملة أمور ومنها نتائج دراسة مكتب 
املستخلصة  والدروس  اجليدة  املمارسات  في  والنظر  النارية،  األسلحة  واجلرمية عن  رات  املخدِّ
يات املواَجهة في جمع وحتليل البيانات املعنية وفي  واخلبرات املكتسبة والتجارب الناجحة والتحدِّ
جار غير املشروع 

ِّ
منع ومكافحة هذه اجلرائم، وذلك بغية تعزيز التعاون والتنسيق في مكافحة االت

باألسلحة النارية وما يتصل به من جرائم.

رات واجلرمية بشأن جمع  دة إلى مكتب املخدِّ
َ
 الوالية املسن

ً
دا د مجدَّ

ِّ
لعلَّ املؤمتر يودُّ أْن يؤك  -18

باألسلحة  جار 
ِّ
االت عن  مالئم  نحو  على  فة 

َّ
املصن والبيانات  والنوعية  ية  الكمِّ املعلومات  وحتليل 

ناتها والذخيرة، وأن ينظر في أن يطلب إلى األمانة أن تعدَّ دراسة مرة كل  النارية وأجزائها ومكوِّ
الوطني، وكذلك على الصعيدين  قاته على الصعيد 

ُّ
جار وأمناطه وتدف

ِّ
أبعاد هذا االت سنتني عن 

اإلقليمي والدولي، حسب االقتضاء، على نحو متوازن وموثوق وشامل، بالعمل والتعاون الوثيقني 
مع الدول األعضاء، والتشارك في نتائج تلك الدراسة وفي أفضل املمارسات والدروس املستفادة 

وتعميمها بناًء على أساس منتظم.

رات واجلرمية  املخدِّ الدول األعضاء على مواصلة تزويد مكتب  يودُّ أن يحثَّ  املؤمتر  لعلَّ   -19
بالبيانات واملعلومات الكمية والنوعية عن االجتار غير املشروع باألسلحة النارية، وأن يحثَّ الدول 
املعلومات  تبادل  تعزيز  بغية  وذلك  بها،  املكتب  تزويد  في  الشروع  على  بذلك  بعُد  تقم  لم  التي 
بني الدول األعضاء وتوافر البيانات، وأن يوصي الدول باملشاركة في املبادرات املشار إليها في 

التوصية 18 أعاله.

مع  الوثيق  بالتعاون  يقوم،  أن  واجلرمية  رات  املخدِّ مكتب  إلى  يطلب  أْن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -20
جار 

ِّ
االت عن  البيانات  جمع  بشأن  والية  لديها  التي  الصلة  ذات  املنظمات  ومع  األعضاء  الدول 

بعة بشأن تبيان   في احلسبان ضرورة تعديل املنهجية املتَّ
ً
غير املشروع باألسلحة النارية، واضعا

النارية،  األسلحة  عن  األولى  املكتب  دراسة  إعداد  في  املكتسبة  واخلبرات  املصادفة  التحديات 
االقتضاء  املضبوطات حسب  استبيانات  وحتديث  بتنقيح  األعضاء،  الدول  مع  بالتشاور  وكذلك 
من  ة  مستمدَّ  ،

ً
مناسبا كان  حيثما  إضافية،  تكميلية  ونوعية  كمية  معلومات  من  يلزم  ما  وبإدراج 

غة واألطر القانونية الوطنية والتجارب الناجحة، أو متعلقة بها، مبا في ذلك 
ِّ
مختلف الوكاالت املبل

ب، والسوابق القضائية ذات الصلة حيثما أمكن.
ُّ
تقييم لفعالية التعاون الدولي ألغراض التعق

رات واجلرمية أن يقوم، بالتعاون الوثيق مع الدول  لعلَّ املؤمتر يودُّ أْن يطلب إلى مكتب املخدِّ  -21
بتنقيح  )اإلنتربول(،  اجلنائية  للشرطة  الدولية  املنظمة  ومنها  الصلة،  ذات  واملنظمات  األعضاء 
ة  احِلرفيَّ األنواع  ذلك  في  مبا  البيانات،  جمع  أجل  من  املستخَدمة  النارية  األسلحة  فئات  أنواع 
من األسلحة النارية، وبتحديد هذه الفئات عند اللزوم، بغية تيسير جمع البيانات عن األسلحة 

النارية على الصعيد الدولي.
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بالنظر إلى التوصيات الواردة أعاله، لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يدعو الدول األعضاء إلى مواصلة،   -22
تلك  وتقدمي  النارية  باألسلحة  جار 

ِّ
االت عن  الصلة  ذات  واملعلومات  البيانات  جمع  مباشرة،  أو 

رات واجلرمية، وكذلك إلى إعادة تأكيد وجود، أو تعيني، جهة  البيانات بانتظام إلى مكتب املخدِّ
جار باألسلحة النارية.

ِّ
وصل وطنية مسؤولة عن جمع وتصنيف املعلومات عن االت

 بشأن 
ً
عا لعلَّ املؤمتر يودُّ أْن يدعو الدول األعضاء إلى أن تدعم االضطالع ببحوث أكثر توسُّ  -23

بعة  املتَّ العمل  وأساليب  والذخيرة  ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية  باألسلحة  جار 
ِّ
االت أشكال  مختلف 

باألسلحة  جار 
ِّ
االت جرائم  عن  والبحوث  احلاالت  ودراسات  التشريعي  التحليل  يشمل  مبا  فيه، 

النارية، وأصنافها النمطية ومنهجياتها ومرتكبيها وصالتها بجرائم أخرى.

إليها  دة 
َ
املسن املنظمات  من  وغيره  واجلرمية  رات  املخدِّ مكتب  يدعو  أْن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -24

والتنسيق  التعاون  إلى استكشاف ُسبل  النارية  البيانات عن األسلحة  واليات مماثلة بشأن جمع 
، بغية تعزيز التآزر بني التزامات اإلبالغ املتمايزة لدى الدول األعضاء، وتيسير إنتاج بيانات 

ً
معا

على نحو معياري وقابل للمقارنة.

نة  لعلَّ املؤمتر يودُّ أْن يدعو الدول األعضاء إلى طلب توفير املوارد من أجل األنشطة املبيَّ  -25
دة إليه فيما يخصُّ 

َ
رات واجلرمية بالوالية املسن في هذا التقرير، وإلى ضمان وفاء مكتب املخدِّ

بروتوكول األسلحة النارية، مبا في ذلك تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف.

لعلَّ املؤمتر يودُّ أْن ينظر في إدراج بنٍد ثابت في جدول أعمال الفريق العامل يخص تبادل   -26
جار 

ِّ
جار بها على نحو غير مشروع واجتاهات هذا االت

ِّ
املعلومات عن صنع األسلحة النارية واالت

ودروبه وأمناطه، واملمارسات اجليدة في منع ومكافحة هذه اجلرائم، وكذلك إصدار حتديثات 
مة من الدول األعضاء عن هذه القضايا. عة واملقدَّ دورية من األمانة عن وضعية البيانات املجمَّ

املعني  العامل  الفريق  يكون  بأن   1/7 ره في قراره  قرَّ  ما 
ً
د مجددا

ِّ
يؤك أْن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -27

 من عناصر املؤمتر، وأن يطلب، إذ يالحظ الصعوبات التي تواجهها 
ً
 ثابتا

ً
باألسلحة النارية عنصرا

الوفود في استقدام خبراء حلضور االجتماعات التي ال تستغرق سوى يوم واحد، عقَد اجتماعات 
في املستقبل لفترة أطول من يوم واحد.

- االجتماع الرابع، يومي 18 و19 أيار/مايو 2016
ً
رابعا

لعل املؤمتر يود أن يقر مبا جرى من تبادل مثمر للمعلومات وللممارسات اجليدة واخلبرات   -1
خالل اجتماعات الفريق العامل، وأن يستذكر التوصيات ذات الصلة التي اعتمدها الفريق العامل 

في اجتماعاته األول والثاني والثالث والرابع.

لكي  اآلن،  حتى  العامل  الفريق  اعتمدها  التي  التوصيات  في  ينظر  أن  يود  املؤمتر  لعل   -2
بهذا  االضطالع  وينبغي  البروتوكول.  مواضيع  تناظر  مجموعات  في  وجتمعها  األمانة  جتمعها 

العمل في حدود املوارد املتاحة وتقدميه إلى املؤمتر ضمن ورقة اجتماعات.
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لعل املؤمتر يود أيضا أن يطلب إلى مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية )مكتب   -3
من جانب  متابعتها  يدعم  وأن  وتعميمها  التوصيات  تبادل  وييسر  يعزز  أن  واجلرمية(  املخدرات 
الطلب،  على  بناء  والتشريعية،  التقنية  املساعدة  توفير  خالل  من  واملمارسني  األطراف  الدول 

وتبادل املعلومات واملمارسات اجليدة على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

لعل املؤمتر يود أن يستذكر أهداف التنمية املستدامة، وال سيما الهدف 16-4، الذي يدعو،   -4
في جملة أمور، إلى احلد على نحو يعتد به من التدفقات غير املشروعة لألسلحة ومكافحة جميع 
أن  العامل،  الفريق  يود، عند تخطيط أعمال  ولعله  املنظمة بحلول عام 2030،  أشكال اجلرمية 
ينظر في أن يضع في االعتبار املساهمة املقدمة من خالل تطبيق بروتوكول األسلحة النارية نحو 

حتقيق الهدف 16.

تعالج  وشاملة  متكاملة  نهج  اعتماد  على  الدول  حث  في  ينظر  أن  أيضا  يود  املؤمتر  لعل   -5
األسباب اجلذرية لالجتار باألسلحة النارية وصنعها بصورة غير مشروعة.

ملنع  أهمية  من  والتزامها  األعضاء  للدول  السياسية  لإلرادة  ما  يؤكد  أن  يود  املؤمتر  لعل   -6
ومكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة. 
وعالوة على ذلك، لعل املؤمتر يود أن يحث الدول األعضاء على التنفيذ الكامل للتدابير الالزمة 

ملكافحة هذه اجلرائم مبا يتماشى مع الصكوك الدولية واإلقليمية التي تكون طرفا فيها.

الدول  يدعو  وأن  املستدامة  التنمية  أهداف  من   16 بالهدف  يرحب  أن  يود  املؤمتر  لعل   -7
األعضاء إلى النظر في املؤشر 16-4-2 من إطار مؤشرات األهداف. ولعل املؤمتر يود أن يؤكد 
طريق  عن  النارية  األسلحة  تعقب  على  القدرة  بفاعلية  تستخدم  أن  األطراف  للدول  ينبغي  أنه 
غير  األسلحة  تدفقات  من  بفاعلية  بغية احلد  اجلنائية  التحريات  الضبطيات من خالل  متابعة 

املشروعة.

لعل املؤمتر يود أن يحث الدول على تعزيز التنسيق والتعاون بني جميع مؤسساتها الداخلية   -8
بعض  اعتمدها  التي  اجليدة  املمارسات  وتطبيق  ومكافحته،  املشروع  غير  االجتار  مبنع  املعنية 

البلدان في مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة.

للتنفيذ  بها  التي ميكن  الكيفية  في  النظر  إلى  األطراف  الدول  يدعو  أن  يود  املؤمتر  لعل   -9
الفعال لبروتوكول األسلحة النارية أن يسهم في جهودها الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية املستدامة 

لعام 2030، وخصوصا الهدف 16 والغايتني 16-1 و16-4 منه.

التنمية  أهداف  من   16 الهدف  حتقيق  على  احلكومات  مساعدة  تدابير  في  النظر  لدى   -10
املستدامة وغايتيه 16-1 و16-4، وحتسني جمع املعلومات والبحوث في مجال االجتار باألسلحة 
و8  و7   6 للمواد  الفعال  التنفيذ  إلى ضمان  األطراف  الدول  يدعو  أن  يود  املؤمتر  لعل  النارية، 
و12 من بروتوكول األسلحة النارية، بالنظر إلى أهمية الوسم السليم والتعقب وحفظ السجالت 
كمصدر للبيانات الرئيسية الالزمة لتعقب األسلحة النارية بفاعلية لغرض استبانة االجتار غير 

املشروع وحتريه.

لعل املؤمتر يود أن يؤكد أهمية استعراض تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية كوسيلة لتحديد   -11
االحتياجات من املساعدة التقنية.
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لعل املؤمتر يود أن يرحب بعدد حاالت االنضمام إلى بروتوكول األسلحة النارية وأن يقر   -12
بصورة  بها  واالجتار  النارية  األسلحة  لصنع  اجلنائية  العدالة  تصدي  تدابير  تناول  في  بأهميته 

غير مشروعة.

الدولية األخرى، مثل معاهدة جتارة  القانونية  بالصكوك  أن يحيط علما  يود  املؤمتر  لعل   -13
وكذلك  األسلحة،  في  املشروعة  التجارة  لتنظيم  األطراف  لدولها  إطارا  توفر  التي  األسلحة، 
االلتزامات السياسية مثل برنامج العمل ملنع االجتار غير املشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة 
من  الدول  لتمكني  الدولي  والصك  عليه  والقضاء  االجتار  ذلك  ومكافحه  جوانبه  بكل  اخلفيفة 
املناسب  الوقت  في  وتعقبها  املشروعة  غير  اخلفيفة  واألسلحة  الصغيرة  األسلحة  على  التعرف 
وبطريقة يعول عليها، اللذين يهدفان إلى منع ومكافحة صنع األسلحة النارية واالجتار بها بصورة 

غير مشروعة واحلد من خطر سرقتها وتسريبها.

لعل املؤمتر يود أن يعاود مناشدة الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في بروتوكول األسلحة   -14
النارية أن تنظر في القيام بذلك، وأن يدعو الدول األطراف إلى تنفيذ البروتوكول تنفيذا تاما.

إدراكا من املؤمتر ألهمية اعتماد أطر تشريعية مالئمة ملراقبة األسلحة النارية، وتسليما   -15
أمر  والذخيرة  ومكوناتها  وأجزائها  النارية  األسلحة  على  فعالة  وطنية  ضوابط  فرض  بأن  منه 
أن  يود  املؤمتر  لعل  نحو غير مشروع،  بها على  واالجتار  ومكافحة صنعها  ملنع  بالنسبة  أساسي 
يحث الدول التي لم تقم بعد باستعراض وتعزيز تشريعاتها الوطنية على أن تقوم بذلك، حسب 
االقتضاء، وأن تعتمد خطط عمل من أجل التنفيذ التام للبروتوكول، وأن تنظر في وضع أحكام 
جترمي تفي بالغرض، وأن تضمن التنظيم املناسب للتجارة اإللكترونية والبيع والشراء اإللكترونيني 
لألسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة، وذلك من أجل احلد من خطر االجتار بها على 

نحو غير مشروع.

لعل املؤمتر يود أن يدعو الدول األطراف إلى التشاور مع خبرائها الوطنيني من أجل حتديد   -16
الثغرات في اإلطار التشريعي لضمان وفاء قوانينها الوطنية مبتطلبات البروتوكول بشأن نقاط 
لعل  الصدد،  وفي هذا  السجالت.  والتعقب وحفظ  والوسم  والتصدير  االستيراد  تراخيص  مثل 
املؤمتر يود أن يؤكد على ما قد يكون في استخدام األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت امللحقة بها من فائدة.

لعل املؤمتر يود أن يحث الدول األعضاء على النظر في مواءمة معايير الوسم لديها على   -17
نحو يتماشى مع الصكوك الدولية واإلقليمية، وال سيما على الصعيد اإلقليمي، من أجل تيسير 

تبادل املعلومات وحتسني عمليات التعقب.

لعل املؤمتر يود أن يدعو الدول إلى ضمان وسم جميع األسلحة النارية على نحو شامل،   -18
مبا في ذلك األسلحة املجموعة أو املستردة أو املصادرة التي تقرر إتالفها وفقا للمادتني 6 و8 
من بروتوكول األسلحة النارية، بهدف منع سرقتها وتسريبها واالجتار بها واحلد من احتماالت 
حدوث ذلك، ولعل املؤمتر يود أيضا، نظرا إلى التحديات التي تطرحها األسلحة النارية التي يعاد 

تشغيلها، أن يوصي بتعزيز متطلبات وسم هذه الفئة من األسلحة النارية.

وحفظ  الوسم  ملتطلبات  الكامل  التنفيذ  على  األطراف  الدول  يحث  أن  يود  املؤمتر  لعل   -19
لهذه  السجالت  حلفظ  نظم  وصون  وإنشاء  النارية،  األسلحة  بروتوكول  مبوجب  السجالت 



15

التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

األسلحة، وحيثما كان ذلك مناسبا وممكنا، ألجزائها ومكوناتها والذخيرة، من أجل تيسير تعقبها 
وتيسير التعاون الدولي على كشف اجلرائم التي تستخدم فيها األسلحة النارية والتحقيق فيها 

مرتكبيها. ومقاضاة 

على  إضافية  وسوم  تطبيق  في  أيضا  بالنظر  األطراف  الدول  يوصي  أن  يود  املؤمتر  لعل   -20
األسلحة النارية، حسب االقتضاء، بهدف تيسير التعرف على األسلحة النارية وتعقبها.

لعل املؤمتر يود أن يطلب إلى الفريق العامل أن ينظر في خبرة الدول األعضاء التي تفرض   -21
النارية مبا يتجاوز  النارية املشمولة بالبروتوكول ووسم األسلحة  وسم بنود أخرى غير األسلحة 

متطلبات املادة 8 من بروتوكول األسلحة النارية.

لعل املؤمتر يود أن يقر بأهمية وجود قوائم جرد وقواعد بيانات شاملة باملخزونات وإدارة   -22
املخزونات على نحو آمن واتباع ممارسات وسم فعالة ملنع سرقة األسلحة وتسريبها واالجتار بها 

على نحو غير مشروع واحلد من املخاطر املرتبطة بذلك.

و8  و7   6 للمواد  الفعال  التنفيذ  األطراف  الدول  تضمن  بأن  يوصي  أن  يود  املؤمتر  لعل   -23
و12 من بروتوكول األسلحة النارية من أجل حتسني توافر البيانات الالزمة لنجاح طلبات تعقب 
وبلد  الصانع  )اسم  كل سالح  على  فريدة  وسم  باستخدام عالمات  سيما  وال  النارية،  األسلحة 
الصنع أو مكانه والرقم املسلسل، حسبما تتطلبه الفقرة 1 )أ( من املادة 8(، وذلك لتحديد دروب 
االجتار غير املشروع. وعالوة على ذلك، لعل املؤمتر يود أن يوصي الدول األطراف بالنظر في 
العمل مع املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنتربول( من أجل التوعية على نطاق أوسع بجدول 
وضعتها  التي  الصلة  ذات  األخرى  وباألدوات  واستخدامه  النارية  لألسلحة  املرجعي  اإلنتربول 
النارية  األسلحة  صنع  مكافحة  في  الدول  تبذلها  التي  املشتركة  اجلهود  إطار  في  اإلنتربول، 

وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالجتار بها على نحو غير مشروع.

لعل املؤمتر يود أن يوصي الدول األطراف باستحداث إجراءات داخلية، وفقا للمادة 8 )1( )ب(   -24
االستيراد،  بلد  حتديد  ذلك  في  مبا  استيرادها،  لدى  النارية  األسلحة  لوسم  البروتوكول،  من 
وحيثما أمكن، سنة االستيراد، وضمان وضع عالمة وسم فريدة إذا لم يكن السالح الناري يحمل 
عالمة وسم من هذا القبيل؛ ولعل املؤمتر يود أيضا أن يوصي الدول األطراف باإلقرار بأن عدم 
وجود إجراءات داخلية بشأن وسم األسلحة النارية لدى استيرادها، حسبما تقتضيه املادة 8 )1( )ب(، 
بغية  منشئه  بلد  لتحديد  فعال  بشكل  ناري  تعقب سالح  من  املختصة  السلطات  مينع  أن  ميكن 

كشف عمليات االجتار غير املشروع.

لعل املؤمتر يود أن يوصي بأن تشجع الدول األطراف استخدام األختام في وسم األسلحة   -25
النارية، حيثما أمكن من الناحية التقنية، حيث إن هذه الطريقة تيسر كشف العالمات املطموسة.

القائمة لتعقب األسلحة  النظم  الدول األطراف على استخدام  لعل املؤمتر يود أن يشجع   -26
النارية وحتليلها على  التعقب اإللكترونية مثل نظام تعقب األسلحة  النارية، مبا في ذلك برامج 
بيانات  من  املزيد  وتوفير  ونتائجها  التعقب  طلبات  تسريع  بهدف   ،eTrace املسمى  اإلنترنت 
التحريات في الوقت املناسب للمسؤولني عن إنفاذ القانون الذين يعملون على مكافحة االجتار 

غير املشروع.
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النارية ومكوناتها إلى تعزيز  لعل املؤمتر يود أن يدعو الدول التي تصدر أجزاء األسلحة   -27
تدابيرها للمراقبة متاشيا مع بروتوكول األسلحة النارية بغية منع تسريبها وصنعها واالجتار بها 

على نحو غير مشروع واحلد من احتماالت حدوث ذلك.

ينبغي للمؤمتر أن يحث الدول األطراف على الرد في الوقت املناسب وبطريقة فعالة على   -28
طلبات التعاون الدولي بشأن عمليات التعقب والتحقيقات اجلنائية املتعلقة باالجتار غير املشروع.

لعل املؤمتر يود أن يوصي الدول باستخدام نظم اتصاالت متوافقة وآمنة ألغراض التعاون   -29
الدولي.

استخدام  على  التسيارية  التصوير  نظم  تستخدم  التي  الدول  يشجع  أن  يود  املؤمتر  لعل   -30
املعلومات عن الذخائر التي يحصل عليها باستخدام هذه النظم لغرض دعم التحقيقات اجلنائية 

املتعلقة باألسلحة النارية.

املتاحة،  األدوات  استخدام  في  النظر  على  األعضاء  الدول  يشجع  أن  يود  املؤمتر  لعل   -31
وخاصة تكنولوجيات الوسم و/أو حفظ السجالت، لتسهيل تعقب األسلحة النارية، وحيثما أمكن، 
أجزائها ومكوناتها والذخيرة. ولعل املؤمتر يود أيضا أن يحث الدول األطراف على اتباع طريقة 
والذخيرة،  ومكوناتها  أجزائها  أمكن،  النارية، وحيثما  األسلحة  وتعقب  لتسجيل  ومنهجية  شاملة 
أثرها  واقتفاء  املحظورة  األسلحة  اإلنتربول إلدارة سجالت  كنظام  القائمة  بالقنوات  واالستعانة 
إجراء  على  الدول  يحث  أن  ذلك  على  يود عالوة  املؤمتر  ولعل  القنوات.  من  وغيره   ،)iARMS(
النارية املضبوطة واملصادرة واملجمعة واملعثور عليها  املتعلقة باألسلحة  للبيانات  حتليالت دورية 
واألسلحة النارية املصنوعة أو املتجر بها على نحو غير مشروع أو املشتبه في عالقتها بأنشطة 
النارية وكشف  املشروع وحتديد منشأ األسلحة  بغية حتديد دروب االجتار غير  غير مشروعة، 

األشكال املحتملة لالجتار غير املشروع بها.

لعل املؤمتر يود أن يؤكد مجددا الوالية املسندة إلى مكتب املخدرات واجلرمية مبواصلة   -32
الدراسة  وأبعاده وأمناطه، مع مراعاة  النارية  باألسلحة  باالجتار  املتعلقة  البيانات  جمع وحتليل 
من   4-16 والغاية   2015 لعام  النارية  األسلحة  بشأن  واجلرمية  املخدرات  مكتب  أجراها  التي 

أهداف التنمية املستدامة.

أجراها  التي  الدراسة  منهجية  حتسني  إلى  الرامية  اجلهود  يشجع  أن  يود  املؤمتر  لعل   -33
مكتب املخدرات واجلرمية بشأن األسلحة النارية لعام 2015 عن طريق تقدمي تبرعات من خارج 
النارية  باألسلحة  االجتار  عن  البيانات  جمع  على  الوطنية  القدرات  حتسني  أجل  من  امليزانية 
وضمان  النارية،  األسلحة  وسم  عالمات  من  املستمدة  البيانات  إلى  استنادا  وحتليلها  وبحثها 
التكامل بني منهجيات جمع البيانات من أجل تعزيز قدرات الدول األعضاء على تبادل املعلومات 

عن هذا الشكل من أشكال اجلرمية.

الدول األعضاء على مواصلة تزويد مكتب املخدرات واجلرمية  يود أن يحث  املؤمتر  لعل   -34
ببيانات، من حيث الكمية والنوعية، عن االجتار غير املشروع باألسلحة النارية، وأن يحث الدول 
التي لم تقم بعد بذلك على الشروع في تزويد مكتب املخدرات واجلرمية بها، وذلك بغية تعزيز 

تبادل املعلومات بني الدول األعضاء وتوافر البيانات.
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مع أخذ الدراسة التي أجراها مكتب املخدرات واجلرمية بشأن األسلحة النارية لعام 2015   -35
في احلسبان، لعل املؤمتر يود أن يوصي بإيالء أولوية لتعزيز القدرات اخلاصة بجمع البيانات 
وحتليلها، مبا في ذلك عن طريق إنشاء قواعد بيانات بشأن األسلحة املصادرة و/أو املضبوطة، 
الطالبة من أجل  الدول  إلى  التقنية  املساعدة  تقدمي  املخدرات واجلرمية  إلى مكتب  وأن يطلب 
حتقيق الغاية 16-4 من أهداف التنمية املستدامة مبساعدتها على استبانة االجتار غير املشروع 

باألسلحة النارية والتحقيق فيه ومكافحته.

البيانات  لعل املؤمتر يود أن يدعو الدول األعضاء إلى استحداث قدرة وطنية على جمع   -36
عن االجتار غير املشروع باألسلحة النارية وحتليلها، أو تعزيز قدرتها الوطنية في هذا املجال، 
وذلك أيضا على سبيل املساهمة في تنفيذ الغاية 16-4 من خطة التنمية املستدامة لعام 2030، 
مكافحتها  في  الوطنية  السلطات  سيمكن  الذي  املراقبة  نظام  إنفاذ  في  املحرز  التقدم  ولقياس 

لالجتار غير املشروع باألسلحة النارية.

لعل املؤمتر يود أن يحث الدول على تعزيز التعاون فيما بينها على الصعيد الثنائي ودون   -37
اإلقليمي واإلقليمي والدولي، مبا في ذلك في شكل تعاون فيما بني بلدان اجلنوب، بهدف تيسير 
ولعل  ومكافحته.  اإلقليمية  احلدود  عبر  وبالذخيرة  بها  االجتار  ومنع  النارية  األسلحة  تعقب 
املمارسات  تبادل  تيسير  يواصل  أن  املخدرات واجلرمية  إلى مكتب  يطلب  أن  أيضا  يود  املؤمتر 
اجليدة والتعاون الدولي في هذا امليدان. وميكن حتقيق ذلك بوسائل منها تيسير احلوار، حسب 
األسلحة  صنع  ومكافحة  مبنع  املعنية  املؤسسات  مختلف  من  وطنيني  ممارسني  بني  االقتضاء، 
النارية واالجتار بها على نحو غير مشروع، وكلما كان ذلك ممكنا ومفيدا، ممثلني عن األوساط 
ودعم  تعزيز  بغية  االجتماعات  وتيسير  املدني،  واملجتمع  اخلاص  الصناعة  وقطاع  األكادميية 

االتصال املباشر والتعاون، واستبانة االحتياجات من املساعدة التقنية وتوفيرها.

لعل املؤمتر يود أن يطلب إلى مكتب املخدرات واجلرمية أن يواصل تعزيز وتشجيع التعاون   -38
الدولي في املسائل اجلنائية، عمال باالتفاقية، بهدف التحقيق في جرائم صنع األسلحة النارية 
وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة ومقاضاة مرتكبي تلك اجلرائم، 
مبا في ذلك عندما تكون متعلقة باإلرهاب وجرائم أخرى، مثل اجلرائم احلضرية التي ترتكبها 
العصابات، وذلك بتنظيم حلقات عمل إقليمية وأقاليمية، مبا في ذلك لبلدان واقعة على دروب 

االجتار املهمة.

لعل املؤمتر يود أن يدعو الدول األطراف إلى تزويد مكتب املخدرات واجلرمية مبعلومات   -39
االتصال  وجهات  الوطنية  السلطات  وعن  النارية  األسلحة  بروتوكول  تنفيذ  حالة  عن  محدثة 

املسؤولة عن تطبيق بروتوكول األسلحة النارية وعن التعاون الدولي في املسائل اجلنائية.

مع يتماشى  املعلومات مبا  تبادل  مواصلة  األطراف على  الدول  يحث  أن  يود  املؤمتر  لعل   -40 
املادة 12 من البروتوكول.

الصعيد  على  الدولي  والتعاون  القانون  إنفاذ  تعزيز  على  الدول  يحث  أن  يود  املؤمتر  لعل   -41
يود  ولعله  النارية،  باألسلحة  املشروع  غير  باالجتار  يتعلق  فيما  املختصة  السلطات  بني  الدولي 
خالل  من  ذلك  في  مبا  ودعمه،  التعاون  هذا  تيسير  واجلرمية  املخدرات  مكتب  إلى  يطلب  أن 

االجتماعات اإلقليمية واألقاليمية.
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لعل املؤمتر يود أن يحث الدول على النظر في الدخول في ترتيبات بشأن التعاون الدولي   -42
تداء 

ْ
الفعال على إجراء التحقيقات واملحاكمات، مبا في ذلك من خالل أفرقة التحقيق املشتركة، اق

باألمثلة اإليجابية املوجودة في بعض البلدان فيما يتعلق مبكافحة اجلرمية املنظمة أو اإلرهاب.

لعل املؤمتر يود أن يوصي الدول األطراف، متاشيا مع الفقرة 2 من املادة 8 والفقرة 3 من   -43
املادة 13 من البروتوكول، بالعمل على تطوير وتعزيز العالقات بني السلطات املختصة وصانعي 
وسماسرتها  ومصدريها  ومستورديها  وجتارها  والذخيرة  ومكوناتها  وأجزائها  النارية  األسلحة 

وناقليها التجاريني من أجل منع صنعها واالجتار بها بصورة غير مشروعة وكشفهما.

اجلنائية  التحقيقات  إجراء  على  قدراتها  تعزيز  على  الدول  يحث  أن  يود  املؤمتر  لعل   -44
النارية  األسلحة  وبروتوكول  االتفاقية  مبقتضى  منهجية  متزامنة  حتقيقات  إجراء  في  والنظر 
وعلى  مالية،  جرائم  من  به  يتصل  وما  النارية  باألسلحة  املحتمل  املشروع  غير  االجتار  بشأن 
مبا  اجلرائم،  من  املتأتية  املشروعة  غير  والعائدات  املوجودات  جميع  ومصادرة  ضبط  ضمان 
والشبكات  اجلماعات  حتوزها  التي  اجلرائم،  بارتكاب  املتعلقة  واألدوات  النارية  األسلحة  فيها 

اإلجرامية الضالعة في االجتار غير املشروع باألسلحة النارية واجلرائم ذات الصلة.

لعل املؤمتر يود أن يدعو الدول األعضاء إلى توفير موارد من خارج امليزانية لدعم تقدمي   -45
مبا  وحتليلها،  النارية  باألسلحة  املتعلقة  البيانات  جمع  فيها  مبا  والتشريعية،  التقنية  املساعدة 

يتماشى مع البروتوكول.

القانون  إنفاذ  الدول األطراف على أن توفر باستمرار ألجهزة  يود أن يشجع  لعل املؤمتر   -46
عن  الكشف  بشأن  والتدريب  القدرات  بناء  أنشطة  اجلمركية  والسلطات  القضائية  والهيئات 
األدوات  من  واالستفادة  أمكن،  حيثما  وتعقبها،  والذخيرة  ومكوناتها  وأجزائها  النارية  األسلحة 

احلالية في الكشف عن األسلحة النارية وتعقبها.

املدعني  دور  أهمية  االعتبار  في  تأخذ  بأن  األطراف  الدول  يوصي  أن  يود  املؤمتر  لعل   -47
املهنيني  لهؤالء  توفر  وأن  النارية،  باألسلحة  املشروع  والقضاة في مكافحة االجتار غير  العامني 

في هذا السياق تدريبا متخصصا أيضا.

لعل املؤمتر يود أن يحث الدول األطراف على أن تأخذ في االعتبار أهمية دور السلطات   -48
الوطنية  القوانني  وإنفاذ  املشبوهة  الشحنات  والكشف عن  املعلومات  تبادل  اجلمركية في سياق 
املتعلقة باالجتار غير املشروع باألسلحة النارية، وأن تنظر في توفير املساعدة التقنية أو طلبها 
من أجل تعزيز قدرة السلطات اجلمركية الوطنية في هذه املجاالت، مبا يتسق مع أحكام املادتني 

11 و14 من البروتوكول.

لعل املؤمتر يود أن يؤكد ضرورة تعزيز الدول لبناء قدرات جميع املمارسني في مجال العدالة   -49
القانوني  النظام  في  الصكوك  تلك  وإدراج  الدولية  القانونية  الصكوك  بشأن  وتدريبهم  اجلنائية 

الداخلي للبلدان املستفيدة بغية إذكاء وعي هؤالء املمارسني بهذه الصكوك ومعرفتهم بها.

في  التحقيق  مجال  في  القدرات  وبناء  التدريب  تعزيز  أهمية  على  التشديد  منطلق  من   -50
إلى تعزيز تبادل املمارسات  النارية ومكافحتهما، واحلاجة  اجلرمية املنظمة واالجتار باألسلحة 
من  وغيره  واجلرمية  املخدرات  مكتب  يدعو  أن  يود  املؤمتر  لعل  املمارسني،  بني  فيما  اجليدة 
مقدمي املساعدة إلى النظر في إشراك اخلبراء املتخصصني املعنيني من املنطقة أو بلدان أخرى 
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في هذه األنشطة التدريبية بهدف تعزيز التبادل والتعاون املباشرين بني املمارسني على الصعيد 
أيضا. التشغيلي 

لعل املؤمتر يود أن يطلب إلى مكتب املخدرات واجلرمية وشركاء آخرين تعزيز بناء قدرات   -51
خالل  من  ذلك  في  مبا  احلدود،  مراقبة  بشأن  لها  املقدمة  التقنية  واملساعدة  الطالبة  الدول 
وأجزائها  النارية  باألسلحة  املشروع  غير  االجتار  ومكافحة  كشف  أجل  من  املالئمة،  املعدات 

والذخيرة. ومكوناتها 

القدرة  تعزيز  إلى  واجلرمية  املخدرات  ومكتب  األعضاء  الدول  يدعو  أن  يود  املؤمتر  لعل   -52
الوطنية على جمع البيانات وحتليلها بالترويج لتعزيز التنسيق بني السلطات املختصة املعنية.

تدريبية  املساعدة في إعداد دورات  الدول ومقدمو  تنظر  بأن  أن يوصي  يود  املؤمتر  لعل   -53
تعظيم  بغية  اإللكتروني،  التعلم  برامج  مثل  احلديثة،  املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  وتقدميها 

املوارد والوصول إلى فئة مستهدفة أوسع تشمل املمارسني على مختلف املستويات التنفيذية.

لعل املؤمتر يود أن يكرر طلبه إلى مكتب املخدرات واجلرمية بأن يواصل تقدمي املساعدة   -54
توصيات  تنفيذ  دعم  أجل  من  سيما  وال  النارية،  لألسلحة  العاملي  برنامجه  خالل  من  التقنية 
الفريق العامل، ولعله يود أن يشجع الدول األعضاء القادرة على إتاحة موارد من خارج امليزانية 
على أن تفعل ذلك لتمكني املكتب من تنفيذ واليته املتمثلة في مساعدة البلدان بناء على طلبها.

لعل املؤمتر يود أن يوصي بأن تنظر الدول األطراف في تقدمي التدريب املتخصص أو طلبه   -55
ملوظفي إنفاذ القانون واجلهات الرقابية الوطنيني بشأن الوسم والتعقب وحفظ السجالت، متشيا 
مع املواد 6 و7 و8 و12 من البروتوكول، مع التأكيد على أن هذه اجلهود حاسمة بالنسبة لتعقب 
األسلحة النارية املتجر بها على نحو غير مشروع والتعرف عليها، وتوفير التدريب، مبا في ذلك 
النارية  األسلحة  على  التعرف  بشأن  القانون  إنفاذ  ملوظفي  اجلديدة،  التكنولوجيا  على  التدريب 

وتسجيل ضبطيات األسلحة النارية واإلبالغ عنها.

باملساعدة  تزويد بعضها بعضا  الدول األطراف في  تنظر  بأن  أن يوصي  يود  املؤمتر  لعل   -56
التقنية، ال سيما التدريب العملي، متشيا مع املادة 14 من البروتوكول، وأن تنظر أيضا في تبادل 

املعلومات عن جهود املساعدة التقنية واحتياجاتها.

الدولية  املنظمات  مع  العمل  في  األعضاء  الدول  تنظر  بأن  يوصي  أن  يود  املؤمتر  لعل   -57
واإلقليمية ودون اإلقليمية التي تقدم املساعدة التقنية من أجل مكافحة االجتار باألسلحة النارية 
وأجزائها ومكوناتها، مبا فيها منظمة الدول األمريكية واملركز اإلقليمي املعني باألسلحة الصغيرة 
في نيروبي واملراكز اإلقليمية ملكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح )مركز األمم املتحدة اإلقليمي 
للسالم ونزع السالح والتنمية في منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبـي؛ ومركز األمم املتحدة 
اإلقليمي للسالم ونزع السالح والتنمية في أفريقيا؛ ومركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع 
السالح والتنمية في آسيا واملحيط الهادئ( واجلماعة الكاريبية ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا 

والشبكات ذات الصلة مثل شبكة غرب أفريقيا للسلطات املركزية واملدعني العامني.

واجلرمية  املخدرات  مكتب  بني  التعاون  من  املزيد  تشجيع  في  ينظر  أن  يود  املؤمتر  لعل   -58
اجتماعات  سياق  في  ذلك  في  مبا  املعنية،  اإلقليمية  ودون  واإلقليمية  الدولية  املنظمات  وسائر 

الفريق العامل املعني باألسلحة النارية، وجتنب ازدواج اجلهود.
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لعل املؤمتر يود أن يوصي الدول األطراف التي تقدم املساعدة التقنية وتتلقاها وفقا للمادة 14   -59
من البروتوكول بالنظر في استدامة مبادراتها كعامل رئيسي لدى تخطيط هذه املساعدة وتقدميها.

مبثابة  يعمل  العامل  الفريق  بأن  التسليم  على  األطراف  الدول  يحث  أن  يود  املؤمتر  لعل   -60
شبكة مفيدة من اخلبراء والسلطات املختصة من أجل حتسني التعاون الدولي وتبادل املعلومات 
واملمارسات اجليدة فيما يتعلق باالجتار غير املشروع باألسلحة النارية. ولعل املؤمتر يود كذلك، 
في هذا الصدد، أن يشجع الدول األطراف على أن تيسر مشاركة اخلبراء الوطنيني والسلطات 
في  املعنية  احلكومية  غير  واملنظمات  واإلقليمية  اإلقليمية  دون  واملنظمات  الوطنية  املختصة 
الداخلي  النظام  مع  يتماشى  مبا  النارية  باألسلحة  املعني  العامل  للفريق  املقبلة  االجتماعات 

للمؤمتر، كلما أمكن ذلك.

لعل املؤمتر يود أن يدعو الفريق العامل إلى أن يدرج في اجتماعه املقبل بندا في جدول   -61
الفضلى  الوطنية وممارساتها  لتجاربها  محددة  تعرض مناذج  أن  األطراف  للدول  يتيح  األعمال 
عن  الكشف  بغرض  نارية  أسلحة  تعقب  طلبات  بإرسال  يتعلق  فيما  واجهتها  التي  والتحديات 

عمليات اجتار غير مشروع أو االستجابة لطلبات من هذا القبيل.

عمل  خطة  املقبل  اجتماعه  في  يضع  أن  على  العامل  الفريق  يشجع  أن  يود  املؤمتر  لعل   -62
شاملة متعددة السنوات من أجل تيسير مشاركة أوسع من اخلبراء والسلطات املختصة بالتركيز 
في املقام األول على تبادل اخلبرات واملمارسات اجليدة والدروس املستفادة فيما يتعلق بتنفيذ 
الدول األعضاء، فيما  يود أن يحث  املؤمتر  النارية. ولعل  بروتوكول األسلحة  أحكام محددة من 

يتعلق بكل بند ذي صلة من بنود جدول األعمال، على النظر في املواد التقنية املتاحة.

لعل املؤمتر يود أن يدعو الفريق العامل املعني باألسلحة النارية إلى تبادل اخلبرات حول   -63
على  املختصة  السلطات  بني  للتعاون  الفعالة  واألساليب  املستفادة  والدروس  الراهنة  املمارسات 
منع عمليات االجتار غير املشروع باألسلحة النارية وكشفها، وفقا ألحكام الفقرة 3 من املادة 13 
من البروتوكول، وأن يدعو الفريق العامل أيضا إلى أن ييسر مشاركة خبراء من ممثلي الصناعات 

املحددة في الفقرة 3 من املادة 13 من أجل إثراء املناقشة.

لعل املؤمتر يود أن يدعو الفريق العامل إلى تشجيع شبكات اخلبراء والسلطات املختصة   -64
املقبلة  اجتماعاته  املشاركة في  النارية على  باألسلحة  باالجتار  املعنية  اإلقليمية  ودون  اإلقليمية 
من  مستمدة  بآراء  توصياته  في  االسترشاد  ضمان  على  املساعدة  أجل  من  فيها  واملساهمة 

املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي وتنفيذها على هذين املستويني.

لعل املؤمتر يود أن يدعو الدول األطراف إلى تقدمي تبرعات لتيسير مشاركة اخلبراء من   -65
البلدان النامية في اجتماعات الفريق العامل.

لعل املؤمتر يود أن يدعو الدول األطراف إلى أن حتدد، بالتشاور مع األمانة، تواريخ انعقاد   -66
االجتماعات املقبلة للفريق العامل في وقت مبكر قدر اإلمكان حتى يتوفر للدول وقت كاف لكي 

تخطط ملشاركة خبرائها في تلك االجتماعات.
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لعل املؤمتر يود أن يوصي الفريق العامل بأن يناقش، في اجتماع مقبل، متابعة التوصيات   -67
التي سبق اعتمادها ومراعاة تلك التوصيات قبل تقدمي توصيات في املستقبل.

لعل املؤمتر يود أن يوصي الفريق العامل بأن ينظر، في اجتماع مقبل، في البعد اجلنساني   -68
لصنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة.

- االجتماع اخلامس، من 8 إلى 10 أيار/مايو 2017
ً
خامسا

القانونية  الصكوك  أحد  هو  النارية  األسلحة  بروتوكول  بأنَّ  يعترف  أن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -1
بالتكامل  يقر  أن  أيضا  يودُّ  املؤمتر  ولعلَّ  النارية.  باألسلحة  االجتار  ملكافحة  األساسية  العاملية 
الصلة، من  ذات  السياسية  وااللتزامات  اإلقليمية  الصكوك  وكذلك  األسلحة  بني معاهدة جتارة 
جار غير املشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة اخلفيفة بكل جوانبه 

ِّ
قبيل برنامج العمل ملنع االت

ف على األسلحة  التعرُّ جار والقضاء عليه، والصك الدولي لتمكني الدول من 
ِّ
ومكافحة ذلك االت

عليها،  ل  يعوَّ وبطريقة  املناسب  الوقت  في  بها 
ُّ
وتعق املشروعة  غير  اخلفيفة  واألسلحة  الصغيرة 

غير  بصورة  بها  واالجتار  النارية  األسلحة  صنع  ومكافحة  ملنع  ومناسبة  أساسية  صكوك  وهي 
مشروعة ويعزز كل منها اآلخر ويساهم تنفيذها تنفيذا كامال فعاال في حتقيق الغاية 16-4 من 

خطة التنمية املستدامة لعام 2030.

لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يدعو الدول األعضاء إلى اعتماد نهج كلي للقضاء على صنع األسلحة   -2
ناتها والذخيرة واالجتار بها وتسريبها بصورة غير مشروعة، يراعي التنمية  النارية وأجزائها ومكوِّ
االجتماعية واالقتصادية للدول األعضاء ويعنى مبعاجلة األسباب اجلذرية لهذه الظواهر، حسب 

االقتضاء.

أعمال  جدول  في  يدرج  أن  العامل  الفريق  من  يطلب  أن  في  ينظر  أن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -3
األمم  ومكتب  األعضاء  الدول  اتخذتها  التي  املتابعة  إجراءات  بشأن  مناقشة  املقبلة  اجتماعاته 
بتنفيذ  يتعلق  فيما  تواجهها  التي  والتحديات  )املكتب(  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة 

توصياته.

الدول  مع  الوثيق  التعاون  من  إطار  في  ع،  يشجِّ أن  املكتب  إلى  يطلب  أن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -4
األعضاء، تبادل املعلومات بصفة دورية على النطاقني اإلقليمي وعبر اإلقليمي من أجل متابعة 

حالة تنفيذ التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل واملؤمتر والتحديات التي تواجه تنفيذها.

التنمية  أهداف  دعم حتقيق  في  النارية  األسلحة  لبروتوكول  الرئيسي  الدور  إلى  بالنظر   -5
املستدامة، لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يحث الدول األعضاء التي لم تنضم بعد إلى بروتوكول األسلحة 
النارية إلى االنضمام إليه وتنفيذه بطريقة كاملة وفعالة ومضاعفة جهودها ملكافحة صنع األسلحة 
الوطني  املستوى  على  غير مشروعة  بصورة  بها  واالجتار  والذخيرة  ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية 

والدولي واإلقليمي ودون اإلقليمي، مبا في ذلك من خالل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب.

ع الدول األطراف والدول املوقعة التي تعمل في الوقت الراهن على  لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يشجِّ  -6
تضمني أحكام بروتوكول األسلحة النارية في تشريعاتها على إيالء االعتبار الواجب إلى الصكوك 
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التشريعات.  وتنسيق  اتساق  تكفل  بحيث  فيها  أطراف  هي  التي  األخرى  واإلقليمية  الدولية 
تقدمي  الطلب،  عند  يواصل،  أن  املكتب  إلى  يطلب  أن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ  الغاية،  لهذه  وحتقيقا 
املساعدة القانونية والتقنية إلى الدول األطراف واملوقعة في اعتماد وتنفيذ بروتوكول األسلحة 

النارية. 

لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يؤكد أهمية توفير أنشطة فعالة لبناء قدرات املؤسسات التي تنفذ تدابير   -7
تساهم، على وجه اخلصوص، في حتقيق الغاية 16-4 من خطة التنمية املستدامة لعام 2030، عند 

االقتضاء.

لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يطلب إلى الفريق العامل أن يواصل تعزيز التدابير الوقائية واألمنية   -8
يتعلق  فيما  سيما  وال  األعضاء،  الدول  بني  فيما  اجليدة  واملمارسات  اخلبرات  تبادل  وتدعيم 
إطار  في  مطلوبة  التدابير  تلك  تكون  حيثما  النارية  األسلحة  سجالت  وحفظ  وسم  بتدابير 
الصكوك الدولية، وحتقيقا لهذه الغاية، أن ينظر في تكليف املكتب بالعمل مع املنظمات الدولية 
وتعزيز  املختلفة،  الوسم  ألساليب  وافية  خالصة  أو  ثبت  إتاحة  أو  لوضع  املختصة  واإلقليمية 
نة مبوجب بروتوكول  تبادل املعلومات بشأن تصنيف األسلحة النارية كمرجع جلهات التنسيق املعيَّ

األسلحة النارية.

لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يحث الدول األعضاء على تعزيز النظم املعنية بالوسم وحفظ السجالت   -9
والتعقب، بهدف حتسني إمكانية التعرف على األسلحة النارية ودعم التحقيقات اجلنائية وزيادة 
مساءلة املصنعني والتجار واملستوردين واملصدرين والسماسرة والناقلني التجاريني وغيرهم من 
حاملي الرخص. وحتقيقا لهذه الغاية، لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يطلب إلى الدول األعضاء في نفس 
التعقب  تيسير  بهدف  السجالت  وحفظ  الوسم  معايير  تنسيق  إلى  تسعى  أن  اإلقليمية  املنطقة 
وتبادل املعلومات ذات الصلة، وأن تضع معايير دنيا للوسم وحفظ السجالت إذا لم تكن لديها 

مثل هذه املعايير.

عمليات  بشأن  التقنية  املساعدة  تقدمي  يواصل  أن  املكتب  إلى  يطلب  أن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -10
ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية  باألسلحة  املتعلقة  واإلتالف  والتعقب  السجالت  وحفظ  الوسم 

والذخيرة، والتشجيع على تنسيق املعايير املتعلقة بها.

املمكنة  التأثير  أوجه  في  النظر  على  األطراف  الدول  ع  يشجِّ أن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -11
للتكنولوجيات اجلديدة على تنفيذ أحكام بروتوكول األسلحة النارية املتعلقة بالوسم، وكيف ميكن 
في  املساعدة  بغرض  وأغلفتها  الذخيرة  وسم  في  تساعد  أن  أمكن،  حيثما  التكنولوجيات،  لهذه 

اجلنائية. التحقيقات 

الدول  في  املصنعني  حتث  أن  إلى  املستوردة  األعضاء  الدول  يدعو  أن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -12
واإلقليمية،  الدولية  للمعايير  وفقا  التصدير  إلى  املوجهة  املصنعة  األسلحة  وسم  على  املصدرة 

واملعايير الوطنية للبلد املستورد.

لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يحث الدول األعضاء على معاجلة مشكلة اإلنتاج احِلرفي غير املشروع   -13
ناتها والذخيرة وتعزيز السياسات واجلهود املبذولة للتصدي لها. لألسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يدعو الدول األعضاء واحتاداتها اجلمركية إلى إنفاذ نظم صارمة ملراقبة   -14
مقتضيات  مع  تتفق  التصدير  ملخاطر  شاملة  بتقييمات   

ً
مثال باالستعانة  والتصدير،  االستيراد 
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املادة 10 من بروتوكول األسلحة النارية، ويطلب إلى املكتب تقدمي املساعدة التقنية والتدريب إلى 
الدول األعضاء التي تطلب ذلك، مع التركيز بصفة خاصة على مسائل مثل ضوابط النقل وتقييم 

املخاطر.

اإلنذار  آليات  تعزيز  موضوع  العامل مبعاجلة  الفريق  قيام  في  ينظر  أن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -15
أجهزة  بني  التعاون  من خالل  تعزيزها  يشمل  احلدود، مبا  اخلاصة مبراقبة  والرقابة  والكشف 
إنفاذ القانون وسلطات اجلمارك ومستوردي ومصدري األسلحة النارية والقطاعات األخرى ذات 
إلى املشاركة  املعنيني  الوطنيني  العامل، في هذا الصدد، اخلبراء  الفريق  الصلة، وفي أن يدعو 

في عمله.

ع الدول األطراف على تهيئة الظروف التشريعية املناسبة وتعزيز  لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يشجِّ  -16
وأجزائها  النارية  األسلحة  بجرائم صنع  يتعلق  فيما  القضائية  واملالحقة  التحقيق  على  قدراتها 
جار بها بصورة غير مشروعة وما يتصل بها من جرائم، وتعزيز التعاون 

ِّ
ناتها والذخيرة واالت ومكوِّ

الشرطي والقضائي على الصعيدين اإلقليمي والدولي من أجل مكافحة هذه الظواهر.

الوسم  تدابير  جانب  إلى  تنظر،  بأن  األعضاء  الدول  يوصي  أن  يودُّ  العامل  الفريق  لعلَّ   -17
والتعقب، في االستعانة بالتكنولوجيات الرقمية وغيرها من التكنولوجيات فيما يتعلق بالبصمات 
واملعلومات البالستية املتعلقة باألسلحة النارية، وبإنشاء قواعد بيانات شاملة ملثل هذه املعلومات، 

من أجل دعم التحقيقات اجلنائية في هذا املجال.

ه باجلهود التي يبذلها املكتب، من خالل برنامجه العاملي لألسلحة  لعلَّ املؤمتر يودُّ أن ينوِّ  -18
النارية، في مساعدة الدول على تضمني أحكام بروتوكول األسلحة النارية في تشريعاتها الوطنية 
واملالحقة  التحقيق  العامة في مجاالت  والنيابة  والقضاة  القوانني  إنفاذ  وتعزيز قدرات موظفي 

صل به من جرائم. جار باألسلحة النارية وما يتَّ
ِّ
القضائية املتعلقة بجرائم االت

املكتب، وأن يطلب  التي يقدمها  والتشريعية  التقنية  باملساعدة  ب  أن يرحِّ يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -19
القضائية  واملالحقة  التحقيق  مجال  في  القدرات  بناء  في  وجهوده  اجلهود  تلك  مواصلة  إليه 

صل به من جرائم.  جار باألسلحة النارية وما يتَّ
ِّ
املتعلقة باالت

لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يطلب إلى املكتب أن يعزز، بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء، التبادل   -20
الدوري للمعلومات وجمع البيانات وتبادل املمارسات اجليدة والتحديات املطروحة على األصعدة 
اإلقليمية وعبر اإلقليمية والدولية، وكذلك التعاون الدوري فيما بني السلطات الوطنية املختصة 
وجهات التنسيق الوطنية بشأن تعقب األسلحة النارية وغير ذلك من التدابير والتحديات، وتيسير 
بها  جار 

ِّ
والذخيرة واالت ناتها  النارية وأجزائها ومكوِّ الدولي على مكافحة صنع األسلحة  التعاون 

بصورة غير مشروعة لتحقيق األهداف املنشودة في هذا الشأن، مبا يشمل حتقيق الغاية 4-16 
من خطة التنمية املستدامة لعام 2030 ورصد التقدم املحرز صوب حتقيقها.

لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يطلب إلى املكتب جمع وحتليل احلاالت ذات الصلة واملمارسات اجليدة   -21
جار باألسلحة النارية، مبا في 

ِّ
في مجالي التحقيق واملالحقة القضائية بشأن قضايا جرائم االت

اجليدة  للممارسات  وافية  خالصة  وإعداد  املنظمة،  واجلرمية  باإلرهاب  املتعلقة  القضايا  ذلك 
والذخيرة  ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية  باألسلحة  جار 

ِّ
االت منع  الدول على  التي تساعد  والتدابير 

تيسير  املكتب  إلى  يطلب  أن  كذلك  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ  السياق،  هذا  وفي  بكفاءة.  له  والتصدي 
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تبادل املعلومات والدروس املستفادة وأفضل املمارسات املتعلقة بالتهديدات املستجدة واألشكال 
اجلديدة من اجلرمية، مثل اجلرائم احلضرية التي ترتكبها العصابات، واالجتار باألسلحة النارية 
باستخدام خدمات الطرود البريدية والشبكة اخلفية، وجتميع األسلحة النارية من قطع الغيار، 
جرين، مبا في ذلك في القضايا املتعلقة باإلرهاب واجلرمية املنظمة، وغير ذلك  وطرائق عمل املتَّ

من املواضيع املستجدة.

ع الدول األعضاء على تعزيز التعاون دون اإلقليمي والدولي فيما  لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يشجِّ  -22
جار باألسلحة النارية، من خالل االستعانة بجهات التنسيق 

ِّ
بينها فيما يتعلق مبنع ومكافحة االت

وآليات التنسيق القائمة والشبكات ومنصات التعاون واخلبرات الفنية املتاحة.

بني  والتنسيق  التعاون  تعزيز  على  واألمانة  األطراف  الدول  ع  يشجِّ أن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -23
األمانات والهيئات املتكافئة املعنية بالصكوك واآلليات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، مع مراعاة 

األطراف في تلك الصكوك واآلليات.

ع الدول األعضاء على تعزيز التعاون وتبادل املمارسات اجليدة مع  لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يشجِّ  -24
العام واخلاص، حسب االقتضاء، مبا في ذلك مع ممثلي املؤسسات  املجتمع املدني والقطاعني 
جار 

ِّ
ناتها والذخيرة واالت الصناعية في العمل على مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

واملنظمات  األعضاء  الدول  يدعو  وأن  الوعي،  إذكاء  ذلك  في  مبا  مشروعة،  غير  بصورة  بها 
الدولية، حتقيقا لهذه الغاية، إلى مراعاة العمل التحليلي الذي ينهض به املجتمع املدني والدوائر 
األكادميية بشأن االجتاهات الدولية والتحديات املستبانة مؤخرا فيما يتعلق باالجتار باألسلحة 

ناتها والذخيرة. النارية وأجزائها ومكوِّ

النارية  باألسلحة  املتعلقة  البيانات  وحتليل  جمع  أهمية   
ً
دا مجدَّ د 

ِّ
يؤك أن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -25

وطنية  ونهج  سياسات  لوضع  كأساٍس  املشروعة  غير  األسلحة  وتدفقات  بها  جر  واملتَّ املضبوطة 
جار بها بصورة غير مشروعة 

ِّ
ناتها والذخيرة واالت ملكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

ع الدول األعضاء في هذا السياق على وضع مؤشرات وطنية تساعد على قياس أثر  وأن يشجِّ
اجلهود التي تبذلها في هذا الشأن.

املكتب  يبذلها  التي  اجلهود  في  املشاركة  على  األعضاء  الدول  ع  يشجِّ أن  يودُّ  املؤمتر  لعلَّ   -26
عليها  واملعثور  املضبوطة  والذخيرة  ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية  األسلحة  بشأن  بيانات  جلمع 
جار واإلبالغ عنها في إطار املؤشر 16-4-2 من خطة 

ِّ
مة بغية استبانة ورصد تدفقات االت

َّ
واملسل

دة للتصدي للتحديات  التنمية املستدامة لعام 2030، مع مراعاة احلاجة إلى وضع منهجية موحَّ
املتعلقة بوضع التعاريف والتحديات التشغيلية التي تواجه جمع البيانات األساسية.

- االجتماع السادس، يومي 2 و3 أيار/مايو 2018
ً
سادسا

مع التسليم بأنَّ االجتار باألسلحة النارية هو تهديد عابر للحدود الوطنية وكثيرا ما يرتبط   -1
رات واإلرهاب، وأنَّ توافر األسلحة النارية وأجزائها  باجلرمية املنظمة، مبا فيها االجتار باملخدِّ
القدرة  من  يزيدان  عليها  حصولهم  وُيْسر  املنظمة  اإلجرامية  للجماعات  والذخيرة  ومكوناتها 
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التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

التدميرية لتلك اجلماعات ويوفران لها الوسائل املادية واملالية الالزمة لتحقيق أهدافها وإدامة 
وجودها، ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ جميع اإلجراءات الالزمة ملنع تلك اجلماعات من حيازة 

هذه املواد.

وارتكاب  املنظمة  اجلرمية  ييسر  النارية  باألسلحة  املشروع  غير  االجتار  بأنَّ  التسليم  مع   -2
األعضاء  للدول  ينبغي   ،2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  ويقوض حتقيق  اإلرهابية  األعمال 
لية واستراتيجيات أو خطط عمل وطنية ملنع ومكافحة االجتار 

ُ
ُهج متكاملة وك

ُ
ن النظر في وضع 

مكافحة  سياق  في  سيما  وال  والذخيرة،  ومكوناتها  وأجزائها  النارية  باألسلحة  املشروع  غير 
اجلرمية املنظمة عبر الوطنية واإلرهاب.

املنظمة  ملكافحة اجلرمية  املتحدة  األمم  التفاقية  والفعال  الكامل  التنفيذ  بأنَّ  اإلقرار  مع   -3
صنع  ومكافحة  ملنع   

ً
مفيدا  

ً
أساسا يوفر  لها  املكمل  النارية  األسلحة  وبروتوكول  الوطنية  عبر 

اجلرمية  وبني  بينها  القائمة  والصالت  مشروع،  غير  نحو  على  بها  واالجتار  النارية  األسلحة 
 في 

ً
املنظمة واإلرهاب، لعل املؤمتر يود أن يدعو جميع الدول األعضاء التي لم تصبح بعد أطرافا

.
ً
 تاما

ً
بروتوكول األسلحة النارية إلى النظر في القيام بذلك وتنفيذ أحكامه تنفيذا

)املكتب(  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  إلى  يطلب  أن  يود  املؤمتر  لعل   -4
أن يواصل مساعدة الدول األعضاء على التصدي للتحديات التي يطرحها االجتار غير املشروع 
باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة، وصالته بغير ذلك من اجلرائم اخلطيرة، وعلى 
الغاية،   لهذه 

ً
النارية، وحتقيقا منع اجلماعات اإلجرامية املنظمة واإلرهابية من حيازة األسلحة 

أن يدعو الدول األعضاء إلى تقدمي ما يلزم من مساعدة تقنية ومالية لدعم البلدان النامية. 

الوطنية  واملؤسسية  القانونية  أطرها  االقتضاء،  عند  تعزز،  أن  األعضاء  للدول  ينبغي   -5
النارية وغير ذلك من  التي ميثلها االجتار غير املشروع باألسلحة  املترابطة  للتحديات  للتصدي 
هذا  في  املساعدة  يقدم  أن  املكتب  إلى  تطلب  وأن  واإلرهاب،  املنظمة  اجلرمية  مثل  اجلرائم، 

الصدد إلى الدول الطالبة.

ينبغي للدول األعضاء أن تنقح وتعزز تشريعاتها الوطنية املتعلقة باألسلحة النارية بغرض   -6
حتديد الثغرات التشريعية والفجوات املحتملة التي ميكنها أن تسهل حصول اجلماعات اإلجرامية 
أو اإلرهابية على األسلحة النارية وتسريبها إلى األسواق غير القانونية، مع مراعاة التهديدات 
بصنع  املتعلقة  األحكام  منها  أمور  جملة  تعزيز  خالل  من  التكنولوجية،  والتطورات  املستجدة 

األسلحة النارية وتعطيلها وحتويلها، وتعزيز الضوابط الوطنية املعنية بالنقل والترخيص.

لعل املؤمتر يود أن ينظر في أن يطلب إلى الفريق العامل أن يعالج موضوع التدابير العملية   -7
مبتكرة  تكنولوجية  حلول  وتنفيذ  بها 

ُّ
تعق وإمكانية  النارية  األسلحة  مراقبة  تعزيز  إلى  الرامية 

التي  النارية  األسلحة  وسوم  ومحو  تكرار طمس  يطرحها  التي  التحديات  على  التغلب  أجل  من 
 عن طريق وضع رقائق دقيقة في 

ً
تستخدمها اجلماعات اإلجرامية واإلرهابية، مبا في ذلك مثال

األسلحة أثناء عملية جتميعها لتحديد الهوية بواسطة الترددات الالسلكية.

ب 
ُّ
مع مراعاة أن حفظ السجالت الشاملة والوسم على نحو مالئم شرطان أساسيان للتعق  -8

الفعال، ينبغي للدول األعضاء النظر في أهمية االحتفاظ بسجالت لألسلحة النارية ألطول مدة 
ممكنة، وتعزيز قدرة موظفي إنفاذ القانون لتمكينهم من استخدام قواعد البيانات املتاحة على 
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نحو فعال بغرض التحقيق في القضايا اجلنائية الفعلية التي تشمل أسلحة نارية غير مشروعة 
واالجتار بها بصورة غير مشروعة. 

املتعددي  العامني  املدعني  من  مجموعات  إنشاء  في  النظر  إلى  األعضاء  الدول  دعى 
ُ
ت  -9

باألسلحة  واالجتار  واإلرهاب  املنظمة  باجلرمية  املتعلقة  القضايا  مسؤولية  لتولي  التخصصات 
النارية من أجل حتسني معاجلة هذه التهديدات املترابطة.

أجهزة  ملوظفي  والتدريب  القدرات  لبناء  مالئمة  أنشطة  توفر  أن  األعضاء  للدول  ينبغي   -10
اجلرائم  مع  التعامل  بغرض  والقضاة،  العامني  املدعني  مثل  القضائي،  واجلهاز  القانون  إنفاذ 
وينبغي  النارية،  باألسلحة  املشروع  غير  االجتار  منها  متعددة،  جرائم  على  تنطوي  التي  املعقدة 

للمكتب أن يقدم الدعم في هذا املسعى إلى الدول األعضاء التي تطلبه.

ينبغي حث الدول األطراف على بذل جهود ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال مراقبة احلدود،   -11
ومكوناتها،  وأجزائها  النارية  األسلحة  على  للتعرف  واجلمارك  الشرطة  موظفي  قدرات  وتدعيم 
مة  النمطية مصمَّ املواصفات  لتحديد  وتقنيات  تقييمات مخاطر  االجتار من خالل  والكشف عن 
 لهذه الغاية، ينبغي للمكتب 

ً
، ومعدات متخصصة، وأنشطة لتعزيز بناء القدرات. وحتقيقا

ً
خصيصا

أن يقدم الدعم إلى الدول األعضاء التي تطلبه فيما يخص هذه اجلهود، من خالل جملة أمور منها 
توفير التدريب املتخصص واألدوات واملعدات املناسبة، وتبادل املمارسات اجليدة.

ينبغي للدول األعضاء أن تنظر في تعزيز قدرات الكشف املبكر ملنع تسريب األسلحة النارية   -12
أحدث  باستخدام  املثال،  سبيل  على  بها،  املشروع  غير  واالجتار  والذخيرة  ومكوناتها  وأجزائها 
والبحر  األرض  في  احلدودية  الرقابة  تدابير  إطار  في  والتفتيش  للرصد  التكنولوجية  األدوات 
والسلطات  اجلمارك  وسلطات  القوانني  إنفاذ  ملوظفي  املتخصص  التدريب  خالل  ومن  واجلو، 

القضائية واملستوردين واملصدرين واجلهات األخرى ذات الصلة.

وتقدمي  النارية  باألسلحة  االجتار  عن  املسؤولة  اإلجرامية  املنظمات  حتديد  ضمان  بغية   -13
قادتها إلى العدالة، ينبغي للدول األطراف أن تنظر في تبادل املعلومات بشأن األسلحة النارية 
املضبوطة املتجر بها على نحو غير مشروع إلى أراضيها، وأن تكفل إجراء مزيد من التحقيقات، 
ب، في البلد الذي يوجد فيه آخر تسجيل قانوني لألسلحة النارية.

ُّ
في إطار متابعة طلبات التعق

ينبغي للدول األعضاء أن تواصل تعزيز تعاونها في مجال إنفاذ القانون والتعاون القضائي   -14
وتبادل  جمع  بغرض  النارية،  باألسلحة  املشروع  غير  االجتار  على  تنطوي  التي  القضايا  في 

املعلومات واألدلة التي ميكنها دعم التحقيقات اجلنائية في املحاكم.

ع الدول األطراف على توثيق التعاون فيما بينها، وعلى النظر في إنشاء أفرقة حتقيق  شجَّ
ُ
ت  -15

االجتار  في  املتمثلة  الوطنية  عبر  الظاهرة  مكافحة  بغرض  دولية  حتقيقات  وإجراء  مشتركة 
املنظمة  للجرمية  األخرى  باألشكال  االجتار  ذلك  يرتبط  ذلك عندما  في  النارية، مبا  باألسلحة 

واإلرهاب.

لعل املؤمتر يود أن ينظر في أن يطلب من الفريق العامل أن يتناول موضوع تبادل املعلومات   -16
ومكوناتها  وأجزائها  النارية  لألسلحة  اليدوي  باإلنتاج  يتعلق  فيما  والسياسات  االجتاهات  عن 

والذخيرة.
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االجتاهات  موضوع  معاجلة  العامل  الفريق  إلى  يطلب  أن  في  ينظر  أن  يود  املؤمتر  لعل   -17
الشبكة  عبر  املرتكبة  االجتار  جرائم  وتعطيل  باكتشاف  يتعلق  فيما  املبذولة  واجلهود  املستبانة 
املشروع  غير  االجتار  من  احلد  بغرض  وذلك  رة، 

َّ
املشف العمالت  وبواسطة  )داركنت(  اخلفية 

باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة.

تفعل  أن  اتصال وطنية  إنشاء جهات  بالنظر في  بعد  تقم  لم  التي  للدول األطراف  ينبغي   -18
ذلك، في إطار تشريعاتها القائمة وفي إطار الهيئة الوطنية املختصة املسؤولة عن اتخاذ وتنسيق 
وحفظ  ب 

ُّ
والتعق الوسم  مثل  النارية،  األسلحة  مبراقبة  املتعلقة  الصلة  ذات  واملبادرات  التدابير 

باألسلحة  تتعلق  التي  القضايا  في  إجراء حتقيقات  أو  ودعم  البيانات  وتبادل  وجمع  السجالت 
ذات  واملنظمات  األخرى  البلدان  مع  املعلومات  وتبادل  التعاون  وتيسير  املشروعة،  غير  النارية 

الصلة، وعند االقتضاء، العمل كحلقة وصل لتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية.

األسلحة  تدفقات  استبانة  في  األساسية  التدابير  كأحد  ب 
ُّ
التعق أهمية  على  التشديد  مع   -19

ب وحتليل 
ُّ
النارية غير املشروعة، تدعى الدول األعضاء إلى النظر في إنشاء مراكز وطنية للتعق

 للجمع والتحليل املنهجي واملركزي للبيانات بغرض الوصول إلى صورة 
ً
املعلومات البالستية دعما

استخبارية شاملة.

 على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي 
ً
ع الدول األعضاء على تبادل املعلومات دوريا شجَّ

ُ
ت  -20

بشأن التهديدات املستجدة املتعلقة باالجتار غير املشروع باألسلحة النارية بهدف كشف وحتديد 
تلك التهديدات في مرحلة مبكرة، وتوعية البلدان األخرى التي قد تواجه مسائل مماثلة بسبب 

القرب اجلغرافي.

القيام بدور رئيسي في تسهيل وتشجيع  لعل املؤمتر يود أن يطلب إلى املكتب أن يواصل   -21
ذات  للتوصيات   

ً
وفقا األعضاء،  الدول  بني  فيما  واخلبرات  واملعلومات  للبيانات  املنتظم  التبادل 

الصلة املعتمدة في االجتماعات السابقة للفريق العامل.

البلدان  تفاهم مع  إبرام مذكرات  االقتضاء، في  النظر، عند  الدول األعضاء على  ع  شجَّ
ُ
ت  -22

ومكافحة  منع  سياق  في  املعلومات  وتبادل  العملياتي  التعاون  لتيسير  االستراتيجية  الشريكة 
النارية، مبا في ذلك عندما يرتبط هذا االجتار بأشكال أخرى من اجلرمية  االجتار باألسلحة 

املنظمة أو باإلرهاب.

اإلدارية  واألجهزة  األمانات  بني  والتنسيق  التعاون  تعزيز  بأهمية  يقر  أن  يود  املؤمتر  لعل   -23
األطراف  مراعاة  مع  الصلة،  ذات  واإلقليمية  الدولية  واآلليات  الصكوك  تدعم  التي  املعادلة 
املستدامة،  التنمية  أهداف  من   4-16 الغاية  مع  وتواؤمها  واآلليات،  الصكوك  تلك  في  املختلفة 

وفي هذا الصدد، يطلب إلى الفريق العامل أن يواصل تعزيز هذا التعاون والتنسيق.

غير  النارية  األسلحة  بتدفقات  املتعلقة  البيانات  وحتليل  جمع  تعزيز  بأهمية  التسليم  مع   -24
على  البيانات  جمع  وأدوات  ممارسات  وتعزيز  تنقيح  على  األطراف  الدول  ع  شجَّ

ُ
ت املشروعة، 

بها  يضطلع  التي  القادمة  البيانات  جمع  جولة  في  واملساهمة  املشاركة  وعلى  الوطني،  الصعيد 
املكتب، بغية حتديد االجتاهات واألمناط املتعلقة باالجتار غير املشروع باألسلحة النارية، وتعزيز 

تبادل املعلومات والتمكني من الرصد العاملي للمؤشر 16-4-2 ألهداف التنمية املستدامة.
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 باء-  املقررات والقرارات املتعلقة باألسلحة النارية،
التي اعتمدها مؤمتر األطراف 

- الدورة األولى، من 28 حزيران/يونيه إلى 9 متوز/يوليه 2004
ً
أوال

لم تعتمد أي مقررات أو قرارات متعلقة باألسلحة النارية في الدورة األولى ملؤمتر األطراف.

- الدورة الثانية، من 10 إلى 21 تشرين األول/أكتوبر 2005
ً
ثانيا

املقرر 5/2

تنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة 
ملكافحة  املتحدة  األمم  التفاقية  املكّمل  مشروعة،  غير  بصورة  بها  واالجتار 

اجلرمية املنظمة عبر الوطنية

مة عبر الوطنية:
ّ
إن مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

املتحدة  األمم  اتفاقية  من   32 املادة  في  إليه  املسندة  بالوظائف  االضطالع  قّرر  )أ( 
النارية  األسلحة  مكافحة صنع  ببروتوكول  يتعلق  فيما  الوطنية)1(  عبر  مة 

ّ
املنظ اجلرمية  ملكافحة 

وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة، املكّمل لالتفاقية،)2( عن طريق 
أمور منها وضع برنامج عمل يقوم باستعراضه في فترات منتظمة؛

دورته  في  النارية  األسلحة  ببروتوكول  املتعلق  العمل  برنامج  يكون  أن  أيضا  قّرر  )ب( 
الثالثة، على النحو التالي:

النظر في تكييف التشريعات الوطنية بصورة أساسية وفقا للبروتوكول؛  ’1‘  

‘2’  البدء في دراسة تشريعات التجرمي والصعوبات املواجهة في تنفيذ املادة 5 من   
البروتوكول؛

‘3’  تعزيز التعاون الدولي وتطوير املساعدة التقنية بغية تذليل الصعوبات املستبانة   
في تنفيذ البروتوكول؛

والترخيص  النارية  األسلحة  ووسم  السجالت  بحفظ  يتعلق  فيما  اآلراء  ‘4’  تبادل   
وكذلك اخلبرة املكتسبة في تنفيذ املواد 7 و8 و10 من البروتوكول؛

األول.  املرفق   ،25/55 العامة  اجلمعية  )1( قرار 

املرفق.  ،255/55 العامة  اجلمعية  )2( قرار 

http://undocs.org/ar/A/RES/55/25
http://undocs.org/ar/A/RES/55/25
http://undocs.org/ar/A/RES/55/255
http://undocs.org/ar/A/RES/55/255
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األسلحة  بروتوكول  في  األطراف  الدول  من  معلومات  جتمع  أن  األمانة  إلى  طلب  )ج( 
الغرض  لذلك  مستخدمة  أعاله،  املذكور  العمل  برنامج  سياق  في  عليه،  عة 

ّ
املوق والدول  النارية 

استبيانا يجري وضعه لتوجيهات مؤمتر األطراف في دورته الثانية؛)3(

توّزعه  الذي  االستبيان  على  السرعة  وجه  على  ترّد  أن  األطراف  الدول  إلى  طلب  )د( 
األمانة؛

عة إلى تقدمي املعلومات التي تطلبها األمانة؛
ّ
دعا الدول املوق )ه( 

حتليليا  تقريرا  الثالثة  دورته  في  األطراف  مؤمتر  إلى  تقّدم  أن  األمانة  إلى  طلب  )و( 
يستند إلى الردود الواردة على االستبيان.

- الدورة الثالثة، من 9 إلى 18 تشرين األول/أكتوبر 2006
ً
ثالثا

لم تعتمد أي مقررات أو قرارات متعلقة باألسلحة النارية في الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف.

- الدورة الرابعة، من 8 إلى 17 تشرين األول/أكتوبر 2008
ً
رابعا

املقرر 6/4

تنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة 
ملكافحة  املتحدة  األمم  التفاقية  املكّمل  مشروعة،  غير  بصورة  بها  واالجتار 

اجلرمية املنظمة عبر الوطنية

أقلقه  الوطنية، إذ  املنظمة عبر  املتحدة ملكافحة اجلرمية  اتفاقية األمم  إن مؤمتر األطراف في 
بعض  في  الوطنية  عبر  اإلجرامية  التنظيمات  تسّببهما  اللذين  والعنف  األذى  مستويات  تزايد 
بصورة  بها  واالجتار  والذخيرة  ومكّوناتها  وأجزائها  النارية  األسلحة  لصنع  نتيجة  العالم  مناطق 

غير مشروعة:

ل 
ّ
الحظ أن احلّد من صنع األسلحة النارية واالجتار بها بصورة غير مشروعة ميث )أ( 

أحد العناصر الرئيسية في اجلهود الرامية إلى احلّد من العنف الذي يصاحب أنشطة اجلماعات 
اإلجرامية املنظمة عبر الوطنية؛

بروتوكول مكافحة صنع  الدول األطراف في  لعدد  النسبي  االنخفاض  بقلق  الحظ  )ب( 
األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة، املكّمل التفاقية 

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية؛)4(

من  و10  و8   7 املواد  بتنفيذ  املتعلقة  األسئلة  يشمل  ال  الفقرة  هذه  في  إليه  املشار  االستبيان  أن  املؤمتر  اعتبر  لقد   )3(

البروتوكول.
.United Nations, Treaty Series, vol. 2326, No. 39574 )4(
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األسلحة  صنع  مكافحة  على  الدولي  التعاون  تدعيم  بضرورة  اقتناعه  عن  أعرب  )ج( 
النارية وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة؛

بروتوكول  إلى  االنضمام  في  تنظر  أن  على  بعُد  ذلك  تفعل  لم  التي  الدول  حّث  )د( 
األسلحة النارية، وعلى تنفيذ أحكامه؛

حّث الدول األطراف في بروتوكول األسلحة النارية على تعزيز تشريعاتها الوطنية  )ه( 
تقدمي  ذلك،  لها  أمكن  حيثما  تسّهل،  أن  األمانة  إلى  وطلب  البروتوكول،  مع  مّتسق  نحو  على 

املساعدة التقنية إلى الدول األطراف التي تواجه صعوبات في تنفيذه؛

شّدد على أن مجاالت األولوية في تقدمي املساعدة التقنية املتعلقة بتنفيذ بروتوكول  )و( 
النارية؛ األسلحة  وسم  و)ب(  النارية؛  األسلحة  عن  السجالت  حفظ  )أ(  هي:  النارية   األسلحة 

املساعدة  تقدمي  بأهمية  املساس  دون  املختصة،  الوطنية  السلطات  و)د( حتديد  تعطيلها؛  و)ج( 
التقنية إلى الدول األطراف في مجاالت أخرى مشمولة بالبروتوكول؛

صنع  ملكافحة  وفّعالة  شاملة  تدابير  تعزيز  أو  اعتماد  في  النظر  إلى  الدول  دعا  )ز( 
األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة؛

الدولي  التعاون  من  قدر ممكن  بأقصى  البعض  بعضها  تزّود  أن  على  الدول  شجع  )ح( 
ومالحقتهم  النارية  باألسلحة  جرين  املتَّ مع  التحقيق  عن  النارية، فضال  األسلحة  ب 

ّ
تعق لتسهيل 

قضائيا، وفقا لقوانينها الوطنية؛

الدول  مساعدة  بهدف  التقنية  للمساعدة  أدوات  تستحدث  أن  األمانة  إلى  طلب  )ط( 
األطراف على تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية؛

املعني  املتحدة  األمم  مكتب  أنشطة  على  املؤمتر  طلع 
ُ
ت أن  األمانة  إلى  أيضا  طلب  )ي( 

باملخدرات واجلرمية، مبا في ذلك التنسيق مع أمانات املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة 
من أجل تعزيز ودعم تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية؛

حكومي  عامل  فريق  إنشاء  استصواب  مدى  في  النظر  على  األطراف  الدول  حّث  )ك( 
دولي مفتوح العضوية معني ببروتوكول األسلحة النارية.

- الدورة اخلامسة، من 18 إلى 22 تشرين األول/أكتوبر 2010
ً
خامسا

القرار 4/5

بها بصورة واالجتار  والذخيرة  ومكوناتها  وأجزائها  النارية  األسلحة   صنع 
غير مشروعة

مة عبر الوطنية،
ّ
إن مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ  

دة إليه في املادة 32 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
َ
إذ يستذكر الوظائف املسن  

ره 6/4، املؤّرخ 17 تشرين األول/أكتوبر 2008، وقد نظر في  د مقرَّ
ّ
مة عبر الوطنية،)5( وإذ يؤك

ّ
املنظ

.United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574 )5(
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تقرير األمانة عّما يقوم به مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية من أنشطة لترويج 
ودعم تنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة واالجتار بها 
الوطنية،)6(  عبر  مة 

ّ
املنظ اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  التفاقية  املكّمل  مشروعة،  غير  بصورة 

الوطنية  اإلجرامية عبر  التنظيمات  دهما 
ِّ
ول

ُ
ت اللذين  والعنف  األذى  يقلقه تصاعد مستويات  وإذ 

في بعض مناطق العالم نتيجة لصنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة واالجتار بها 
بصورة غير مشروعة،

وإذ يالحظ أن احلد من صنع األسلحة النارية واالجتار بها بصورة غير مشروعة هو أحد   

اإلجرامية  اجلماعات  أنشطة  يرافق  الذي  العنف  من  احلّد  إلى  الرامية  اجلهود  مكّونات  أهم 
مة عبر الوطنية،

ّ
املنظ

صنع  مكافحة  على  الدولي  التعاون  تدعيم  إلى  حاجة  هناك  بأن  اقتناعه  عن  يعرب  وإذ   

األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة،

األسلحة  صنع  مكافحة  بروتوكول  وبخاصة  مة، 
ّ
املنظ اجلرمية  اتفاقية  أن  يستذكر  وإذ   

النارية وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة، املكّمل التفاقية األمم 
ملكافحة  الرئيسية  العاملية  الصكوك  من  هما  الوطنية،)7(  عبر  مة 

ّ
املنظ اجلرمية  ملكافحة  املتحدة 

صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة،

اتفاقية اجلرمية   أخرى تشترك في مواضيعها وطابعها مع 
ً
وإذ يالحظ أن هناك صكوكا  

املتحدة ملنع االجتار غير  برنامج عمل األمم  النارية، مثل  باألسلحة  املتعلق  مة وبروتوكولها 
ّ
املنظ

والقضاء  االجتار  ذلك  ومكافحة  جوانبه  بكل  اخلفيفة  واألسلحة  الصغيرة  باألسلحة  املشروع 
ن الدول من التعّرف على األسلحة الصغيرة واألسلحة اخلفيفة 

ِّ
عليه،)8( والصك الدولي الذي ُيمك

ل عليها،)9( وكذلك صكوك قانونية إقليمية  بها في الوقت املناسب وبطريقة ُيعوَّ
ُّ
عق

َ
غير املشروعة وت

واملواد  واملتفّجرات  والذخائر  النارية  األسلحة  صنع  ملكافحة  األمريكية  البلدان  اتفاقية  مثل 
األخرى ذات الصلة واالجتار بها بصورة غير مشروعة،)10( وبروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب 
اجلماعة منطقة  في  الصلة  ذات  األخرى  واملواد  النارية  األسلحة  مراقبة  بشأن   األفريقي 

اخلفيفة  واألسلحة  الصغيرة  األسلحة  ملنع  نيروبي  وبروتوكول  األفريقي،  للجنوب  اإلمنائية 
اجلماعة  واتفاقية  األفريقي،  والقرن  الكبرى  البحيرات  منطقة  في  منها  واحلّد  ومراقبتها 
واملواد  وذخائرها  اخلفيفة  واألسلحة  الصغيرة  األسلحة  بشأن  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية 
اخلفيفة  واألسلحة  الصغيرة  األسلحة  ملراقبة  أفريقيا  وسط  واتفاقية  الصلة،  ذات  األخرى 
أو  إصالحها  أو  األسلحة  تلك  في صنع  ستعمل 

ُ
ت أن  التي ميكن  ومكّوناتها  وأجزائها  وذخائرها 

جتميعها )اتفاقية كينشاسا(،

الصغيرة  األسلحة  في  املشروعة  غير  التجارة  مسألة  بشأن  اجلارية  العملية  يدرك  وإذ   

واألسلحة اخلفيفة والتي تهدف إلى منع ومكافحة واستئصال صنع تلك األسلحة ونقلها وتداولها 

.CTOC/COP/2010/8 )6(

.United Nations, Treaty Series, vol. 2326, No. 39574 )7(

نيويورك،  جوانبه،  بكل  اخلفيفة  واألسلحة  الصغيرة  باألسلحة  املشروع  غير  باالجتار  املعني  املتحدة  األمم  مؤمتر  تقرير   )8(

.24 الفقرة  الرابع،  الفصل   ،)A/CONF.192/15(  2001 متوز/يوليه   20-9
.519/60 العامة  اجلمعية  مقرر   

ً
أيضا وانظر  املرفق؛   ،Corr.2و  A/60/88 )9(

.United Nations, Treaty Series, vol. 2029, No. 35005 )10(

5 د.  ف. 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/8
https://undocs.org/ar/A/CONF.192/15(supp)
http://undocs.org/ar/A/60/88/corr.2
http://undocs.org/ar/A/60/88
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بصورة غير مشروعة، وكذلك انتشارها بال ضابط في كثير من مناطق العالم، وإذ يالحظ عقد 
االجتماع الرابع من سلسلة االجتماعات التي تعقدها الدول كل سنتني للنظر في تنفيذ برنامج 
العمل ملنع االجتار غير املشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة اخلفيفة بكل جوانبه ومكافحة ذلك 
االجتار والقضاء عليه، الذي ُعقد في نيويورك من 14 إلى 18 حزيران/يونيه 2010، وبتقرير ذلك 

االجتماع الرابع،)11(

 أن أحد أغراض املؤمتر الرئيسية هو حتسني قدرة الدول األطراف في 
ً
وإذ يؤكد مجددا  

والذخيرة  ومكّوناتها  وأجزائها  النارية  األسلحة  صنع  مكافحة  على  النارية  األسلحة  بروتوكول 
واالجتار بها بصورة غير مشروعة، وأنه ينبغي للمؤمتر أن يكون في طليعة اجلهود الدولية في 

هذا الشأن،

النارية  بروتوكول مكافحة صنع األسلحة   في 
ً
بعد أطرافا لم تصبح  التي  الدول  يدعو   -1  

وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة، املكّمل التفاقية األمم املتحدة 
ذ أحكامه 

ّ
تنف وأن  أن تصبح كذلك،  تنظر في  أن  إلى  الوطنية)12(  مة عبر 

ّ
املنظ ملكافحة اجلرمية 

؛
ً
 تاما

ً
تنفيذا

الوطنية  تشريعاتها  مواءمة  النارية على  األسلحة  بروتوكول  في  األطراف  الدول  يحث   -2  

وعلى  البروتوكول،  ذلك  لتنفيذ  برامج عمل  وعلى وضع  البروتوكول،  أحكام  مع  يّتسق  نحو  على 
لديها،  الوحيدة  االتصال  نقطة  أو  الوطنية  هيئتها  عن  ومحّدثة  كاملة  مبعلومات  األمانة  تزويد 
وعلى االستفادة من الدليل اإللكتروني للسلطات الوطنية املختصة التي عّينتها الدول مبقتضى 

بروتوكول األسلحة النارية؛

يطلب إلى األمانة أن تسهل، كلما أمكن، تزويد الدول األطراف التي تواجه صعوبات   -3  

ووسم  السجالت  منها حفظ  في مجاالت  تقنية  النارية مبساعدة  األسلحة  بروتوكول  تنفيذ  في 
وكشف  املختصة،  الوطنية  السلطات  على  التعّرف  وكيفية  وإتالفها،  وتعطيلها  النارية  األسلحة 
بيانات  قواعد  وإنشاء  والذخيرة،  ومكّوناتها  وأجزائها  املشروعة  غير  النارية  األسلحة  ب 

ُّ
وتعق

املختصة  األجهزة  بني  فيما  التعاون  وتعزيز  واملصادرة،  احلجز  عمليات  بشأن  ودولية  إقليمية 
والتعاون الدولي؛

يطلب إلى الدول أن تقوم مبا يلي:  -4  

أن تنظر في اعتماد أو تدعيم تدابير شاملة وفّعالة ملكافحة صنع األسلحة  )أ( 
النارية وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة، مع مراعاة وجوب تنفيذ 
 مع مبدأ املسؤولية العامة واملشتركة، ومع املقاصد واملبادئ 

ً
تلك التدابير على نحو يتوافق متاما

املكّرسة في ميثاق األمم املتحدة وأحكام القانون الدولي ذات الصلة؛

يتوافق مع نظمها  املعلومات وتقاسمها، مبا  لتدعيم جمع  أن تنظر في سبل  )ب( 
ومكّوناتها  وأجزائها  النارية  األسلحة  ومكافحة صنع  منع  أجل  من  الوطنية،  واإلدارية  القانونية 

والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة؛

.A/CONF.192/BMS/2010/3 )11(

.United Nations, Treaty Series, vol. 2326, No. 39574 )12(

http://undocs.org/ar/A/CONF.192/BMS/2010/3
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منع  أجل  من  احلدود  مبراقبة  اخلاصة  واستراتيجياتها  آلياتها  م  دعِّ
ُ
ت أن  )ج( 

االجتار غير املشروع باألسلحة النارية واضعة في اعتبارها العملية اجلارية بشأن التجارة غير 
املشروعة في األسلحة الصغيرة واألسلحة اخلفيفة بجميع جوانبها؛

واإلقليمي  الثنائي  التعاون  من  قدر ممكن  أوسع  لألخرى  منها  كل  توفر  أن  )د( 

النارية  باألسلحة  املتعلقة  اجلرائم  عن  والتحّري  النارية،  األسلحة  ب 
ُّ
تعق تسهيل  بغية  والدولي 

ومالحقة مرتكبيها، مبا يتوافق مع قوانينها الوطنية؛

غير  واملنظمات  اخلاص  والقطاع  الصلة  ذات  واإلقليمية  الدولية  املنظمات  يشجع   -5  

بروتوكول  في  األطراف  الدول  مع  تعمل  أن  وعلى  بينها،  فيما  التعاون  تدعيم  على  احلكومية 
األسلحة النارية على حتقيق التنفيذ التام لذلك البروتوكول؛

يعرب عن تقديره ملا يقوم به مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية من عمل   -6  

متواصل إلعداد قانون منوذجي ملكافحة صنع األسلحة النارية واالجتار بها بصورة غير مشروعة، 
 ،

ً
فّعاال  

ً
تنفيذا النارية  بروتوكول األسلحة  لتنفيذ  تقنية مفيدة  أداة مساَعدة  يكون  أن  ُيقصد منه 

األمم  بلغات  ويعّممه  النهائية  صيغته  في  النموذجي  القانون  ذلك  يضع  أن  املكتب  إلى  ويطلب 
املتحدة الرسمية الست ضمن إطار أنشطة املكتب اخلاصة باملساعدة التقنية، حسب االقتضاء؛

يطلب إلى مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية أن يستحدث أدوات أخرى   -7  

 
ً
دعما النارية،  األسلحة  بروتوكول  في  األطراف  الدول  مع  وثيق  تشاور  في  التقنية،  للمساعدة 

لتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية، وأن يجري دراسة عن الطابع عبر الوطني لالجتار باألسلحة 
مة من الدول  النارية وعن الدروب املستخدمة في ذلك االجتار، تستند إلى حتليل املعلومات املقدَّ

عن األسلحة والذخيرة املصادرة، لكي ينظر فيها املؤمتر في دورته السادسة؛

 
ً
يقّرر أن ينشئ فريقا عامال حكوميا دوليا مفتوح العضوية معنيا باألسلحة النارية، وفقا  -8  

مة عبر الوطنية والفقرة 2 
ّ
للفقرة 3 من املادة 32 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

من املادة 2 من النظام الداخلي للمؤمتر، يترأسه أحد أعضاء مكتب املؤمتر، لكي يسدي املشورة 
إلى املؤمتر ويساعده على تنفيذ واليته املتعلقة ببروتوكول األسلحة النارية، ويدعو الدول وسائر 
واإلجراءات  للقواعد  وفقا  األغراض  لهذه  امليزانية  خارج  من  موارد  توفير  إلى  املانحة  اجلهات 

املعمول بها في األمم املتحدة؛

 أن يؤّدي الفريق العامل الوظائف التالية:
ً
يقّرر أيضا  -9  

واملمارسات  اخلبرات  تبادل  خالل  من  النارية  األسلحة  بروتوكول  تنفيذ  تسهيل  )أ( 
استبانة  على  املساعدة  منها  بوسائل  امليدان،  هذا  في  العاملني  واملمارسني  اخلبراء  بني 
املمارسات الناجحة وَمواطن الضعف والثغرات والتحديات، وكذلك املسائل ذات األولوية 

واملواضيع ذات الصلة، في ميدان مكافحة االجتار باألسلحة النارية؛

تقدمي توصيات إلى املؤمتر بشأن الكيفية التي ميكن بها للدول األطراف أن تنفذ  )ب( 
أحكام بروتوكول األسلحة النارية على نحو أفضل؛

مساعدة املؤمتر على تزويد أمانته بإرشادات بشأن أنشطتها، وبشأن استحداث  )ج( 
أدوات مساعدة تقنية تتعلق بتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية؛
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الفريق  ن بها  التي ميكن أن ُيحسِّ الكيفية  إلى املؤمتر بشأن  تقدمي توصيات  )د( 
العامل التنسيق مع مختلف الهيئات الدولية التي تكافح صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناتها 
األسلحة  بروتوكول  تنفيذ  وترويج  بها بصورة غير مشروعة، في مجال دعم  واالجتار  والذخيرة 

النارية؛

املعني  العضوية  املفتوح  الدولي  احلكومي  العامل  الفريق  يجتمع  أن  كذلك  يقّرر   -10

 على األقل في 
ً
 واحدا

ً
النارية أثناء دورة املؤمتر السادسة، وأن يعقد الفريق اجتماعا باألسلحة 

فترة ما بني الدورتني، ضمن إطار اجتماعات جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إن أمكن ذلك؛

املعني  املتحدة  العامل عما يقوم به مكتب األمم  الفريق  غ 
ِّ
تبل إلى األمانة أن  يطلب   -11

األسلحة  بروتوكول  تنفيذ  ودعم  ترويج  على  املؤمتر  ملساعدة  أنشطة  من  واجلرمية  باملخدرات 
النارية، وعن التنسيق مع سائر املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، وكذلك عن املمارسات 
إلى منع ومكافحة  الرامية  التوعية  القدرات، واستراتيجيات  وبناء  التدريب  الفضلى في مجالي 

صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة؛

 إلى األمانة أن تساعد الفريق العامل احلكومي الدولي املفتوح العضوية 
ً
يطلب أيضا  -12

املعني باألسلحة النارية على أداء وظائفه؛

املعني  العضوية  املفتوح  الدولي  احلكومي  العامل  الفريق  رئيس  م  يقدِّ أن  يقّرر   -13

باألسلحة النارية إلى املؤمتر، في دورته السادسة، تقريرا من الفريق العامل عن أنشطته.

- الدورة السادسة، من 15 إلى 19 تشرين األول/أكتوبر 2012
ً
سادسا

القرار 2/6

وأجزائها  النارية  األسلحة  صنع  مكافحة  بروتوكول  إلى  االنضماِم  ترويج 
التفاقية  ل  املكمِّ مشروعة،  غير  بصورة  بها  واالجتار  والذخيرة  ومكّوناتها 

مة عبر الوطنية، وتنفيذه
َّ
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

مة عبر الوطنية،
ّ
إن مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ  

دة إليه في املادة 32 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
َ
إذ يستذكر الوظائف املسن  

خ 17 تشرين األول/ أكتوبر 2008، وإذ  ره 6/4، املؤرَّ  مقرَّ
ً
دا د مجدَّ

ّ
مة عبر الوطنية،)13( وإذ يؤك

َّ
املنظ

الوطنية في  اإلجرامية عبر  التنظيمات  دهما 
ِّ
ول

ُ
ت اللذين  والعنف  األذى  يقلقه تصاعد مستويات 

بها  واالجتار  والذخيرة  ومكّوناتها  وأجزائها  النارية  األسلحة  لصنع  نتيجة  العالم  مناطق  بعض 
بصورة غير مشروعة،

املؤمتر  فيه  طلب  الذي   ،2010 األول/أكتوبر  تشرين   22 خ  املؤرَّ  4/5 القرار   
ً
دا مجدَّ د 

ِّ
يؤك وإذ   

النارية  األسلحة  ملكافحة صنع  وفّعالة  تدابير شاملة  تدعيم  أو  اعتماد  في  تنظر  أن  الدول  إلى 

.United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574 )13(
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لتدعيم  سبل  في  تنظر  وأن  مشروعة،  غير  بصورة  بها  واالجتار  والذخيرة  ومكّوناتها  وأجزائها 
جمع املعلومات وتقاسمها، على نحو يّتسق مع نظمها القانونية واإلدارية من أجل منع ومكافحة 
م  دعِّ

ُ
صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة، وأن ت

باألسلحة  املشروع  غير  االجتار  منع  أجل  من  احلدود  مبراقبة  اخلاصة  واستراتيجياتها  آلياتها 
ر كل منها لألخرى أوسع قدر ممكن من التعاون الثنائي واإلقليمي والدولي بغية 

ِّ
النارية، وأن توف

ب األسلحة النارية، والتحّري عن اجلرائم املتعلقة باألسلحة النارية ومالحقة مرتكبيها 
ُّ
تسهيل تعق

على نحو يتوافق مع قوانينها الوطنية،

وإذ يالحظ أنَّ احلدَّ من صنع األسلحة النارية واالجتار بها بصورة غير مشروعة هو أحد   

اإلجرامية  اجلماعات  أنشطة  يرافق  الذي  العنف  من  احلّد  إلى  الرامية  اجلهود  مكّونات  أهم 
مة عبر الوطنية،

َّ
املنظ

صنع  مكافحة  على  الدولي  التعاون  تدعيم  إلى  حاجة  هناك  بأنَّ  اقتناعه  عن  يعرب  وإذ   

األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء ظاهرة النشر احلر واملفتوح، على نحو ينتهك متطلبات بروتوكول   

مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة، 
و/أو  صنع  لتقنيات  الوطنية،)14(  عبر  مة 

َّ
املنظ اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  التفاقية  املكمل 

 عالوة على أجزائها ومكّوناتها 
ً
النارية، مبا في ذلك األسلحة املصنوعة من زليا إصالح األسلحة 

ن من ذلك،
ُّ
ر أمام الشبكات اإلجرامية ُسُبل التمك والذخيرة مما ييسِّ

من  هما  النارية،  األسلحة  صنع  مكافحة  بروتوكول  وبخاصة  االتفاقية،  أنَّ  يستذكر  وإذ   

الصكوك القانونية العاملية األساسية ملكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة 
واالجتار بها بصورة غير مشروعة،

وإذ يالحظ مع التقدير تزايد عدد املنضّمني إلى بروتوكول مكافحة األسلحة النارية،  

االتفاقية  مع  وطابعها  مواضيعها  في  تشترك  أخرى   
ً
صكوكا هناك  أنَّ  يالحظ  وإذ   

النارية، مثل برنامج عمل األمم املتحدة ملنع االجتار غير املشروع  وبروتوكولها املتعلق باألسلحة 
عليه،  والقضاء  االجتار  ذلك  ومكافحة  جوانبه)15(  بكل  اخلفيفة  واألسلحة  الصغيرة  باألسلحة 
واألسلحة اخلفيفة غير  الصغيرة  األسلحة  التعّرف على  من  الدول  ن 

ِّ
ُيمك الذي  الدولي  والصك 

الصكوك  من  عدد  عن  فضال  عليها،  ل  ُيعوَّ وبطريقة  املناسب  الوقت  في  بها 
ُّ
عق

َ
وت املشروعة)16( 

اإلقليمية، القانونية 

م   باإلعالن اخلتامي الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة املعني باستعراض التقدُّ
ً
وإذ يحيط علما  

املحَرز في تنفيذ برنامج العمل ملنع االجتار غير املشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة اخلفيفة 
إلى 27 آب/أغسطس  نيويورك من  ُعقد في  الذي  والقضاء عليه،   من جميع جوانبـه ومكافحته 
الدولية  الصكوك  بعُد على  ق  أو تصدِّ نضم 

َ
ت لم  التي  الدوَل  ع  ُيشجِّ وإذ   ،2012 أيلول/سبتمبر   7

.vol. 2326, No. 39574 نفسه،  املرجع   )14(

جوانبه،  جميع  من  اخلفيفة  واألسلحة  الصغيرة  باألسلحة  املشروع  غير  باالجتار  املعني  املتحدة  األمم  مؤمتر  تقرير   )15(

.24 الفقرة  الرابع،  الفصل   ،)A/CONF.192/15(  2001 متوز/يوليه   20-9 نيويورك، 
.519/60 العامة  اجلمعية  قرار  أيضا  انظر  املرفق؛   ،Corr.2و  A/60/88 )16(

5 د.  ف. 

https://undocs.org/ar/A/CONF.192/15(supp)
http://undocs.org/ar/A/60/88/corr.2
http://undocs.org/ar/A/60/88
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مة عبر الوطنية مبا فيها االتفاقية والبروتوكوالت امللحقة بها، 
َّ
ملكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظ

وخاصة بروتوكول مكافحة األسلحة النارية، على أن تنظر في القيام بذلك،

 أنَّ أحد أغراض املؤمتر الرئيسية هو حتسني قدرة الدول األطراف في 
ً
دا د مجدَّ

ّ
وإذ يؤك  

ومكّوناتها  وأجزائها  النارية  األسلحة  صنع  مكافحة  على  النارية  األسلحة  مكافحة  بروتوكول 
اجلهود  طليعة  في  يكون  أن  للمؤمتر  ينبغي  وأنه  مشروعة،  غير  بصورة  بها  واالجتار  والذخيرة 

الدولية في هذا الشأن،

رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  يقّدمها  التي  املساعدة  التقدير  مع  يالحظ  وإذ   

واجلرمية إلى الدول، بناء على طلبها، عبر برنامجه العاملي املتعلق باألسلحة النارية،

القابلة  القانونية  باألغراض  يعترف  النارية  األسلحة  مكافحة  بروتوكول  أنَّ  يالحظ  وإذ   
 
ً
د مجددا

ّ
يؤك وإذ  أو اإلصالح،  املعارض  أو  التقييم  أو  الرماية  رياضة  أو  للتحقق منها، كالصيد 

صنع  واستئصال  ومكافحة  منع  على  تتعاون  وبأن  الدعم  تلتمس  بأن  األطراف  الدول  التزام 
األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة، وإذ يقّر بأنَّ 

هذا التعاون يتيّسر من خالل االعتراف مبثل هذه األغراض املشروعة،

في  النارية  باألسلحة  املعني  العامل  الفريق  به  قام  الذي  للعمل  تقديره  عن  ُيعرب   -1
 بالتوصيات الواردة في 

ً
اجتماعه األول الذي عقد يومي 21 و22 أيار/مايو 2012، ويحيط علما

تقريره؛)17(

 في بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية 
ً
يدعو الدول التي لم تصبح بعد أطرافا  -2

وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة، املكّمل التفاقية األمم املتحدة 
ذ أحكامه 

ّ
مة عبر الوطنية)18( إلى أن تنظر في أن تصبح كذلك، وأن تنف

َّ
ملكافحة اجلرمية املنظ

؛
ً
 تاما

ً
تنفيذا

يحّث الدول األطراف في بروتوكول مكافحة األسلحة النارية على مواءمة تشريعاتها   -3
سق مع أحكام البروتوكول، وعلى وضع برامج عمل لتنفيذ ذلك البروتوكول،  الوطنية على نحو يتَّ
الوحيدة  االتصال  نقطة  أو  الوطنية  هيئتها  عن  ومحّدثة  كاملة  مبعلومات  األمانة  تزويد  وعلى 
الدول  نتها  عيَّ التي  ة  املختصَّ الوطنية  للسلطات  اإللكتروني  الدليل  من  االستفادة  وعلى  لديها، 

مبقتضى بروتوكول مكافحة األسلحة النارية؛

رات واجلرمية، سعيا لدعم التصديق  يطلب إلى مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ  -4
مة عبر الوطنية)19( وبروتوكول األسلحة النارية 

َّ
على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

ع أنشطة تعزيز املعرفة والوعي بغية مساعدة  امللحق بها واالنضمام إليهما وتنفيذهما، أن يشجِّ
الدول األعضاء، بناًء على طلبها، في اعتماد قوانني واستراتيجيات وطنية بشأن األسلحة النارية، 
االحتياجات  يلبي  للدول األعضاء، مبا  التقنية  املساعدة  تقدمي  تيسير  أمكن  يواصل حيثما  وأن 

التي استبانتها، وأن يرّوج للتعاون فيما بني الوكاالت وعلى الصعيد الدولي؛

.CTOC/COP/2012/6 )17(

.United Nations, Treaty Series, vol. 2326, No. 39574 )18(

.vol. 2225, No. 39574 نفسه،  املرجع   )19(

10 د.  ف. 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/6
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رات واجلرمية أن يواصل تطوير  يطلب أيضا إلى مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ  -5
باألسلحة  املعني  العامل  الفريق  استبانها  التي  املجاالت  في  سّيما  وال  التقنية،  املساعدة  أدوات 
خبرة  من  مناسبا  ذلك  كان  حيثما  يستفيد  وأن  األعضاء،  الدول  مع  الوثيق  بالتعاون  النارية، 

مة الدولية للشرطة اجلنائية، وفقا لقواعدها القانونية؛
َّ
املنظ

إلى  م  يقدِّ أن  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  إلى  كذلك  يطلب   -6
الدول األعضاء، بناء على طلبها، من خالل برنامجه العاملي املتعلق باألسلحة النارية، املساعدة 
مشروعة  غير  بصورة  بها  واالجتار  النارية  األسلحة  في صنع  التحقيق  على  قدراتها  تعزيز  في 
مرتكبيها قضائيا، عن طريق  ومالحقة  الصلة  ذات  الوطنية  عبر  مة 

َّ
املنظ أشكال اجلرمية  وفي 

أمور منها تنظيم حلقات عمل ذات طابع عملي وتبادل اخلبرات واإلشراف على االتصاالت بني 
النارية  األسلحة  وبروتوكول  االتفاقية  تطبيق  بشأن  القضائية  واملالحقة  التحقيق  املسؤولني عن 

امللحق بها؛

رات واجلرمية  يحيط علما باملعلومات التي جمعها مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ  -7
حتى تاريخه في سياق الدراسة التي طلبها املؤمتر في قراره 4/5 املؤرخ 22 تشرين األول/أكتوبر 
بعة  املتَّ املنهجية  ن  يحسِّ أن  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  إلى مكتب  ويطلب   ،2010
إليه،  املسندة  للوالية  وفقا  الدراسة  هذه  ُيكمل  وأن  األعضاء،  الدول  مع  الوثيق  بالتعاون  فيها، 
الدراسة  واإلسهام في هذه  املشاركة  إلى  الدول  ويدعو  السابعة،  دورته  املؤمتر في  فيها  لينظر 

حسب االقتضاء؛

يدعو الدول إلى النظر في االستفادة من القانون النموذجي ملكافحة صنع األسلحة   -8
أدوات  من  باعتباره  مشروعة،  غير  بصورة  بها  واالجتار  والذخيرة  ومكوناتها  وأجزائها  النارية 
عليه  والتصديق  النارية  األسلحة  بروتوكول  إلى  االنضمام  منها  مجاالت  في  التقنية  املساعدة 
رات واجلرمية أن يعّمم القانون النموذجي  وتنفيذه، ويطلب إلى مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

باللغات الرسمية الست لألمم املتحدة؛

يطلب إلى الفريق العامل املعني باألسلحة النارية أن يواصل إسداء املشورة وتقدمي   -9
وفقا  النارية  األسلحة  ببروتوكول  يتعلق  فيما  إليه  املسندة  بالوالية  عمال  املؤمتر  إلى  املساعدة 
لذلك القرار، ويدعو الفريق العامل إلى النظر في تقدمي مقترحات عملية لتنفيذ التوصيات التي 

صاغها في اجتماعه املعقود في 21 و22 أيار/مايو 2012؛

ع الدول على أن تعرض، من خالل الفريق العامل، آراءها وتعليقاتها ذات الصلة  يشجِّ  -10
بتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية، مبا في ذلك ما يتعلق منها بالعوامل التي قد تعوق االنضمام 
واملمارسات  القوة  مَبواطن  منها  يتعلق  ما  وكذلك  تنفيذه،  أو  عليه  التصديق  أو  البروتوكول  إلى 
م املحَرز في تنفيذه، بغية توطيد التعاون على منع صنع األسلحة النارية وأجزائها  دة والتقدُّ اجليِّ

ومكوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة ومكافحتهما والقضاء عليهما؛

 على األقل في فترة ما بني الدورتني، 
ً
 واحدا

ً
يقّرر أن يعقد الفريق العامل اجتماعا  -11

من  مقربة  على  االجتماعات  هذه  أو  االجتماع  هذا  عقد  موعد  حتديد  على  األمانة  ع  وُيشجِّ
االجتماعات األخرى ذات الصلة، سعيا الستخدام املوارد املتاحة أكفأ استخدام؛
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األمم  مكتب  به  يقوم  ما  )أ(  يلي:  مبا  العامل  الفريق  غ 
ِّ
تبل أن  األمانة  إلى  يطلب   -12

ودعم  ترويج  على  املؤمتر  مساعدة  إلى  تهدف  أنشطة  من  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة 
تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية، )ب( التنسيق مع سائر املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، 
الرامية  التوعية  )د( استراتيجيات  القدرات،  وبناء  التدريب  الفضلى في مجالي  املمارسات  )ج( 
إلى منع ومكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير 

مشروعة؛

أداء  النارية في  املعني باألسلحة  العامل  الفريق  إلى األمانة أن تدعم   
ً
يطلب أيضا  -13

وظائفه؛

النارية،  باألسلحة  املعني  العامل  الفريق  رئيسة  مع  بالتعاون  األمانة،  تعّد  أن  يقّرر   -14
تقريرا عن أنشطة الفريق العامل، لتقدميه إلى املؤمتر، في دورته السابعة؛

يدعو الدول وسائر اجلهات املانحة إلى تقدمي موارد خارجة عن امليزانية لألغراض   -15
نة في هذا القرار وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاتها. املبيَّ

- الدورة السابعة، من 6 إلى 10 تشرين األول/أكتوبر 2014
ً
سابعا

القرار 2/7

ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية  األسلحة  صنع  مكافحة  بروتوكول  أهمية 
ل التفاقية األمم املتحدة  جار بها بصورة غير مشروعة، املكمِّ

ِّ
والذخيرة واالت

مة عبر الوطنية
َّ
ملكافحة اجلرمية املنظ

مة عبر الوطنية،
َّ
إنَّ مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

دة إليه في املادة 32 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
َ
إذ يستذكر الوظائف املسن

خ 17 تشرين األول/ أكتوبر 2008، ره 6/4 املؤرَّ مة عبر الوطنية،)20( وإذ يعاود تأكيد مقرَّ
َّ
املنظ

اجلماعات  دهما 
ِّ
ول

ُ
ت اللذين  والعنف  األذى  مستويات  تصاعد  إزاء  قلقه  عن  يعرب  وإذ 

 لصنع األسلحة النارية وأجزائها 
ً
مة عبر الوطنية في بعض مناطق العالم نتيجة

َّ
اإلجرامية املنظ

جار بها بصورة غير مشروعة،
ِّ
ناتها والذخيرة واالت ومكوِّ

جار بها 
ِّ
ناتها والذخيرة واالت وإذ يالحظ أنَّ احلدَّ من صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

الذي  العنف  من  احلدِّ  إلى  الرامية  للجهود  الرئيسية  العناصر  أحد  ل 
ِّ
بصورة غير مشروعة ميث

مة عبر الوطنية،
َّ
يصاحب أنشطة اجلماعات اإلجرامية املنظ

وإذ يعرب عن اقتناعه بأنَّ هناك حاجة إلى تدعيم التعاون الدولي وتبادل املعلومات من أجل 
جار بها بصورة غير مشروعة،

ِّ
ناتها والذخيرة واالت مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

.39574 الرقم   ،2225 د 
َّ
املجل نفسه،  املرجع   )20(
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ً
الوطنية، وخصوصا عبر  مة 

َّ
املنظ ملكافحة اجلرمية  املتحدة  األمم  اتفاقية  أنَّ  يستذكر  وإذ 

جار بها بصورة غير 
ِّ
ناتها والذخيرة واالت بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

األسلحة  ملكافحة صنع  العاملية  القانونية  الصكوك  أهمِّ  من  هما  لالتفاقية،)21(  ل  املكمِّ مشروعة، 
جار بها بصورة غير مشروعة،

ِّ
ناتها والذخيرة واالت النارية وأجزائها ومكوِّ

وإذ يالحظ مع التقدير ازدياد عدد االنضمامات إلى بروتوكول األسلحة النارية والتصديقات 
عليه،

باألسلحة  املتعلق  وبروتوكولها  االتفاقية  فيها  تشترك  التي  والسمات  املواضيع  وإذ يالحظ 
الصغيرة  باألسلحة  املشروع  غير  جار 

ِّ
االت ملنع  العمل  برنامج  مثل  أخرى،  صكوك  مع  النارية 

واألسلحة اخلفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه،)22( والصك الدولي لتمكني الدول 
بها في الوقت املناسب 

ُّ
ف على األسلحة الصغيرة واألسلحة اخلفيفة غير املشروعة وتعق من التعرُّ

ل عليها،)23( ومع صكوك قانونية إقليمية، وبطريقة يعوَّ

األول/ كانون   24 في  النفاذ  ز  حيِّ ستدخل  األسلحة  جتارة  معاهدة  أنَّ   
ً
أيضا يالحظ  وإذ 

 بشأن جتارة األسلحة التقليدية،
ً
ديسمبر 2014، وستكون أول صك عاملي ُملِزم قانونا

د األطراف واإلقليمي،  وإذ يأخذ في اعتباره ما ُبذل في اآلونة األخيرة، على الصعيدين املتعدِّ
جار بها 

ِّ
ناتها والذخيرة واالت من جهود لتدعيم منع ومكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

بصورة غير مشروعة، مبا يعود بالنفع على املواطنني،

بأهداف  املعني  العضوية  باب  املفتوح  العامل  العامة  اجلمعية  فريق  به  قام  ما  ر  يقدِّ وإذ 
واألسلحة  األموال  قات 

ُّ
تدف في  كبير  إلى خفض  ل  التوصُّ لتشجيع  أعمال  من  املستدامة  التنمية 

غير املشروعة،

من  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  مه  قدَّ ما  التقدير  مع  يالحظ  وإذ 
مساعدة إلى الدول، بناًء على طلبها، من خالل برنامجه العاملي لألسلحة النارية،

أنشطة بشأن  رات واجلرمية من  باملخدِّ املعني  املتحدة  به مكتب األمم  قام  ما  وإذ يالحظ 
اجلرمية  اتفاقية  على  التصديق  دعم  بهدف  ودعمها،  وتعميمها  الوطنية  بالتشريعات  التوعية 

مة وبروتوكولها املتعلق باألسلحة النارية،
َّ
املنظ

 أنَّ بروتوكول األسلحة النارية يجيز استخدامها ألغراض مشروعة ميكن 
ً
وإذ يالحظ أيضا

ق منها، مثل الصيد أو رياضة الرماية أو التقييم أو املعارض أو اإلصالح، وإذ يعيد التأكيد 
ُّ
التحق

صنع  واستئصال  ومكافحة  منع  أجل  من  والتعاون  الدعم  التماس  األطراف  الدول  واجب  على 
جار بها بصورة غير مشروعة، وإذ يقرُّ بأنَّ 

ِّ
ناتها والذخيرة واالت األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

ر ذلك التعاون، إجازة استخدامها لتلك األغراض املشروعة ييسِّ

.47593 الرقم   ،6232 د 
َّ
املجل نفسه،  املرجع   )21(

جوانبه،  جميع  من  اخلفيفة  واألسلحة  الصغيرة  باألسلحة  املشروع  غير  باالجتار  املعني  املتحدة  األمم  مؤمتر  تقرير   )22(

.24 الفقرة  الرابع،  الفصل   ،)A/CONF.192/15(  2001 متوز/يوليه   20-9 نيويورك، 
.519/60 العامة  اجلمعية  ر  مقرَّ  

ً
أيضا انظر  وCorr.2؛   A/60/88 الوثيقة  مرفق   )23(

5 د.  ف. 

10 د.  ف. 

https://undocs.org/ar/A/CONF.192/15(supp)
http://undocs.org/ar/A/60/88/corr.2
http://undocs.org/ar/A/60/88
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في  النارية  باألسلحة  املعني  العامل  الفريق  به  قام  الذي  للعمل  تقديره  عن  يعرب   -1
 بالتوصيات الواردة 

ً
اجتماعه الثاني، املعقود في فيينا من 26 إلى 28 أيار/مايو 2014، ويحيط علما

في تقريره؛)24(

 في بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية 
ً
يدعو الدول التي لم تصبح بعُد أطرافا  -2

ل التفاقية األمم املتحدة  جار بها بصورة غير مشروعة، املكمِّ
ِّ
ناتها والذخيرة واالت وأجزائها ومكوِّ

ذ أحكام البروتوكول 
ِّ
مة عبر الوطنية،)25( إلى أن تنظر في فعل ذلك وأن تنف

َّ
ملكافحة اجلرمية املنظ

ا؛  تامًّ
ً
تنفيذا

يحثُّ الدول األطراف في بروتوكول األسلحة النارية على مواءمة تشريعاتها الوطنية   -3
سق مع أحكام البروتوكول، وعلى صوغ خطط عمل لتنفيذ البروتوكول، وعلى تزويد  على نحو يتَّ
عينتها،  التي  الوحيدة  االتصال  نقطة  أو  الوطنية  هيئتها  عن  ثة  ومحدَّ كاملة  مبعلومات  األمانة 
نتها الدول مبقتضى  وعلى االستفادة من الدليل اإللكتروني للسلطات الوطنية املختصة التي عيَّ

البروتوكول؛

، األدوات التي اسُتحدثت 
ً
ع الدول األطراف على أن تستخدم، حيثما كان مناسبا يشجِّ  -4

اتفاقية  لتنفيذ  التشريعية  األدلة   
ً
وخصوصا النارية،  األسلحة  بروتوكول  تنفيذ  على  للمساعدة 

والقانون  بها،)26(  امللحقة  والبروتوكوالت  الوطنية  عبر  مة 
َّ
املنظ اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم 

جار بها بصورة غير  ناتها وذخيرتها واالتِّ النموذجي ملكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ
رات واجلرمية؛ ت بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ عدَّ

ُ
مشروعة،)27( التي أ

 
ً
أحكاما تشمل   ،

ً
وافية  

ً
تشريعية  

ً
طرا

ُ
أ األطراف  الدول  اعتماد  أهمية  على  د  يشدِّ  -5

يات   في مجاالت التجرمي وتعزيز القدرات التقنية وتدريب املوظفني املسؤولني عن التحرِّ
ً
مناسبة

جار غير املشروع باألسلحة النارية وما يتصل بذلك من أشكال 
ِّ
والتحقيقات اجلنائية املتعلقة باالت

مة عبر الوطنية؛
َّ
اجلرمية املنظ

غير  واملنظمات  اخلاص  والقطاع  املعنية  واإلقليمية  الدولية  املنظمات  ع  يشجِّ  -6
احلكومية على تعزيز التعاون فيما بينها وعلى العمل مع الدول األطراف في بروتوكول األسلحة 

ا؛  تامًّ
ً
النارية بغية تنفيذ البروتوكول تنفيذا

دة واخلبرات بني املمارسني  يحثُّ الدول األطراف على تعزيز تبادل املمارسات اجليِّ  -7
إمكاناتها،  النظر، حسب  وعلى  النارية،  باألسلحة  املشروع  جار غير 

ِّ
االت مكافحة  املنخرطني في 

في استخدام األدوات املتاحة، مبا فيها تكنولوجيات الوسم وحفظ السجالت، لتسهيل اقتفاء أثر 
يات  ناتها وذخيرتها عند اإلمكان، من أجل تعزيز التحرِّ األسلحة النارية، واقتفاء أثر أجزائها ومكوِّ

جار غير املشروع باألسلحة النارية؛
ِّ
والتحقيقات اجلنائية املتعلقة باالت

.CTOC/COP/WG.6/2014/4 )24(

.United Nations, Treaty Series, vol. 2326, No. 39574 )25(

.A.05.V.2. املبيع  رقم  املتحدة،  األمم  منشورات   )26(

.2015 فيينا،  املتحدة،  األمم  منشورات   )27(

http://undocs.org/CTOC/COP/WG.6/2014/4
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ع الدول األطراف على اتخاذ تدابير شاملة القتفاء أثر األسلحة النارية التي  يشجِّ  -8
جار بها بصورة غير مشروعة، 

ِّ
ثبت ارتباطها، أو ُيشتَبه في ارتباطها، بصنع األسلحة النارية أو االت

وذلك بوسائل منها التعاون الدولي؛

التجارب  عن  للمعلومات  املنتظم  التبادل  ع  تشجِّ أن  إلى  األطراف  الدول  يدعو   -9
ات املستخَدمة في الصنع اليدوي لألسلحة النارية، مثل صنعها  املتعلقة مبختلف الطرائق واملعدَّ
جار غير املشروع باألسلحة النارية وأجزائها 

ِّ
ا، وعن التجارب املتعلقة بأدوات مكافحة االت منـزليًّ

والذخيرة؛ ناتها  ومكوِّ

ع الدول األطراف على تطوير أو تدعيم التنسيق بني السلطات الوطنية املعنية  يشجِّ  -10

واملختصة، بغية تعزيز القدرات اخلاصة بجمع اإلحصاءات والبيانات وحتليلها وتبادل املعلومات 
جار غير املشروع باألسلحة النارية؛

ِّ
املتعلقة باالت

اخلاصة  والتدريب  القدرات  بناء  أنشطة  تنفيذ  بدء  إلى  األطراف  الدول  يدعو   -11

لصالح سلطات  األنشطة  تلك  تنفيذ  مواصلة  أو  أثرها،  واقتفاء  النارية  األسلحة  هوية  بتحديد 
إنفاذ القانون والسلطات القضائية واجلمركية؛

 مع التقدير بالدراسة املتعلقة بالطابع عبر الوطني لالجتار باألسلحة 
ً
يحيط علما  -12

رات واجلرمية  النارية والدروب املستخدمة فيه التي يجريها مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ
خ  خ 22 تشرين األول/أكتوبر 2010، و2/6 املؤرَّ  للوالية املسندة إليه في قراري املؤمتر 4/5 املؤرَّ

ً
وفقا

مها؛  19 تشرين األول/أكتوبر 2012، ويطلب إلى املكتب أن ينجز تلك الدراسة ويعمِّ

يواصل، من خالل  أن  رات واجلرمية  باملخدِّ املعني  املتحدة  إلى مكتب األمم  يطلب   -13

برنامجه العاملي لألسلحة النارية، مساعدة الدول الطالبة في جهودها الرامية إلى التصديق على 
بروتوكول األسلحة النارية أو االنضمام إليه وتنفيذه؛

رات واجلرمية أن يواصل جمع   إلى مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ
ً
يطلب أيضا  -14

جار غير املشروع باألسلحة النارية على نحو منتظم، وأن 
ِّ
املعلومات من الدول األطراف عن االت

ه الفريق العامل املعني باألسلحة النارية نحو النظر في نتائج الدراسة بغرض تقدمي توصيات  يوجِّ
إلى املؤمتر في دورته الثامنة بشأن مآل الدراسة، مبا في ذلك على سبيل املثال ال احلصر، ما 

إذا كان ينبغي تكرارها و/أو حتديثها وإدخال حتسينات عليها؛

وسائط  عبر   ،
ً
تبدي طوعا أن  على  األعضاء  الدول  وسائر  األطراف  الدول  ع  يشجِّ  -15

األسلحة  بروتوكول  تنفيذ  بشأن  وتعليقاتها  آراءها  النارية،  باألسلحة  املعني  العامل  الفريق  منها 
أو  إليه  االنضمام  تعيق  أن  ميكن  التي  بالعوامل  املتصلة  والتعليقات  اآلراء  فيها  مبا  النارية، 
م املحرز في تنفيذ البروتوكول،  دة والتقدُّ التصديق عليه أو تنفيذه، وكذلك بشأن املمارسات اجليِّ
ناتها  بغية حتقيق تعاون أوثق بشأن منع ومكافحة واستئصال صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

جار بها بصورة غير مشروعة؛
ِّ
والذخيرة واالت

نة في قرار املؤمتر 4/5، وأن يعقد  ر أن يواصل الفريق العامل أداء وظائفه املبيَّ يقرِّ  -16
 على األقل قبل انعقاد دورة املؤمتر الثامنة؛

ً
 واحدا

ً
الفريق في فترة ما بني الدورتني اجتماعا



42

األسلحة النارية

يطلب إلى الفريق العامل أن يواصل إسداء املشورة واملساعدة إلى املؤمتر من أجل تنفيذ   -17
 لذلك القرار، ويدعو الفريق العامل إلى النظر في اقتراحات 

ً
واليته املتعلقة باألسلحة النارية وفقا

عملية لتنفيذ التوصيات التي صاغها في اجتماعه املعقود من 26 إلى 28 أيار/ مايو 2014؛

غ الفريق العامل مبا يلي: )أ( ما يقوم به مكتب األمم املتحدة 
ِّ
يطلب إلى األمانة أن تبل  -18

تنفيذ  ودعم  تشجيع  على  املؤمتر  مساعدة  إلى  تهدف  أنشطة  من  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني 
واإلقليمية  الدولية  املنظمات  سائر  مع  تنسيق  من  يجري  ما  و)ب(  النارية؛  األسلحة  بروتوكول 
و)د( استراتيجيات  القدرات؛  وبناء  التدريب  مجالي  في  الفضلى  و)ج( املمارسات  الصلة؛  ذات 
جار 

ِّ
ناتها والذخيرة واالت التوعية الرامية إلى منع ومكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

بها بصورة غير مشروعة؛

 إلى األمانة أن تدعم الفريق العامل في أداء وظائفه؛
ً
يطلب أيضا  -19

لهذه  امليزانية  عن  خارجة  موارد  توفير  إلى  املانحة  اجلهات  وسائر  الدول  يدعو   -20
 لقواعد األمم املتحدة وإجراءاتها؛

ً
األغراض، وفقا

 عن اجتماع الفريق العامل الذي 
ً
م إليه األمانة في دورته الثامنة تقريرا ر أن تقدِّ يقرِّ  -21

سُيعقد قبل تلك الدورة.

الدورة الثامنة، من 17 إلى 21 تشرين األول/أكتوبر 2016  -
ً
ثامنا

القرار 3/8

ناتها  تعزيز تنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ
ل التفاقية األمم املتحدة  والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة، املكمِّ

ملكافحة اجلرمية املنظمةعبر الوطنية

مة عبر الوطنية،
َّ
إنَّ مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

إذ يشير إلى الوظائف املسندة إليه في املادة 32 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
خ 17 تشرين األول/أكتوبر 2008، ره 6/4 املؤرَّ املنظمة عبر الوطنية،)28( وإذ يعاود تأكيد مقرَّ

ر فيه أن يكون  خ 10 تشرين األول/أكتوبر 2014، الذي قرَّ  إلى قراره 1/7 املؤرَّ
ً
وإذ يشير أيضا

 من عناصر مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم 
ً
 ثابتا

ً
الفريق العامل املعني باألسلحة النارية عنصرا

ع  م إلى املؤمتر تقاريره وتوصياته، وشجَّ املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية، وأن يقدِّ
فيه الفريَق العامل على النظر في عقد اجتماعات سنوية حسب االقتضاء،

“صنع  واملعنون   ،2010 األول/أكتوبر  تشرين   22 خ  املؤرَّ  ،4/5 قراره  إلى  كذلك  يشير  وإذ 
جار بها بصورة غير مشروعة”، وقراره 2/7، 

ِّ
ناتها والذخيرة واالت األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

.United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574  )28(
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خ 10 تشرين األول/ أكتوبر 2014، واملعنون “أهمية بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية  املؤرَّ
ل التفاقية األمم املتحدة  جار بها بصورة غير مشروعة، املكمِّ

ِّ
ناتها والذخيرة واالت وأجزائها ومكوِّ

ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية”، 

والعدالة  اجلرمية  ملنع  الثالث عشر  املتحدة  األمم  مؤمتر  قها 
َّ
حق التي  بالنتائج  ب  يرحِّ وإذ 

اجلنائية، املعقود في الدوحة في الفترة من 12 إلى 19 نيسان/أبريل 2015، مبا في ذلك إعالن 
الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية في جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من 
يات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني  ي للتحدِّ أجل التصدِّ

والدولي ومشاركة اجلمهور،)29(

دت به الدول األعضاء ضمن خطة التنمية املستدامة لعام 2030)30(  ب أيضا مبا تعهَّ وإذ يرحِّ
من العمل على احلدِّ بشدة من تدفقات األسلحة غير املشروعة في إطار سعيها للتشجيع على إقامة 
ش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول  مجتمعات مساملة ال ُيهمَّ
الة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كل املستويات، اجلميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعَّ

حدثهما اجلماعات 
ُ
 عن قلقه إزاء تصاعد مستويات األذى والعنف اللذين ت

ً
دا وإذ ُيعرب مجدَّ

 لصنع األسلحة النارية وأجزائها 
ً
مة عبر الوطنية في بعض مناطق العالم نتيجة

َّ
اإلجرامية املنظ

جار بها بصورة غير مشروعة،
ِّ
ناتها والذخيرة واالت ومكوِّ

وإذ يساوره القلق إزاء األضرار واآلثار السلبية الناشئة عن صنع األسلحة النارية وأجزائها 
جار بها بصورة غير مشروعة من حيث مستويات اجلرمية والعنف في 

ِّ
ناتها والذخيرة واالت ومكوِّ

عدة مناطق وإزاء الروابط القائمة بني تلك األسلحة النارية ومختلف أشكال اجلرمية،

ملعاجلة  متكاملة وشاملة  هج 
ُ
ن باعتماد  األطراف  الدول  قيام  إلى  امللحة  يدرك احلاجة  وإذ 

وأجزائها  النارية  األسلحة  صنع  يشمل  مبا  الوطنية،  عبر  املنظمة  للجرمية  اجلذرية  األسباب 
عند  احلسبان،  في  تؤخذ  أن  على  مشروعة،  غير  بصورة  بها  جار 

ِّ
واالت والذخيرة  ناتها  ومكوِّ

االقتضاء، العوامُل االقتصادية واالجتماعية التي لها أثر في اجلرائم املتصلة باألسلحة النارية، 
جار، وال سيما املتعلقة باألسلحة النارية، 

ِّ
وكذلك األنشطة اإلجرامية العابرة للحدود وتدفقات االت

مع مراعاة البعد اجلنساني لهذه اجلرائم،

جار بها 
ِّ
ناتها والذخيرة واالت وإذ يالحظ أنَّ احلدَّ من صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

الذي  العنف  من  احلدِّ  إلى  الرامية  للجهود  الرئيسية  العناصر  أحد  ل 
ِّ
بصورة غير مشروعة ميث

مة عبر الوطنية،
َّ
يصاحب أنشطة اجلماعات اإلجرامية املنظ

أجل  من  املعلومات  وتبادل  الدولي  التعاون  تدعيم  بضرورة   
ً
دا مجدَّ اقتناعه  عن  ُيعرب  وإذ 

جار بها بصورة غير مشروعة،
ِّ
ناتها والذخيرة واالت مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

واقتناعا منه بحاجة الدول األطراف إلى أن تتأكد من أنَّ أطرها القانونية والتدابير ذات 
الصلة تعالج على نحو واٍف بالغرض االستغالل اإلجرامي لألشكال اجلديدة من التجارة الدولية، 

املرفق.  ،174/70 العامة  اجلمعية  قرار   )29(

.1/70 العامة  اجلمعية  قرار   )30(

5 د.  ف. 

10 د.  ف. 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/174
https://undocs.org/ar/A/RES/70/174
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ناتها والذخيرة، وذلك بهدف  النارية وأجزائها ومكوِّ مثل استخدام اإلنترنت في جتارة األسلحة 
احلد من االجتار غير املشروع بها،

م مبا ميكن أن يوفره ممثلو الدوائر األكادميية والدوائر الصناعية اخلاصة واملجتمع 
ِّ
وإذ يسل

املمارسات  وتبادل  التوعية  في   ،
ً
ومفيدا  

ً
مناسبا األمر  كان  حيثما  مة،  قيِّ مساهمات  من  املدني 

جار بها 
ِّ
ناتها والذخيرة واالت دة للتعاون الدولي على منع صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ اجليِّ

بصورة غير مشروعة، وكذلك في حتديد وتوفير االحتياجات من املساعدة التقنية،

النارية وأجزائها   بروتوكول مكافحة صنع األسلحة 
ً
وإذ يشير إلى أنَّ االتفاقية، وخصوصا

الصكوك  أهمِّ  من  هما  لها،)31(  ل  املكمِّ مشروعة،  غير  بصورة  بها  جار 
ِّ
واالت والذخيرة  ناتها  ومكوِّ

بها  جار 
ِّ
واالت والذخيرة  ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية  األسلحة  صنع  ملكافحة  العاملية  القانونية 

بصورة غير مشروعة،

قة  ة إلى بروتوكول األسلحة النارية واملصدِّ وإذ يالحظ مع التقدير ازدياد عدد الدول املنضمَّ
عليه والتي أعربت عن قبولها له وإقراره،

وكذلك  األخرى  الدولية  القانونية  الصكوك  مع  املشتركة  املحورية  املواضيع  يالحظ  وإذ 
زة والطابع التكاملي لتلك  الصكوك اإلقليمية واألطر العاملية األخرى ذات الصلة والطبيعة املميَّ
لتنظيم  األطراف  لدولها   

ً
إطارا توفر  التي  األسلحة،)32(  معاهدة جتارة  ومنها  واألطر،  الصكوك 

التجارة املشروعة في األسلحة، وكذلك الصكوك القانونية اإلقليمية، وااللتزامات السياسية، من 
جار غير املشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة اخلفيفة بكل جوانبه 

ِّ
قبيل برنامج العمل ملنع االت

ف على األسلحة  جار والقضاء عليه)33( والصك الدولي لتمكني الدول من التعرُّ
ِّ
ومكافحة ذلك االت

ل عليها،)34(  بها في الوقت املناسب وبطريقة يعوَّ
ُّ
الصغيرة واألسلحة اخلفيفة غير املشروعة وتعق

جار بها بصورة غير مشروعة واحلدِّ 
ِّ
اللذين يهدفان إلى منع ومكافحة صنع األسلحة النارية واالت

من خطر سرقتها وتسريبها،

اخلبراء  من  مفيدة  شبكة  ر 
ِّ
يوف النارية  باألسلحة  املعني  العامل  الفريق  بأنَّ  م 

ِّ
يسل وإذ 

دة فيما  ة من أجل حتسني التعاون الدولي وتبادل املعلومات واملمارسات اجليِّ والسلطات املختصَّ
جار غير املشروع باألسلحة النارية،

ِّ
يتعلق باالت

ه بالعمل الذي يضطلع به الفريق املشترك بني الوكاالت واخلبراء واملعني مبؤشرات  وإذ ينوِّ
أهداف التنمية املستدامة من أجل وضع إطار املؤشرات وقائمة باملؤشرات لرصد أهداف خطة 
التنمية املستدامة لعام 2030 وغاياتها، مبا يشمل ما يتعلق منها بتدفقات األسلحة غير املشروعة،

من  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  مه  قدَّ ما  التقدير  مع  يالحظ  وإذ 
مساعدة إلى الدول، بناًء على طلبها، من خالل برنامجه العاملي لألسلحة النارية،

.United Nations, Treaty Series, vol. 2326, No. 39574 )31(

باء.  234/67 العامة  اجلمعية  قرار  انظر   )32(

نيويورك،  الصغيرة واألسلحة اخلفيفة بكل جوانبه،  باألسلحة  املشروع  جار غير  باالتِّ املعني  املتحدة  تقرير مؤمتر األمم   )33(

.24 الفقرة  الرابع،  الفصل   ،)A/CONF.192/15(  2001 يوليه  متوز/   20-9
.519/60 العامة  اجلمعية  قرار   

ً
أيضا وانظر  املرفق؛   ،Corr.2و  A/60/88 )34(

15 د.  ف. 

https://undocs.org/ar/A/RES/67/234b
https://undocs.org/ar/A/RES/67/234b
https://undocs.org/ar/A/CONF.192/15(supp)
http://undocs.org/ar/A/60/88/corr.2
http://undocs.org/ar/A/60/88
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أنشطة بشأن  رات واجلرمية من  باملخدِّ املعني  املتحدة  به مكتب األمم  قام  ما  وإذ يالحظ 
اتفاقية  على  التصديق  دعم  بهدف  وتدعيمها،  نصوصها  ونشر  الوطنية  بالتشريعات  التوعية 
مة وبروتوكولها املتعلق باألسلحة النارية وقبولهما أو إقرارهما أو االنضمام إليهما،

َّ
اجلرمية املنظ

 أنَّ بروتوكول األسلحة النارية يجيز استخدامها ألغراض مشروعة ميكن 
ً
وإذ يالحظ أيضا

ق منها، مثل الصيد أو رياضة الرماية أو التقييم أو املعارض أو اإلصالح، وإذ يعيد التأكيد 
ُّ
التحق

واستئصال  والتعاون من أجل منع ومكافحة  الدعم  التماس  الدول األطراف  واجب  أنَّ من  على 
جار بها بصورة غير مشروعة، وإذ يقرُّ 

ِّ
ناتها والذخيرة واالت صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

ر ذلك التعاون، بأنَّ إجازة استخدامها لتلك األغراض املشروعة ييسِّ

مة لدوائر القطاع اخلاص والصناعة في توفير املعلومات املناسبة  م باملساهمة القيِّ
ِّ
وإذ يسل

للدول األطراف في مجال الصنع والوسم وحفظ السجالت، وإذ يشجعها على مواصلة التعاون 
في هذا الشأن بهدف مساعدة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماتها مبوجب بروتوكول األسلحة 

النارية،

في  النارية  باألسلحة  املعني  العامل  الفريق  به  قام  الذي  للعمل  تقديره  عن  ُيعرب   -1
اجتماعيه الثالث والرابع املعقودين في فيينا في 9 حزيران/يونيه 2015 ويومي 18 و19 أيار/مايو 
 بالتوصيات الواردة في تقريري الفريق بشأنهما،)35(،)36( ويرحب 

ً
2016 على التوالي، ويحيط علما

بناء على طلب  التي نشرتها األمانة  النارية  باألسلحة  املعني  العامل  للفريق  عة  املجمَّ بالتوصيات 
الفريق العامل، والتي ستساعد على توجيه املداوالت في اجتماعاته القادمة؛

 في بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية 
ً
يدعو الدول التي لم تصبح بعُد أطرافا  -2

ل التفاقية األمم املتحدة  جار بها بصورة غير مشروعة، املكمِّ
ِّ
ناتها والذخيرة واالت وأجزائها ومكوِّ

تنفيذ  وإلى  فيه   
ً
أطرافا تصبح  أن  في  النظر  إلى  الوطنية،)31(  عبر  مة 

َّ
املنظ اجلرمية  ملكافحة 

ا؛  تامًّ
ً
أحكامه تنفيذا

يهيب بالدول األطراف في بروتوكول األسلحة النارية أن تستعرض، حسب االقتضاء،   -3
وأن  للبروتوكول،  الكامل  التنفيذ  أجل  من  عمل  تعتمد خطط  وأن  وتعززها،  الوطنية  تشريعاتها 
االستغالل  بالغرض  واٍف  نحو  على  تعالج  الصلة  ذات  والتدابير  القانونية  أطرها  أنَّ  من  تتأكد 
األسلحة  جتارة  في  اإلنترنت  استخدام  مثل  الدولية،  التجارة  من  اجلديدة  لألشكال  اإلجرامي 
لم  إذا  بها،  املشروع  بهدف احلد من االجتار غير  وذلك  والذخيرة،  ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية 

تكن قد قامت بذلك بعُد؛

يحثُّ الدول األطراف في بروتوكول األسلحة النارية على مواءمة تشريعاتها الوطنية   -4
سق مع أحكام البروتوكول، وعلى صوغ خطط عمل لتنفيذ البروتوكول، وعلى تزويد  على نحو يتَّ
نتها،  عيَّ التي  الوحيدة  االتصال  نقطة  أو  الوطنية  هيئتها  عن  ثة  ومحدَّ كاملة  مبعلومات  األمانة 
نتها الدول مبقتضى  ة التي عيَّ وعلى االستفادة من الدليل اإللكتروني للسلطات الوطنية املختصَّ

البروتوكول؛

.CTOC/COP/WG.6/2015/3 )35(

.CTOC/COP/WG.6/2016/3 )36(

20 د.  ف. 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/CTOC/COP/WG.6/2016/3
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التي  الثغرات  حتديد  إلى  النارية  األسلحة  بروتوكول  في  األطراف  الدول  يدعو   -5
وكذلك  البروتوكول،  مبتطلبات  الوطنية  قوانينها  وفاء  أجل ضمان  من  التشريعي  اإلطار  تعتري 
قبيل  من  مبسائل  يتعلق  فيما  فيها،  أطراف  هي  التي  األخرى  واإلقليمية  الدولية  الصكوك 
تراخيص االستيراد والتصدير والوسم والتعقب وحفظ السجالت، مبا يشمل االستعانة في هذا 
الوطنية  عبر  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  لتنفيذ  التشريعية  باألدلة  الشأن 

والبروتوكوالت امللحقة بها؛)37(

األطراف  الدول  وسائر  النارية  األسلحة  بروتوكول  في  األطراف  الدول  ع  يشجِّ  -6
من   ،

ً
طوعا تبدي  أن  على  الوطنية)28(  عبر  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  في 

خالل الفريق العامل املعني باألسلحة النارية وغيره من القنوات، آراءها وتعليقاتها بشأن تنفيذ 
أو  إليه  االنضمام  تعيق  قد  التي  العوامل  على  التعقيب  مبا يشمل  النارية،  األسلحة  بروتوكول 
م املحرز في تنفيذ  دة والتقدُّ التصديق عليه أو قبوله أو إقراره أو تنفيذه، وكذلك املمارسات اجليِّ
وأجزائها  النارية  األسلحة  واستئصال صنع  ومكافحة  منع  على  التعاون  توثيق  بغية  البروتوكول، 

جار بها بصورة غير مشروعة؛
ِّ
ناتها والذخيرة واالت ومكوِّ

يهيب بالدول األطراف تطوير أو تدعيم قدراتها الوطنية بشأن جمع البيانات عن   -7
جار غير املشروع باألسلحة النارية وحتليلها، ويدعو الدول األطراف في بروتوكول األسلحة 

ِّ
االت

النارية إلى ضمان تنفيذ املواد 6 و7 و8 و12 بالنظر إلى أهمية الوسم والتتبع وحفظ السجالت 
النارية بغرض  الفعال لألسلحة  للتتبع  الالزمة  الرئيسية  للبيانات  لتوفير مصدر  بطريقة سليمة 
كشف أنشطة االجتار غير املشروع والتحقيق فيها؛ ويطلب، في هذا الصدد، إلى الفريق العامل 
الغاية  بلوغ  على  العمل  في  املقبلة مساهماته  اجتماعاته  في  يبحث  أن  النارية  باألسلحة  املعني 
م املحرز في إنفاذ نظام املراقبة الذي  16-4 من أهداف التنمية املستدامة،)38( وبشأن قياس التقدُّ

جار غير املشروع باألسلحة النارية؛
ِّ
سيمكن السلطات الوطنية من مكافحة االت

الصادرة   2015 لعام  النارية  باألسلحة  املتعلقة  بالدراسة  التقدير  مع   
ً
علما  

ُ
يحيط  -8

ها ونشرها برنامجه العاملي املعني رات واجلرمية، التي أعدَّ  عن مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ
خ 19 تشرين األول/أكتوبر 2012، و2/7، كمنطلق   بقرارات املؤمتر 4/5، و2/6 املؤرَّ

ً
باألسلحة النارية عمال

مة للمكتب في هذا الشأن؛ جار باألسلحة النارية، ويرحب باملساعي القيِّ
ِّ
ملزيد من التحليل بشأن االت

رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  تزويد  إلى  األطراف  الدوَل  دعوته  ر  يكرِّ  -9
بها  زودته  تكن  لم  إن  النارية،  باألسلحة  جار 

ِّ
االت ونوعية عن  كمية  ومعلومات  ببيانات  واجلرمية 

املعلومات بني  تبادل  تعزيز  بغية  بالفعل،  كانت قد قدمتها  إن  إليه،  تقدميها  وإلى مواصلة  بعد، 
الدول األعضاء وتوافر البيانات؛

أجزاء  ر  وتصدِّ تستورد  التي  النارية  األسلحة  بروتوكول  في  األطراف  الدول  يحثُّ   -10
النارية  األسلحة  بروتوكول  مع   

ً
الرقابية متاشيا تدابيرها  تعزيز  إلى  ناتها  ومكوِّ النارية  األسلحة 

وسائر الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي هي أطراف فيها بغية منع تسريب األسلحة 
جار بها على نحو غير مشروع واحلدِّ من احتماالت حدوث ذلك؛

ِّ
ناتها وصنعها واالت النارية ومكوِّ

.A.05.V.2 املبيع  رقم  املتحدة،  األمم  منشورات   )37(

.1/70 العامة  اجلمعية  قرار   )38(

https://undocs.org/A/RES/70/1
https://undocs.org/A/RES/70/1
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 مع الفقرة 2 من املادة 8 
ً
ع الدول األطراف في بروتوكول األسلحة النارية، متاشيا يشجِّ  -11

وصانعي  ة  املختصَّ السلطات  بني  العالقات  ق 
ِّ
وتوث ر  تطوِّ أن  على  منه،   13 املادة  من   3 والفقرة 

وسماسرتها  ومصدريها  ومستورديها  وجتارها  والذخيرة  ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية  األسلحة 
وناقليها التجاريني من أجل منع وكشف عمليات تسريبها، مبا يشمل تسريبها إلى األسواق غير 

جار بها بصورة غير مشروعة؛
ِّ
املشروعة وصنعها واالت

نظمها  تعزيز  على  النارية  األسلحة  بروتوكول  في  األطراف  الدول   
ً
أيضا ع  يشجِّ  -12

البروتوكول،  بات 
َّ
متطل مع  يتسق  النارية وحفظ سجالتها، مبا  األسلحة  بوسم  اخلاصة  الوطنية 

ناتها  ومكوِّ أجزائها  أمكن،  وكذلك، حيثما  بها، 
ُّ
وتعق النارية  األسلحة  استبانة  منها  ة  ألغراض عدَّ

والذخيرة؛

البيانات، مبا يشمل  وتسجيل وحتليل  تواظب على جمع  أن  األطراف  بالدول  ُيهيب   -13
البيانات املتعلقة بتتبع األسلحة النارية املستردة واملضبوطة واملصادرة واملجموعة واملكتشفة التي 
جار غير 

ِّ
ُيشتَبه في صلتها بنشاط غير مشروع بغية حتديد منشئها وكشف األشكال املحتملة لالت

ب إلجراء حتقيقات جنائية متعمقة بشأن أنشطة 
ُّ
املشروع بها، وكذلك استخدام نتائج عمليات التعق

جار باألسلحة النارية، تشمل القيام بتحريات مالية أو غير مالية موازية، حسب االقتضاء؛
ِّ
االت

ب 
ُّ
تعق في  ممكن  نطاق  أوسع  على  ا  سويًّ تتعاون  أن  على  األطراف  الدول  ع  يشجِّ  -14

بها  جار 
ِّ
واالت صنعها  بأنشطة  املتعلقة  القضائية  واملالحقات  التحقيقات  وفي  النارية  األسلحة 

الة لطلبات التعاون الدولي  على نحو غير مشروع، مبا في ذلك من خالل االستجابة اآلنية والفعَّ
آليات  من  في االستفادة  الصدد،  هذا  في  تنظر،  وأن  اجلنائية،  والتحقيقات  ب 

ُّ
بالتعق املتعلقة 

املنظمة  اجلرمية  مكافحة  اتفاقية  االقتضاء،  ذلك، حسب  في  مبا  القائمة،  التيسير  أو  ب 
ُّ
التعق

أثرها  واقتفاء  املحظورة  األسلحة  إدارة سجالت  ونظام  لها  ل  املكمِّ النارية  األسلحة  وبروتوكول 
التابع للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنتربول( وغيره من اآلليات؛

دة واخلبرات بني املمارسني  يحثُّ الدول األطراف على تعزيز تبادل املمارسات اجليِّ  -15
جار غير املشروع باألسلحة النارية، وعلى النظر في استخدام األدوات 

ِّ
املنخرطني في مكافحة االت

النارية،  األسلحة  أثر  اقتفاء  لتسهيل  السجالت،  وحفظ  الوسم  تكنولوجيات  فيها  مبا  املتاحة، 
والتحقيقات  يات  التحرِّ تعزيز  أجل  من  اإلمكان،  عند  وذخيرتها  ناتها  ومكوِّ أجزائها  أثر  واقتفاء 

جار غير املشروع باألسلحة النارية؛
ِّ
اجلنائية املتعلقة باالت

شامل،  نحو  على  النارية  األسلحة  جميع  وسم  ضمان  إلى  األطراف  الدول  يدعو   -16
ذن رسميا بالتخلص منها بوسيلة 

ُ
ة أو املصادرة والتي أ مبا في ذلك األسلحة املجموعة أو املستردَّ

النارية، بهدف منع سرقتها وتسريبها  6 و8 من بروتوكول األسلحة  للمادتني   
ً
غير اإلتالف وفقا

جار بها واحلدِّ من احتماالت حدوث ذلك؛ 
ِّ
واالت

واخلبرات  اجليدة  املمارسات  لتبادل  الترويج  إلى  األطراف  الدول  أيضا  يدعو   -17
االقتضاء،  وعند  النارية،  األسلحة  وسوم  تزوير  منع  إلى  الرامية  التدابير  وضع  في  املكتسبة 

ناتها، أو طمس تلك الوسوم أو إزالتها أو حتويرها على نحو غير مشروع؛  أجزائها ومكوِّ
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يدعو كذلك الدول األطراف إلى تنمية أو تعزيز قدراتها الداخلية على جمع وحتليل   -18
جار غير املشروع باألسلحة النارية، بعدة سبل منها العمل على تعزيز التنسيق 

ِّ
البيانات عن االت

القانون على  إنفاذ  التدريب ملوظفي أجهزة  توفير  إلى  ة، ويدعوها  املعنيَّ ة  املختصَّ السلطات  بني 
ناتها والذخيرة وتسجيلها واإلبالغ  ة املضبوطات من األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ حتديد ماهيَّ

عنها، وكذلك تدريبهم على إصدار إحصاءات عن املضبوطات على الصعيد الوطني؛

من  التدريب  من  صة  متخصِّ  
ً
تطلب ضروبا أو  تقدم  أن  إلى  األطراف  الدول  يدعو   -19

أجل موظفي أجهزة إنفاذ القوانني والتنظيم الرقابي بشأن الوسم والتتبع وحفظ السجالت مبا 
بالغة  أنَّ هذه اجلهود  التأكيد على  البروتوكول، مع  6 و7 و8 و12 من  املواد  يتماشى مع أحكام 
من  ضروب  وتوفير  مشروع،  غير  نحو  على  بها  املتجر  النارية  األسلحة  وكشف  لتتبع  األهمية 
التدريب، من بينها التدريب على التكنولوجيات اجلديدة، من أجل موظفي أجهزة إنفاذ القوانني 

بشأن استبانة األسلحة النارية وتسجيل مضبوطاتها واإلبالغ عنها؛

يحث الدول األطراف على تعزيز التنسيق والتعاون بني جميع مؤسساتها الداخلية   -20
للتعاون  ترتيبات  في  الدخول  في  النظر  وكذلك  املشروع  غير  االجتار  ومكافحة  مبنع  املعنية 
الدولي الفعال في التحقيقات واملالحقات القضائية، مبا يشمل االستعانة في هذا الشأن بأفرقة 
مشتركة للتحقيق وتطبيق املمارسات اجليدة املعتمدة في بعض البلدان بشأن مكافحة اإلرهاب 

واجلرمية املنظمة؛

الوطنيني  اخلبراء  مشاركة  أمكن،  حيثما  تعزز،  أن  على  األطراف  الدول  ع  يشجِّ  -21
ة الوطنية واملنظمات دون اإلقليمية وغيرها من املنظمات اإلقليمية واملنظمات  والسلطات املختصَّ
غير احلكومية املعنية في االجتماعات املقبلة للفريق العامل املعني باألسلحة النارية مبا يتماشى 

مع النظام الداخلي للمؤمتر؛

املقبلة  العامل  الفريق  اجتماعات  االستفادة من  األطراف على  الدول   
ً
أيضا ع  يشجِّ  -22

والنظر  وأمناطه،  ودروبه  النارية  باألسلحة  جار 
ِّ
االت اجتاهات  عن  املعلومات  وتبادل  تعميم  في 

يات  والتحدِّ الناجحة  والتجارب  املكتسبة  واخلبرات  املستفادة  والدروس  دة  اجليِّ املمارسات  في 
املواَجهة في جمع وحتليل البيانات من هذا القبيل وفي منع ومكافحة هذه اجلرائم، وذلك بغية 
النارية وما يتصل به من جرائم،  جار باألسلحة 

ِّ
االت والتنسيق في مجال مكافحة  التعاون  تعزيز 

ويهيب بالفريق العامل، في هذا الشأن، أن يضع في اجتماعه املقبل خطة عمل شاملة ومتعددة 
السنوات من أجل تيسير زيادة مشاركة اخلبراء والسلطات املختصة؛

املشروع  غير  الصنع  بشأن  واملعلومات  اخلبرات  تبادل  إلى  األطراف  الدول  يدعو   -23
مة التي ميكن أن تستخدمها اجلماعات اإلجرامية  لألسلحة النارية باستخدام التكنولوجيات املتقدِّ

املنظمة عبر الوطنية؛

القطاع اخلاص واملنظمات غير  املعنية ودوائر  الدولية واإلقليمية  املنظمات  ع  يشجِّ  -24
وعلى  بينها  فيما  التعاون  تعزيز  على  املدني  املجتمع  ومؤسسات  األكادميية  والدوائر  احلكومية 

ا؛  تامًّ
ً
العمل مع الدول األطراف في بروتوكول األسلحة النارية بغية تنفيذ البروتوكول تنفيذا

برنامجه  خالل  من  واجلرمية،  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  إلى  يطلب   -25
إلى  الرامية  بناء على طلبها، في جهودها  الدول،  النارية، أن يواصل مساعدة  العاملي لألسلحة 
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ع  التصديق على بروتوكول األسلحة النارية أو قبوله أو إقراره أو االنضمام إليه وتنفيذه، ويشجِّ
الدول األعضاء القادرة على تقدمي موارد من خارج امليزانية على أن تفعل ذلك لتمكني املكتب من 

تنفيذ واليته في هذا الصدد؛ 

يواصل  أن  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  إلى   
ً
أيضا يطلب   -26

اخلاصة  نظمها  تعزيز  إلى  الرامية  جهودها  في  طلبها،  على  بناًء  األطراف،  الدول  مساعدة 
 في مجاالت وضع 

ً
مبراقبة األسلحة النارية، مبا يتسق مع بروتوكول األسلحة النارية، وخصوصا

التشريعات؛ واستبانة األسلحة النارية وضبطها ومصادرتها والتصرف فيها؛ والدعم التقني بشأن 
بها؛ والتدريب وبناء القدرات في مجال التحقيق في 

ُّ
وسم األسلحة النارية وحفظ سجالتها وتعق

األسلحة  واستئصال صنع  ومكافحة  منع  بغية  ا،  مرتكبيها قضائيًّ الصلة ومالحقة  ذات  اجلرائم 
جار بها على نحو غير مشروع؛

ِّ
ناتها والذخيرة واالت النارية وأجزائها ومكوِّ

رات واجلرمية أن يواصل العمل  يطلب كذلك إلى مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ  -27
 بأحكام االتفاقية بهدف التحقيق 

ً
على تعزيز وتشجيع التعاون الدولي في املسائل اجلنائية عمال

غير  نحو  على  بها  واالجتار  والذخيرة  ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية  األسلحة  صنع  أنشطة  في 
ا، مبا يشمل األنشطة املتعلقة باإلرهاب وغيره من اجلرائم، مثل  مشروع ومالحقة اجلناة قضائيًّ
اجلرائم احلضرية التي ترتكبها العصابات، وذلك بتنظيم حلقات عمل إقليمية وعبر إقليمية من 

أجل البلدان، مبا يشمل البلدان التي تقع على دروب التهريب ذات الصلة؛

رات واجلرمية أن يواصل بانتظام جمع  يطلب إلى مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ  -28
جار باألسلحة 

ِّ
وحتليل املعلومات الكمية والنوعية وكذلك البيانات املصنفة بشكل مناسب عن االت

 في اعتباره فائدة الدراسة املتعلقة باألسلحة النارية 
ً
ناتها والذخيرة، واضعا النارية وأجزائها ومكوِّ

لعام 2015 باعتبارها نقطة انطالق لبدء املزيد من الدراسات التحليلية في هذا الشأن، على أن 
تعميم  على  العمل  يواصل  وأن  املستدامة،  التنمية  أهداف  من   4-16 الغاية  في احلسبان  تؤخذ 
ونشر ما يتوصل إليه من نتائج بشأن املمارسات الفضلى وأبعاد وخصائص عمليات االجتار هذه 

ومن دروس مستفادة في هذا املجال؛

رات واجلرمية أن يواصل جهوده   إلى مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ
ً
يطلب أيضا  -29

الرامية إلى حتسني املنهجية املتبعة في الدراسة املتعلقة باألسلحة النارية لعام 2015، وفي هذا 
دة إليها واليات مماثلة بشأن جمع البيانات عن األسلحة 

َ
الصدد، يدعوه هو وسائر املنظمات املسن

النارية إلى استكشاف ُسبل للتعاون والتنسيق فيما بينها، بغية تعزيز التآزر بني التزامات اإلبالغ 
طة قابلة للمقارنة عند االقتضاء؛ مَّ

َ
املتمايزة لدى الدول األطراف، وكذلك تيسير إنتاج بيانات ُمن

)أ( ما  يلي:  النارية مبا  باألسلحة  املعني  العامل  الفريق  غ 
ِّ
تبل أن  األمانة  إلى  يطلب   -30

رات واجلرمية من أنشطة تهدف إلى مساعدة املؤمتر  يقوم به مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ
على تشجيع ودعم تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية؛ و)ب( ما يجري من تنسيق مع سائر املنظمات 
القدرات؛  وبناء  التدريب  مجالي  في  الفضلى  املمارسات  و)ج(  الصلة؛  ذات  واإلقليمية  الدولية 
ناتها  و)د( استراتيجيات التوعية الرامية إلى منع ومكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

جار بها بصورة غير مشروعة؛
ِّ
والذخيرة واالت

 إلى األمانة أن تدعم الفريق العامل في أداء وظائفه؛
ً
يطلب أيضا  -31
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 عن االجتماعات التي سيعقدها 
ً
م إليه األمانة في دورته التاسعة تقريرا ر أن تقدِّ يقرِّ  -32

الفريق العامل قبل تلك الدورة؛

لهذه  امليزانية  خارج  من  موارد  توفير  إلى  املانحة  اجلهات  وسائر  الدول  يدعو   -33
 لقواعد األمم املتحدة وإجراءاتها.

ً
األغراض، وفقا

الدورة التاسعة، من 15 إلى 19 تشرين األول/أكتوبر 2018  -
ً
تاسعا

القرار 2/9

األسلحة  صنع  مكافحة  لبروتوكول  ال  الفعَّ التنفيذ  وكفالة  تعزيز 
مشروعة،  غير  بصورة  بها  واالجتار  والذخيرة  ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية 

مة عبر الوطنية
َّ
ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ املكمِّ

مة عبر الوطنية،
َّ
إنَّ مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

املتحدة ملكافحة اجلرمية  اتفاقية األمم  املادة 32 من  إليه في  املهام املسندة  إلى  إذ يشير 
خ 10 تشرين األول/أكتوبر 2014 و6/4  ريه 1/7 املؤرَّ مة عبر الوطنية،)39( وإذ يعاود تأكيد مقرَّ

َّ
املنظ

خ 17 تشرين األول/ أكتوبر 2008، املؤرَّ

واملعنون   2010 األول/أكتوبر  تشرين   22 خ  املؤرَّ  ،4/5 قراراته  إلى   
ً
أيضا يشير  وإذ 

مشروعة”،  غير  بصورة  بها  واالجتار  والذخيرة  ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية  “صنع األسلحة 

“أهمية بروتوكول مكافحة صنع األسلحة  أكتوبر 2014 واملعنون  خ 10 تشرين األول/  املؤرَّ و2/7، 
ل التفاقية األمم  ناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة، املكمِّ النارية وأجزائها ومكوِّ
 2016 األول/أكتوبر  تشرين   21 خ  املؤرَّ و3/8،  الوطنية”،  عبر  مة 

َّ
املنظ اجلرمية  ملكافحة  املتحدة 

والذخيرة  ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية  األسلحة  صنع  مكافحة  بروتوكول  تنفيذ  واملعنون “تعزيز 
مة عبر 

َّ
ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ واالجتار بها بصورة غير مشروعة، املكمِّ

الوطنية”،

والعدالة  اجلرمية  ملنع  الثالث عشر  املتحدة  األمم  مؤمتر  قها 
َّ
حق التي  بالنتائج  ب  يرحِّ وإذ 

إعالن  وال سيما   ،2015 نيسان/أبريل   19 إلى   12 من  الفترة  في  الدوحة  في  املعقود  اجلنائية، 
الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية في جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من 
يات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني  ي للتحدِّ أجل التصدِّ

والدولي ومشاركة اجلمهور،)40(

املتعلقة  منها   4-16 والغاية   )41(2030 لعام  املستدامة  التنمية  اعتباره خطة  في  يضع  وإذ 
إقامة  على  التشجيع  أجل  من  املشروعة  غير  األسلحة  تدفقات  من  بشدة  احلدِّ  على  بالعمل 

.United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574 )39(

املرفق.  ،174/70 العامة  اجلمعية  قرار   )40(

.1/70 العامة  اجلمعية  قرار   )41(

https://undocs.org/AR/A/RES/70/174
https://undocs.org/AR/A/RES/70/174
https://undocs.org/AR/A/RES/70/1
https://undocs.org/AR/A/RES/70/1
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وإتاحة إمكانية  املستدامة،  التنمية  حتقيق  أجل  من  أحد  فيها  ش  ال ُيهمَّ مساملة  مجتمعات 
الة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كل  وصول اجلميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعَّ
املستويات، وإذ يضع في حسبانه العمل الذي يضطلع به فريق اخلبراء املشترك بني الوكاالت 
باملؤشرات  وقائمة  املؤشرات  إطار  وضع  أجل  من  املستدامة  التنمية  أهداف  املعني مبؤشرات 
لرصد أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 2030 وغاياتها، مبا يشمل ما يتعلق منها بتدفقات 

غير املشروعة، األسلحة 

وإذ يساوره القلق إزاء األضرار واآلثار السلبية الناشئة عن صنع األسلحة النارية وأجزائها 
ناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة من حيث مستويات اجلرمية والعنف في  ومكوِّ
مة القائمة 

َّ
ة مناطق وإزاء الروابط القائمة بني تلك األسلحة النارية وأشكال اجلرمية املنظ عدَّ

واملستجدة، وبينها وبني اإلرهاب في بعض احلاالت،

حدثهما اجلماعات 
ُ
ت اللذين  إزاء تصاعد مستويات األذى والعنف  البالغ  القلق  وإذ يساوره 

 لصنع األسلحة النارية وأجزائها 
ً
مة عبر الوطنية في بعض مناطق العالم نتيجة

َّ
اإلجرامية املنظ

ناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة، ومكوِّ

ناتها والذخيرة واالجتار بها  وإذ يالحظ أنَّ احلدَّ من صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ
الذي  العنف  من  احلدِّ  إلى  الرامية  للجهود  الرئيسية  العناصر  أحد  ل 

ِّ
بصورة غير مشروعة ميث

مة عبر الوطنية،
َّ
يصاحب أنشطة اجلماعات اإلجرامية املنظ

وإذ يدرك أن ثمة حاجة إلى أن تعتمد الدول األطراف بصفة عاجلة نهجا متكامال وشامال 
النارية  األسلحة  صنع  يشمل  مبا  الوطنية،  عبر  مة 

َّ
املنظ للجرمية  اجلذرية  األسباب  ملعاجلة 

ناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة، على أن تؤخذ في احلسبان،  وأجزائها ومكوِّ
باألسلحة  املتصلة  اجلرائم  في  أثر  لها  التي  واالجتماعية  االقتصادية  العوامُل  االقتضاء،  عند 
النارية، وكذلك األنشطة اإلجرامية العابرة للحدود وتدفقات االجتار، وال سيما املتعلقة باألسلحة 
لهذه  البعد اجلنساني  الدول األطراف  تأخذ  ثمة حاجة ملحة ألن  أن   

ً
أيضا يدرك  وإذ  النارية، 

اجلرائم في االعتبار،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء األثر السلبي لالجتار غير املشروع باألسلحة النارية على حياة 
النارية  باألسلحة  املشروع  غير  االجتار  ملنع  مبا  يسلم  وإذ  والفتيان،  والفتيات  والرجال  النساء 

ومكافحته والقضاء عليه من أهمية بالغة في مكافحة العنف اجلنساني،

وإذ يدرك ضرورة تدعيم التعاون الدولي وتبادل املعلومات من أجل مكافحة صنع األسلحة 
ناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة، النارية وأجزائها ومكوِّ

واقتناعا منه بحاجة الدول األطراف إلى أن تتأكد من أنَّ أطرها القانونية والتدابير ذات 
اجلديدة  لألشكال  اإلجرامي  االستغالل  بالغرض  واٍف  نحو  على  وتعالج  الثغرات  تسد  الصلة 
ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية  األسلحة  جتارة  في  اإلنترنت  مثل استخدام  الدولية،  التجارة  من 

والذخيرة، وذلك بهدف احلد من االجتار غير املشروع بها،

األطراف  املتعدد  العمل  مستوى  على  األخيرة  اآلونة  في  املبذولة  باجلهود  ه  ينوِّ وإذ 
وأجزائها  النارية  األسلحة  صنع  منع  تعزيز  أجل  من  اإلقليمي  ودون  اإلقليمي  وعلى الصعيد 

ناتها والذخيرة ومكافحته، من أجل املساهمة في حماية سالمة البشر،  ومكوِّ

5 د.  ف. 

10 د.  ف. 
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الوطنية،  عبر  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  أنَّ  على  الضوء  يسلط  وإذ 
بها  ناتها والذخيرة واالجتار  النارية وأجزائها ومكوِّ  بروتوكول مكافحة صنع األسلحة 

ً
وخصوصا

صنع  ملكافحة  العاملية  القانونية  الصكوك  أهم  من  هي  لها،)42(  ل  املكمِّ مشروعة،  غير  بصورة 
ناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة، األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

وإذ يالحظ املواضيع املحورية املشتركة مع الصكوك القانونية الدولية األخرى ذات الصلة، 
واألطر  الصكوك  تلك  وطبيعة  الصلة  ذات  األخرى  العاملية  واألطر  اإلقليمية  وكذلك الصكوك 
التجارة  لتنظيم  األطراف  لدولها   

ً
إطارا توفر  التي  األسلحة،)43(  جتارة  معاهدة  ومنها  وتكاملها، 

السياسية،  وااللتزامات  اإلقليمية،  القانونية  الصكوك  وكذلك  التقليدية،  األسلحة  في  الدولية 
بكل  اخلفيفة  واألسلحة  الصغيرة  باألسلحة  املشروع  غير  االجتار  ملنع  العمل  برنامج  من قبيل 
ف على  جوانبه ومكافحة ذلك االجتار والقضاء عليه)44( والصك الدولي لتمكني الدول من التعرُّ
ل  بها في الوقت املناسب وبطريقة يعوَّ

ُّ
األسلحة الصغيرة واألسلحة اخلفيفة غير املشروعة وتعق

غير  بصورة  بها  واالجتار  النارية  األسلحة  صنع  ومكافحة  منع  إلى  يهدفان  اللذين  عليها،)45( 
مشروعة واحلدِّ من خطر سرقتها وتسريبها،

اخلبراء  من  مفيدة  شبكة  ر 
ِّ
يوف النارية  باألسلحة  املعني  العامل  الفريق  بأنَّ  م 

ِّ
يسل وإذ 

الدولي وتبادل  التعاون  التحديات اجلديدة وحتسني  الوقوف على  ة من أجل  والسلطات املختصَّ
املعلومات واملمارسات الفضلى فيما يتعلق مبكافحة االجتار غير املشروع باألسلحة النارية،

رات واجلرمية من مساعدة  مه مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ وإذ يالحظ مع التقدير ما قدَّ
األسلحة  بشأن  العاملي  البرنامج  عبر  مه  قدَّ ما  فيها  طلبها، مبا  على  بناء  األعضاء،  الدول  إلى 
بهدف  الوطنية،  التشريعات  تطوير  على  واملساعدة  املعلومات  ونشر  التوعية  من أجل  النارية 
مة وبروتوكولها املتعلق باألسلحة النارية أو قبولهما 

َّ
تيسير التصديق على اتفاقية اجلرمية املنظ

أو إقرارهما أو االنضمام إليهما،

املدني  واملجتمع  والقطاع اخلاص  األكادميية  الدوائر  يوفره ممثلو  أن  م مبا ميكن 
ِّ
يسل وإذ 

الفضلى  املمارسات  وتبادل  التوعية  في   ،
ً
ومفيدا  

ً
مناسبا األمر  كان  حيثما  مة،  قيِّ من مساهمات 

ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية  األسلحة  صنع  ومكافحة  منع  على  الدولي  بالتعاون  فيما يتعلق 
املساعدة  من  االحتياجات  حتديد  في  وكذلك  مشروعة،  غير  بصورة  بها  واالجتار  والذخيرة 
توفير  والصناعة في  القطاع اخلاص  لدوائر  مة  القيِّ املساهمات  وتوفيرها، مبا في ذلك  التقنية 
ع  يشجِّ وإذ  السجالت،  وحفظ  والوسم  الصنع  مجاالت  في  األطراف  للدول  املناسبة  املعلومات 
هذه اجلهات على مواصلة تعاونها على مساعدة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماتها مبوجب 

بروتوكول األسلحة النارية،

يقر التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل املعني باألسلحة النارية في اجتماعيه   -1
الفترة من 8 إلى 10 أيار/مايو 2017 ويومي 2 و3  اخلامس والسادس، املعقودين في فيينا في 

.United Nations, Treaty Series, vol. 2326, No. 39574 )42(

باء.  234/67 العامة  اجلمعية  قرار  انظر   )43(

نيويورك،  الصغيرة واألسلحة اخلفيفة بكل جوانبه،  باألسلحة  املشروع  باالجتار غير  املعني  املتحدة  )44( تقرير مؤمتر األمم 

.24 الفقرة  الرابع،  الفصل   ،)A/CONF.192/15(  2001 متوز/يوليه   20-9

.519/60 العامة  اجلمعية  ر  مقرَّ  
ً
أيضا وانظر  وCorr.2؛   A/60/88 الوثيقة  مرفق   )45(

15 د.  ف. 

https://undocs.org/AR/a/res/67/234b
https://undocs.org/AR/a/res/67/234b
https://undocs.org/ar/A/CONF.192/15(supp)
http://undocs.org/ar/A/60/88/corr.2
http://undocs.org/ar/A/60/88
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تدابير،  من  يلزم  ما  اتخاذ  إلى  األطراف  الدول  ويدعو  التوالي،  على  مايو 2018،)46(،)47(  أيار/ 
ب  الفريق عن هذين االجتماعني، ويرحِّ الواردة في تقريري  التوصيات  لتنفيذ  حسب االقتضاء، 
بناء على طلب  األمانة  التي نشرتها  النارية  باألسلحة  املعني  العامل  للفريق  عة  املجمَّ بالتوصيات 

الفريق العامل؛

 في بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية 
ً
يدعو الدول التي لم تصبح بعُد أطرافا  -2

ل التفاقية األمم املتحدة  ناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة، املكمِّ وأجزائها ومكوِّ
 فيه وإلى تنفيذ أحكامه 

ً
مة عبر الوطنية،)42( إلى النظر في أن تصبح أطرافا

َّ
ملكافحة اجلرمية املنظ

برنامجه  خالل  من  واجلرمية،  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  إلى  ويطلب  ا،  تامًّ  
ً
تنفيذا

العاملي بشأن األسلحة النارية، أن يواصل مساعدة الدول، بناء على طلبها، في جهودها الرامية 
وتنفيذه،  إليه  االنضمام  أو  إقراره  أو  قبوله  أو  النارية  األسلحة  على بروتوكول  إلى التصديق 
ع الدول األعضاء القادرة على تقدمي موارد من خارج امليزانية على أن تفعل ذلك لتمكني  ويشجِّ

املكتب من تنفيذ واليته في هذا الصدد؛

يحثُّ الدول األطراف في بروتوكول األسلحة النارية على مواءمة تشريعاتها الوطنية   -3
سق مع أحكام البروتوكول، وعلى صوغ خطط عمل أو برامج أو استراتيجيات لتنفيذ  على نحو يتَّ
الوطنية  هيئتها  عن  ثة  ومحدَّ كاملة  مبعلومات  األمانة  تزويد  وعلى   ،

ً
كامال  

ً
تنفيذا البروتوكول 

نتها في هذا الصدد، وعلى االستفادة من الدليل اإللكتروني  أو نقطة االتصال الوحيدة التي عيَّ
نتها الدول مبقتضى البروتوكول؛  ة التي عيَّ للسلطات الوطنية املختصَّ

ُيهيب بالدول األطراف في بروتوكول األسلحة النارية التأكد من أنَّ أطرها القانونية   -4
والتدابير ذات الصلة تسد الثغرات وتعالج على نحو واٍف بالغرض االستغالل اإلجرامي لألشكال 
وأجزائها  النارية  األسلحة  جتارة  في  اإلنترنت  استخدام  مثل  الدولية،  التجارة  من  اجلديدة 
ناتها والذخيرة، وكذلك إعادة التشغيل غير املشروع لألسلحة النارية، ألغراض منها احلد  ومكوِّ

من االجتار غير املشروع بها؛

ع الدول األطراف في بروتوكول األسلحة النارية على سد أيِّ ثغرات قائمة في  يشجِّ  -5
أطرها التشريعية من أجل ضمان وفاء قوانينها مبتطلبات البروتوكول، وكذلك الصكوك الدولية 
االستيراد  تراخيص  قبيل  من  مبسائل  يتعلق  فيما  فيها،  أطراف  هي  التي  األخرى  واإلقليمية 
والتصدير والوسم واقتفاء األثر وحفظ السجالت، مبا يشمل االستعانة في هذا الشأن باألدلة 
والبروتوكوالت  الوطنية  عبر  مة 

َّ
املنظ اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  لتنفيذ  التشريعية 

امللحقة بها؛)48(

عبر  مة 
َّ
املنظ اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف  الدول  ع  يشجِّ  -6

من  وغيره  النارية  باألسلحة  املعني  العامل  الفريق  خالل  من  طوعا،  تبدي  أن  على  الوطنية)39( 
القنوات، آراءها وتعليقاتها بشأن تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية، مبا يشمل آراءها وتعليقاتها 
تنفيذه،  أو  إقراره  أو  قبوله  أو  عليه  التصديق  أو  إليه  االنضمام  قد تعوق  التي  العوامل  بشأن 
منع  على  التعاون  توثيق  بغية  البروتوكول،  تنفيذ  في  املحرز  م  والتقدُّ دة  اجليِّ املمارسات  وكذلك 

.CTOC/COP/WG.6/2017/4 )46(

.CTOC/COP/WG.6/2018/4 )47(

.A.05.V.2 املبيع  رقم  املتحدة،  األمم  منشورات   )48(

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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بصورة  بها  واالجتار  والذخيرة  ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية  األسلحة  واستئصال صنع  ومكافحة 
غير مشروعة؛

البيانات  جمع  بشأن  الوطنية  قدراتها  تدعيم  أو  تطوير  األطراف  بالدول  ُيهيب   -7
بروتوكول  في  األطراف  الدول  ويدعو  وحتليلها،  النارية  باألسلحة  املشروع  غير  عن االجتار 
النارية إلى ضمان تنفيذ املواد 6 و7 و8 و12، بالنظر إلى أهمية الوسم واقتفاء األثر  األسلحة 
ال لألسلحة  وحفظ السجالت بطريقة سليمة لتوفير مصدر للبيانات الرئيسية الالزمة للتتبع الفعَّ
النارية بغرض كشف أنشطة االجتار غير املشروع والتحقيق فيها، ومع التسليم بالدور التكميلي 
املتمثل في التقارير التي تقدمها الدول األطراف في البروتوكول وكذلك الدول األعضاء في إطار 
املؤشر 16-4-2 من أهداف التنمية املستدامة، يدعو الفريق العامل املعني باألسلحة النارية إلى 

أن ينظر في هذا الدور التكميلي في اجتماعه القادم؛

ع الدول األطراف على تنقيح وتعزيز ممارساتها وأدواتها الوطنية ذات الصلة  يشجِّ  -8
بجمع البيانات، بغية حتديد االجتاهات واألمناط املتعلقة باالجتار غير املشروع باألسلحة النارية، 
وتعزيز تبادل املعلومات والتمكني من الرصد العاملي للمؤشر 16-4-2 ألهداف التنمية املستدامة، 
ويدعو الدول األطراف إلى املشاركة واملساهمة في جولة جمع البيانات القادمة التي يضطلع بها 
رات واجلرمية، عن طريق تقدمي بيانات ومعلومات كمية ونوعية  مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

عن االجتار غير املشروع باألسلحة النارية؛

أجزاء  ر  وتصدِّ تستورد  التي  النارية،  األسلحة  بروتوكول  األطراف في  الدول  يحثُّ   -9
 مع بروتوكول األسلحة النارية 

ً
ناتها، على تعزيز تدابيرها الرقابية متاشيا األسلحة النارية ومكوِّ

وسائر الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي هي أطراف فيها بغية منع تسريبها وصنعها 
واالجتار بها على نحو غير مشروع واحلدِّ من احتماالت حدوث ذلك؛

 مع الفقرة 2 من املادة 
ً
ع الدول األطراف في بروتوكول األسلحة النارية، متاشيا يشجِّ  -10

ة وصانعي  ق العالقات بني السلطات املختصَّ
ِّ
ر وتوث 8 والفقرة 3 من املادة 13 منه، على أن تطوِّ

وسماسرتها  ومصدريها  ومستورديها  وجتارها  والذخيرة  ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية  األسلحة 
األسواق  إلى  تسريبها  يشمل  مبا  تسريبها،  عمليات  وكشف  منع  أجل  من  التجاريني  وناقليها 

غير املشروعة وصنعها واالجتار بها بصورة غير مشروعة؛

نظمها  تعزيز  على  النارية  األسلحة  بروتوكول  في  األطراف  الدول   
ً
أيضا ع  يشجِّ  -11

البروتوكول،  بات 
َّ
متطل مع  يتسق  النارية وحفظ سجالتها، مبا  األسلحة  بوسم  اخلاصة  الوطنية 

أجزائها  أمكن،  حيثما  وكذلك،  أثرها،  وتتبع  النارية  األسلحة  استبانة  منها  ة  عدَّ ألغراض 
ناتها والذخيرة؛ ومكوِّ

يشمل  مبا  البيانات،  وحتليل  وتسجيل  جمع  على  تواظب  أن  األطراف  بالدول  ُيهيب   -12
البيانات املتعلقة باقتفاء أثر األسلحة النارية املستردة واملضبوطة واملصادرة واملجموعة واملكتشفة 
جار بها، 

ِّ
التي ُيشتَبه في صلتها بنشاط غير مشروع بغية حتديد منشئها وكشف األشكال املحتملة لالت

وكذلك استخدام نتائج عمليات اقتفاء األثر إلجراء حتقيقات جنائية متعمقة بشأن أنشطة االجتار 
غير املشروع باألسلحة النارية، تشمل القيام بتحريات مالية أو غير مالية موازية، حسب االقتضاء؛
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ع الدول األطراف على أن تتعاون على أوسع نطاق ممكن في اقتفاء أثر األسلحة  يشجِّ  -13
نحو  على  بها  واالجتار  صنعها  بأنشطة  املتعلقة  القضائية  واملالحقات  التحقيقات  وفي  النارية 
املتعلقة  الدولي  التعاون  لطلبات  الة  والفعَّ اآلنية  االستجابة  من خالل  ذلك  في  غير مشروع، مبا 
اقتفاء  آليات  باقتفاء األثر والتحقيقات اجلنائية، وأن تنظر، في هذا الصدد، في االستفادة من 
األسلحة  وبروتوكول  مة 

َّ
املنظ اجلرمية  اتفاقية  االقتضاء،  حسب  مبا في ذلك،  أو التيسير،  األثر 

ل لها ومنظومة اإلنتربول )املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية( إلدارة سجالت األسلحة  النارية املكمِّ
املحظورة واقتفاء أثرها وغيرها من اآلليات؛

يحثُّ الدول األطراف على تعزيز تبادل املمارسات الفضلى واخلبرات بني املمارسني   -14
املنخرطني في منع االجتار غير املشروع باألسلحة النارية ومكافحته، وعلى النظر في استخدام 
األسلحة  أثر  اقتفاء  لتسهيل  السجالت،  وحفظ  الوسم  تكنولوجيات  فيها  مبا  املتاحة،  األدوات 
التحريات  تعزيز  أجل  من  اإلمكان،  عند  وذخيرتها  ناتها  ومكوِّ أجزائها  واقتفاء أثر  النارية، 

والتحقيقات اجلنائية املتعلقة باالجتار غير املشروع باألسلحة النارية؛

يدعو الدول األطراف في بروتوكول األسلحة النارية إلى ضمان وسم جميع األسلحة   -15
ا  ذن رسميًّ

ُ
ة أو املصادرة والتي أ النارية على نحو شامل، مبا في ذلك األسلحة املجموعة أو املستردَّ

سرقتها  منع  بهدف  البروتوكول،  من  و8   6 للمادتني   
ً
وفقا غير التدمير  بوسيلة  منها  بالتخلص 

وتسريبها واالجتار غير املشروع بها واحلدِّ من احتماالت حدوث ذلك؛

واخلبرات  الفضلى  املمارسات  لتبادل  الترويج  إلى  األطراف  الدول   
ً
أيضا يدعو   -16

االقتضاء،  وعند  النارية،  األسلحة  وسوم  تزوير  منع  إلى  الرامية  التدابير  وضع  في  املكتسبة 
ناتها، أو طمس تلك الوسوم أو إزالتها أو حتويرها على نحو غير مشروع؛ أجزائها ومكوِّ

يدعو كذلك الدول األطراف إلى تنمية أو تعزيز قدراتها الداخلية على جمع وحتليل   -17
البيانات عن االجتار غير املشروع باألسلحة النارية، بعدة سبل منها العمل على تعزيز التنسيق 
القانون على  إنفاذ  التدريب ملوظفي أجهزة  توفير  إلى  ة، ويدعوها  املعنيَّ ة  املختصَّ السلطات  بني 
ناتها والذخيرة وتسجيلها واإلبالغ  ة املضبوطات من األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ حتديد ماهيَّ

عنها، وكذلك تدريبهم على إصدار إحصاءات عن تلك املضبوطات على الصعيد الوطني؛

 
ً
يدعو الدول األطراف في بروتوكول األسلحة النارية إلى أن تقدم أو تطلب ضروبا  -18

واقتفاء  الوسم  بشأن  والرقابة  القوانني  إنفاذ  أجهزة  موظفي  من أجل  التدريب  من  متخصصة 
األثر وحفظ السجالت مبا يتماشى مع أحكام املواد 6 و7 و8 و12 منه، مع التأكيد على أنَّ هذه 
وكشفها،  مشروع  غير  نحو  على  بها  املتجر  النارية  األسلحة  أثر  القتفاء  األهمية  بالغة  اجلهود 
أجل موظفي  من  التكنولوجيات اجلديدة،  على  التدريب  بينها  من  التدريب،  من  وتوفير ضروب 

أجهزة إنفاذ القوانني بشأن استبانة األسلحة النارية وتسجيل مضبوطاتها واإلبالغ عنها؛

ز آلياتها واستراتيجياتها اخلاصة مبراقبة احلدود  يطلب إلى الدول األطراف أن تعزِّ  -19
ناتها  ومكوِّ وأجزائها  وذخيرتها  النارية  باألسلحة  املشروع  غير  االجتار  ومكافحة  منع  أجل  من 
األدوات  استخدام  خالل  من  املبكر  الكشف  مجال  في  قدراتها  تعزيز  منها  بسبل  وتسريبها، 
والتفتيش  للرصد  التكنولوجية  األدوات  أحدث  استخدام  املثال،  سبيل  على  ومنها  التكنولوجية، 
املتخصص ملوظفي  التدريب  وتوفير  واجلو،  والبحر  البر  الرقابة احلدودية في  تدابير  في إطار 
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للمستوردين  وكذلك  االقتضاء،  القضائية، حسب  والسلطات  اجلمارك  وسلطات  القوانني  إنفاذ 
رين وسائر اجلهات الفاعلة املعنية في القطاع اخلاص مثل الناقلني؛ واملصدِّ

يدعو الدول األطراف إلى النظر في تقدمي املساعدة التقنية طوعا ومبوجب شروط   -20
املعدات  توفير أحدث  النامية، بسبل منها  للبلدان  الوطنية  القدرات  تعزيز  متفق عليها، من أجل 
من قبيل املاسحات الضوئية وغيرها من نظم مراقبة احلدود الالزمة ملكافحة االجتار غير املشروع 

باألسلحة النارية؛

برنامجه  خالل  من  واجلرمية،  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  إلى  يطلب   -21
في  الوطنية  السلطات  ملساعدة  محددة  مخاطر  مؤشرات  وضع  النارية،  األسلحة  بشأن  العاملي 
ناتها  النارية وأجزائها ومكوِّ إلى منع وكشف ومكافحة جرائم تسريب األسلحة  الرامية  جهودها 

والذخيرة وصنعها واالجتار بها بصورة غير مشروعة؛

ع الدول األطراف على أن تنظر في إنشاء أو تعزيز وحدات متخصصة بهدف  يشجِّ  -22
باألسلحة  املشروع  غير  االجتار  منع  إلى  الرامية  واالستراتيجيات  التحقيقية  القدرات  حتسني 
النارية ومكافحته والقضاء عليه، وأن تنظر في تعزيز اخلدمات العلمية املتعلقة بجمع األدلة ذات 

الصلة وجتهيزها؛

واالجتار  اجلنس  نوع  حسب  مصنفة  بيانات  جمع  إلى  األطراف  الدول  يدعو   -23
لآلثار  فهمها  زيادة  وإلى  الوطنية،  التقارير  منها  بوسائل  النارية،  باألسلحة  غير املشروع 
اجلنسانية لالجتار غير املشروع باألسلحة النارية، وال سيما بهدف حتسني السياسات والبرامج 

الوطنية املناظرة؛

رات واجلرمية على تعميم  ع الدول األطراف ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ يشجِّ  -24
مراعاة املنظور اجلنساني في السياسات والبرامج املتعلقة باألسلحة النارية، في مجاالت تصميم 
ع على تبادل اخلبرات  البرامج والتخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم وغيرها من املجاالت، ويشجِّ

الوطنية والدروس املستفادة واملمارسات الفضلى؛

يحثُّ الدول األطراف على تعزيز التنسيق والتعاون بني جميع مؤسساتها الداخلية   -25
املعنية مبنع ومكافحة االجتار غير املشروع، وكذلك على النظر في الدخول في ترتيبات للتعاون 
ال في التحقيقات واملالحقات القضائية، مبا يشمل االستعانة في هذا الشأن بأفرقة  الدولي الفعَّ

دة املعتمدة في بعض البلدان؛ مشتركة للتحقيق، واالستفادة من املمارسات اجليِّ

الوطنيني  اخلبراء  مشاركة  أمكن،  حيثما  تعزز،  أن  على  األطراف  الدول  ع  يشجِّ  -26
املعنية  احلكومية  وغير  واإلقليمية  اإلقليمية  دون  واملنظمات  ة  املختصَّ الوطنية  والسلطات 
في اجتماعات الفريق العامل املعني باألسلحة النارية مبا يتماشى مع النظام الداخلي للمؤمتر؛

 الدول األطراف على االستفادة من مناقشات الفريق العامل حول نشر 
ً
ع أيضا يشجِّ  -27

ح به لألسلحة  وتبادل املعلومات بشأن االجتاهات والسياسات املتعلقة باإلنتاج احلرفي غير املصرَّ
بها  يضطلع  التي  اجلارية  األعمال  على  االطالع  وعلى  والذخيرة،  ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية 
فريق اخلبراء املعني بإجراء دراسة شاملة ملشكلة اجلرمية السيبرانية ملعاجلة موضوع االجتاهات 
طريق  عن  املرتكبة  االجتار  جرائم  وتعطيل  باكتشاف  يتعلق  فيما  املبذولة  واجلهود  املستبانة 
إساءة استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، من قبيل الشبكة اخلفية )داركنت( والعمالت 
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رة، ألغراض إجرامية، وذلك بغرض احلد من االجتار غير املشروع باألسلحة النارية، وُيهيب 
َّ
املشف

بالفريق العامل، في هذا الشأن، أن يضع في اجتماعه املقبل خطة عمل شاملة ومتعددة السنوات 
من أجل تيسير زيادة مشاركة اخلبراء والسلطات املختصة؛ 

املشروع  غير  الصنع  بشأن  واملعلومات  اخلبرات  تبادل  إلى  األطراف  الدول  يدعو   -28
مة واألدوات التكنولوجية اجلديدة؛ لألسلحة النارية باستخدام التكنولوجيات املتقدِّ

اخلاص  القطاع  ودوائر  واإلقليمية  الدولية  املنظمات  االقتضاء،  حسب  يدعو،   -29
التعاون  تعزيز  إلى  املدني  املجتمع  ومؤسسات  األكادميية  والدوائر  احلكومية  غير  واملنظمات 
فيما بينها وإلى العمل مع الدول األطراف في بروتوكول األسلحة النارية بغية تنفيذ البروتوكول 
ا وإلى التوعية بغرض منع ومكافحة االجتار غير املشروع باألسلحة النارية وأجزائها   تامًّ

ً
تنفيذا

والذخيرة؛ ناتها  ومكوِّ

مساعدة  يواصل  أن  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  إلى  يطلب   -30
الدول األطراف، بناًء على طلبها، في جهودها الرامية إلى تعزيز نظمها اخلاصة مبراقبة األسلحة 
التشريعات،  وضع  مجاالت  في   

ً
وخصوصا النارية،  األسلحة  بروتوكول  مع  مبا يتسق  النارية، 

وسم  بشأن  التقني  والدعم  فيها،  ف  والتصرُّ ومصادرتها  وضبطها  النارية  األسلحة  واستبانة 
األسلحة النارية وحفظ سجالتها واقتفاء أثرها؛ والتدريب وبناء القدرات في مجال التحقيق في 
األسلحة  واستئصال صنع  ومكافحة  منع  بغية  ا،  مرتكبيها قضائيًّ الصلة ومالحقة  ذات  اجلرائم 

ناتها والذخيرة واالجتار بها على نحو غير مشروع؛ النارية وأجزائها ومكوِّ

رات واجلرمية أن يواصل العمل   إلى مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ
ً
يطلب أيضا  -31

 بأحكام االتفاقية بهدف التحقيق 
ً
على تعزيز وتشجيع التعاون الدولي في املسائل اجلنائية عمال

غير  نحو  على  بها  واالجتار  والذخيرة  ناتها  ومكوِّ وأجزائها  النارية  األسلحة  صنع  في أنشطة 
ا، مبا يشمل األنشطة املتعلقة باإلرهاب وغيره من اجلرائم، مثل  مشروع ومالحقة اجلناة قضائيًّ
اجلرائم احلضرية التي ترتكبها العصابات، وذلك بتنظيم حلقات عمل إقليمية وعبر إقليمية من 

أجل البلدان، مبا يشمل البلدان التي تقع على دروب التهريب ذات الصلة؛

رات واجلرمية أن يواصل بانتظام  يطلب كذلك إلى مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ  -32
عن االجتار  مناسب  بشكل  املصنفة  البيانات  وكذلك  والنوعية  الكمية  املعلومات  وحتليل  جمع 
 في اعتباره فائدة دراسته 

ً
ناتها والذخيرة، واضعا غير املشروع باألسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

وأن يواصل  املستدامة،  التنمية  16-4 من أهداف  والغاية   2015 لعام   النارية  باألسلحة  املتعلقة 
وأبعاد وخصائص  الفضلى  املمارسات  بشأن  نتائج  من  إليه  يتوصل  ما  ونشر  تعميم  على  العمل 

عمليات االجتار هذه، والدروس املستفادة في هذا املجال؛

رات واجلرمية أن يواصل جهوده الرامية  يطلب إلى مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ  -33
إلى حتسني املنهجية املتبعة في دراسته املتعلقة باألسلحة النارية لعام 2015، وفي هذا الصدد، 
دة إليها واليات مماثلة بشأن جمع البيانات عن األسلحة النارية 

َ
يدعوه هو وسائر الكيانات املسن

إلى استكشاف ُسبل للتعاون والتنسيق فيما بينها، بغية تعزيز التآزر بني التزامات اإلبالغ املتمايزة 
طة قابلة للمقارنة عند االقتضاء؛ مَّ

َ
لدى الدول األطراف، وكذلك تيسير إنتاج بيانات ُمن
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األسلحة النارية

رات واجلرمية أن يواصل تشجيع   إلى مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ
ً
يطلب أيضا  -34

وتقوية أوجه التآزر مع كيانات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة، من أجل دعم القدرات الوطنية 
ومساعدة  وحتليلها،  النارية  باألسلحة  املشروع  غير  باالجتار  املتعلقة  البيانات  جمع  مجال  في 

الدول بذلك على حتقيق الغاية 16-4 من خطة التنمية املستدامة لعام 2030؛

غ الفريق العامل املعني باألسلحة النارية مبا يلي: 
ِّ
يطلب إلى األمانة أن تبل  -35

رات واجلرمية الرامية إلى مساعدة  أنشطة مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ )أ( 
املؤمتر على تشجيع ودعم تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية؛ 

أعمال التنسيق مع سائر املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة؛  )ب( 

املمارسات الفضلى في مجالي التدريب وبناء القدرات؛  )ج( 

النارية  األسلحة  صنع  ومكافحة  منع  إلى  الرامية  التوعية  استراتيجيات  )د( 
ناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة؛ وأجزائها ومكوِّ

 إلى األمانة أن تعزز التعاون والتنسيق بني األمانات والهيئات املختصة 
ً
يطلب أيضا  -36

املعنية بالصكوك واآلليات الدولية واإلقليمية ذات الصلة؛

يطلب كذلك إلى األمانة أن تواصل دعم الفريق العامل في أداء وظائفه؛  -37

 عن اجتماعات 
ً
ر أن يطلب إلى األمانة أن تقدم إليه، في دورته العاشرة، تقريرا يقرِّ  -38

الفريق العامل املعقودة قبل تلك الدورة؛

امليزانية  موارد من خارج  توفير  إلى  املانحة  وسائر اجلهات  األعضاء  الدول  يدعو   -39
 لقواعد األمم املتحدة وإجراءاتها.

ً
نة أعاله، وفقا لألغراض املبيَّ
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التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

 الفهرس املواضيعي
 للتوصيات وللمقررات
 والقرارات املتعلقة
باألسلحة النارية
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

باألسلحة  االجتار 
باستخدام  النارية 

والوسائل  اإلنترنت 
اإللكترونية 

 
ً
أيضا )انظر 

اخلفية،  الشبكة 
باألسلحة  واالجتار 

خدمات  النارية، 
البريدية( الطرود 

اجلزء ألف

15-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/315رابعا

21-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/421خامسا

اجلزء باء

3-
ً
-ف.د 11 وثامنا

ً
ف.د 11؛ 3القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

 4-
ً
-ف.د 11 وتاسعا

ً
تاسعا

27-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 ف.د 11؛ 4 و27القرار

باألسلحة  االجتار 
أساليب  النارية، 

العمل وطرائق 

اجلزء ألف

 23-
ً
-17 وثالثا

ً
-10 وثالثا

ً
ثالثا

26-
ً
وثالثا

CTOC/COP/WG.6/2015/32610 و17 و23 و

21-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/421خامسا

اجلزء باء

28-
ً
-22 وثامنا

ً
-13 وثامنا

ً
13 و22 و28القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

 27-
ً
-8 وتاسعا

ً
تاسعا

32-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 8 و27 و32القرار

باألسلحة  االجتار 
االجتاهات  النارية، 

الناشئة/املستجدة

اجلزء ألف

22-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/427أوال

17-
ً
CTOC/COP/WG.6/2014/417ثانيا

26-
ً
-17 وثالثا

ً
17 وCTOC/COP/WG.6/2015/326ثالثا

55-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/355رابعا

24-
ً
-21 وخامسا

ً
21 وCTOC/COP/WG.6/2017/424خامسا

 17-
ً
-6 وسادسا

ً
سادسا

24-
ً
-20 وسادسا

ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.6/2018/4246 و17 و20 و

اجلزء باء

22-
ً
22القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

27-
ً
-8 وتاسعا

ً
8 و27القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

باملخدرات اجلزء ألفاالجتار 

1-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/41سادسا

األسلحة  أجزاء 
ومكوناتها النارية 

اجلزء ألف:

27-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/327رابعا

اجلزء باء

10-
ً
10القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

9-
ً
9القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

 مالحظة: تتضمن األحياز املظللة في الفهرس إشارات إلى القرارات واملقررات الصادرة عن مؤمتر األطراف. ويشير املختصر ف.د إلى فقرات الديباجة.

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

اجلزء ألفاإلرهاب

42-
ً
-38 ورابعا

ً
-8 ورابعا

ً
8 و38 وCTOC/COP/WG.6/2016/342رابعا

21-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/421خامسا

 5-
ً
-1–3 وسادسا

ً
سادسا

 15-
ً
-9 وسادسا

ً
وسادسا

22-
ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.6/2018/4 221–3 و5 و9 و15 و

اجلزء باء

-ف.د 9
ً
ف.د 9القرار CTOC/COP/2012/152/6سادسا

27-
ً
-20 وثامنا

ً
20 و27القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

31-
ً
-ف.د 5 وتاسعا

ً
ف.د 5؛ 31القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

األسلحة  استبانة 
)التعرف  النارية 

عليها، حتديدها، 
عنها( الكشف 

اجلزء ألف

14-
ً
-5 وأوال

ً
10 وCTOC/COP/WG.6/2012/419أوال

12-
ً
-8 وثانيا

ً
8 وCTOC/COP/WG.6/2014/412ثانيا

16-
ً
-9 وثالثا

ً
9 وCTOC/COP/WG.6/2015/316ثالثا

 46-
ً
-35 ورابعا

ً
-20 ورابعا

ً
رابعا

55-
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/35520 و35 و46 و

9-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/49خامسا

اجلزء باء

 17-
ً
-11 وتاسعا

ً
تاسعا

30-
ً
-18 وتاسعا

ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 11 و17 و18 و30القرار

 استبيان
الذاتي(  )التقييم 

-)د(
ً
-)ج( وثانيا

ً
)ج( و)د( املقرر CTOC/COP/2005/85/2ثانيا

األحكام انظر تدابير التصدي في استصدار 
إطار العدالة اجلنائية، 

استصدار األحكام

اجلزء ألفاالستيراد

 12-
ً
-7 وأوال

ً
-6 وأوال

ً
أوال

13-
ً
وأوال

CTOC/COP/WG.6/2012/41811 و12 و17 و

24-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/324رابعا

12-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/412خامسا

اجلزء باء

10-
ً
10القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

9-
ً
9القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13


62

المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

النارية  األسلحة 
ً
يدويا املصنوعة 
 

املصنوعة/ )أو 
ً
حرفيا املنتجة 
 

)
ً
منزليا أو 

اجلزء ألف

17-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/422أوال

21-
ً
CTOC/COP/WG.6/2015/321ثالثا

13-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/413خامسا

16-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/416سادسا

اجلزء باء

-ف.د 5
ً
سادسا

CTOC/COP/2012/152/6 ف.د 5القرار

9-
ً
9القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

27-
ً
27القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

غير  األسواق 
القانونية

6-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/46اجلزء ألف: سادسا

11-
ً
11القرار CTOC/COP/2016/153/8اجلزء باء: ثامنا

القانوني  اإلطار 
الدولي

اجلزء ألف

30-
ً
-25 وأوال

ً
30 وCTOC/COP/WG.6/2012/435أوال

2-
ً
CTOC/COP/WG.6/2015/32ثالثا

 17-
ً
-13 ورابعا

ً
-6 ورابعا

ً
رابعا

49-
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/3496 و13 و17 و

 6-
ً
-1 وخامسا

ً
خامسا

23-
ً
-8 وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.6/2017/4231 و6 و8 و

23-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/423سادسا

اجلزء باء

-4 )أ(
ً
4 )أ(القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

10-
ً
-5 وثامنا

ً
5 و10القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

9-
ً
-5 وتاسعا

ً
5 و9القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

القانوني  اإلطار 
املساعدة  الدولي، 

التشريعية/القانونية 

اإلطار   
ً
أيضا )انظر 

األدوات( القانوني، 

اجلزء ألف

 32-
ً
-29 وأوال

ً
-28 وأوال

ً
أوال

37-
ً
-36 وأوال

ً
وأوال

CTOC/COP/WG.6/2012/43733 و34 و 
و41 و42

21-
ً
CTOC/COP/WG.6/2014/421ثانيا

16-
ً
-4 وثالثا

ً
4 وCTOC/COP/WG.6/2015/316ثالثا

45-
ً
-3 ورابعا

ً
3 وCTOC/COP/WG.6/2016/345رابعا

19-
ً
-6 وخامسا

ً
6 وCTOC/COP/WG.6/2017/419خامسا

اجلزء باء

4-
ً
4القرار CTOC/COP/2012/152/6سادسا

26-
ً
26القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

30-
ً
30القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

القانوني،  اإلطار 
األدوات

اجلزء ألف

2-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/47أوال

16-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/316رابعا

اجلزء باء

6-
ً
6القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

8-
ً
8القرار CTOC/COP/2012/152/6سادسا

4-
ً
4القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

5-
ً
5القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

5-
ً
5القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

القانوني،  اإلطار 
التجرمي/اجلرائم

انظر تدابير التصدي في 
إطار العدالة اجلنائية، 

التجرمي/اجلرائم 

القانوني،  اإلطار 
والفجوات الثغرات 

اجلزء ألف

32-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/437أوال

26-
ً
CTOC/COP/WG.6/2014/426ثانيا

16-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/316رابعا

6-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/46سادسا

اجلزء باء

-9 )أ(
ً
9 )أ(القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

5-
ً
5القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

 4-
ً
-ف.د 11 وتاسعا

ً
تاسعا

5-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 ف.د 11؛ 4 و5القرار

القانوني،  اإلطار 
املواءمة/التنسيق

اجلزء ألف

32-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/437أوال

17-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/317رابعا

 9-
ً
-6 وخامسا

ً
خامسا

10-
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.6/2017/4106 و9 و

اجلزء باء

2-
ً
2القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

3-
ً
3القرار CTOC/COP/2012/152/6سادسا

3-
ً
3القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

4-
ً
4القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

3-
ً
3القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

القانونية  األطر 
الوطنية

اجلزء ألف

 16-
ً
-3 وأوال

ً
-2 وأوال

ً
أوال

19-
ً
وأوال

CTOC/COP/WG.6/2012/4247 و8 و21 و

17-
ً
-3 وثانيا

ً
3 وCTOC/COP/WG.6/2014/417ثانيا

20-
ً
-2 وثالثا

ً
2 وCTOC/COP/WG.6/2015/320ثالثا

16-
ً
-15 ورابعا

ً
15 وCTOC/COP/WG.6/2016/316رابعا

 9-
ً
-6 وخامسا

ً
خامسا

18-
ً
-16 وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.6/2017/4186 و9 و16 و

6-
ً
-5 وسادسا

ً
5 وCTOC/COP/WG.6/2018/46سادسا

اجلزء باء

-ب ‘2’
ً
-ب ‘1’ وثانيا

ً
ب ‘1’ و‘2’ املقرر CTOC/COP/2005/85/2ثانيا

-)ه(
ً
)ه(املقرر CTOC/COP/2008/196/4رابعا

2-
ً
2القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

-ف.د 2
ً
ف.د 2القرار CTOC/COP/2012/152/6سادسا

5-
ً
-ف.د 12 وسابعا

ً
ف.د 12؛ 5القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

-ف.د 19 
ً
-ف.د 11 وثامنا

ً
ثامنا

26-
ً
-3 وثامنا

ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 ف.د 11 وف.د 19؛ القرار
3 و26

 4-
ً
-ف.د 11 وتاسعا

ً
تاسعا

30-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 ف.د 11؛ 4 و30القرار

تشغيل  إعادة 
النارية األسلحة 

4-
ً
4القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

الدوحة -ف.د 4إعالن 
ً
ف.د 4القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

-ف.د 3
ً
ف.د 3القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

التحقيق  أفرقة 
املشتركة

اجلزء ألف

42-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/342رابعا

15-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/415سادسا

اجلزء باء

20-
ً
20القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

25-
ً
25القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

انظر مكتب األمم املتحدة األمانة
املعني باملخدرات واجلرمية

من  احلرفية  األنواع 
النارية األسلحة 

ًانظر األسلحة النارية 
املصنوعة يدويا

التنمية  أهداف 
املستدامة

انظر خطة التنمية املستدامة 
لعام 2030 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

األوساط/الدوائر 
األكادميية

اجلزء ألف

CTOC/COP/WG.6/2014/418ثانيا-18

37-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/337رابعا

24-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/424خامسا

اجلزء باء

24-
ً
-ف.د 12 وثامنا

ً
ف.د 12؛ 24القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

29-
ً
-ف.د 17 وتاسعا

ً
ف.د 17؛ 29القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

)البحث( اجلزء ألفالبحوث 

23-
ً
-4 وثالثا

ً
4 وCTOC/COP/WG.6/2015/323ثالثا

10-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/310رابعا

العاملي  البرنامج 
األسلحة  بشأن 

النارية

اجلزء ألف

19-
ً
CTOC/COP/WG.6/2014/419ثانيا

16-
ً
-5 وثالثا

ً
-4 وثالثا

ً
4 و5 وCTOC/COP/WG.6/2015/316ثالثا

54-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/354رابعا

18-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/418خامسا

اجلزء باء

6-
ً
-ف.د 11 وسادسا

ً
ف.د 11؛ 6القرار CTOC/COP/2012/152/6سادسا

13-
ً
-ف.د 11 وسابعا

ً
ف.د 11؛ 13القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

 8-
ً
-ف.د 18 وثامنا

ً
ثامنا

25-
ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 ف.د 18؛ 8 و25القرار

 2-
ً
-ف.د 16 وتاسعا

ً
تاسعا

21-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 ف.د 16؛ 2 و21القرار

العمل  برنامج 
غير  االجتار  ملنع 

باألسلحة  املشروع 
واألسلحة  الصغيرة 

بكل  اخلفيفة 
ومكافحة  جوانبه 

االجتار  ذلك 
عليه والقضاء 

اجلزء ألف

25-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/430أوال

13-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/313رابعا

1-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/41خامسا

اجلزء باء

-ف.د 6
ً
-ف.د 5 وخامسا

ً
ف.د 5 وف.د 6القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

-ف.د 9
ً
-ف.د 8 وسادسا

ً
ف.د 8 وف.د 9القرار CTOC/COP/2012/152/6سادسا

-ف.د 7
ً
ف.د 7القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

-ف.د 15
ً
ف.د 15القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

-ف.د 14
ً
ف.د 14القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

مكافحة  بروتوكول 
األسلحة  صنع 

وأجزائها  النارية 
والذخيرة  ومكوناتها 
بصورة  بها  واالجتار 

مشروعة غير 

اجلزء ألف

39-
ً
-38 وأوال

ً
-36 وأوال

ً
41 و43 وCTOC/COP/WG.6/2012/444أوال

22-
ً
CTOC/COP/WG.6/2014/422ثانيا

12-
ً
-3 وثالثا

ً
3 وCTOC/COP/WG.6/2015/312ثالثا

44-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/344رابعا

5-
ً
-1 وخامسا

ً
1 وCTOC/COP/WG.6/2017/45خامسا

اجلزء باء

-)ب(
ً
)ب(املقرر CTOC/COP/2008/196/4رابعا

-ف.د 7
ً
-ف.د 4 وخامسا

ً
ف.د 4 وف.د 7القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

-ف.د 6 
ً
-ف.د 5 وسادسا

ً
سادسا

-ف.د 8
ً
 وسادسا

-ف.د 9
ً
 وسادسا

-ف.د 10
ً
 وسادسا

-ف.د 12
ً
 وسادسا

9-
ً
-3 وسادسا

ً
وسادسا

CTOC/COP/2012/152/6 ف.د 5 وف.د 6 القرار
وف.د 8 وف.د 9 
وف.د 10 وف.د 

12؛ 3 و9

-ف.د 7 
ً
-ف.د 5 وسابعا

ً
سابعا

-ف.د 12
ً
وسابعا

CTOC/COP/2014/132/7 ف.د 5 وف.د 7 القرار
وف.د 12

-ف.د 13 
ً
-ف.د 3 وثامنا

ً
ثامنا

14-
ً
-ف.د 20 وثامنا

ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 ف.د 3 وف.د 13 القرار
وف.د 20؛ 14

-ف.د 13 
ً
-ف.د 2 وتاسعا

ً
تاسعا

13-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 ف.د 2 وف.د القرار
13؛ 13

مكافحة  بروتوكول 
األسلحة  صنع 

وأجزائها  النارية 
والذخيرة  ومكوناتها 
بصورة  بها  واالجتار 

مشروعة،  غير 
)اإلدراك،  التوعية 

الوعي(

اجلزء ألف

27-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/432أوال

19-
ً
CTOC/COP/WG.6/2014/419ثانيا

14-
ً
CTOC/COP/WG.6/2015/314ثالثا

مكافحة  بروتوكول 
األسلحة  صنع 

وأجزائها  النارية 
والذخيرة  ومكوناتها 
بصورة  بها  واالجتار 

مشروعة،  غير 
التنفيذ

اجلزء ألف

38-36 
ً
-24 وأوال

ً
-4 وأوال

ً
9 و29 وCTOC/COP/WG.6/2012/443–41أوال

26-
ً
-19-22 وثانيا

ً
19–22 وCTOC/COP/WG.6/2014/426ثانيا

4-
ً
-2 وثالثا

ً
2 وCTOC/COP/WG.6/2015/34ثالثا

 11-9-
ً
-4 ورابعا

ً
رابعا

 15-
ً
-14 ورابعا

ً
ورابعا

 39-
ً
-23 ورابعا

ً
ورابعا

62-
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/3 154 و9–11 و14 و
و23 و39 و62

 6-
ً
-5 وخامسا

ً
خامسا

18-
ً
-11 وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.6/2017/4185 و6 و11 و

18-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/418سادسا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

مكافحة  بروتوكول 
األسلحة  صنع 

وأجزائها  النارية 
والذخيرة  ومكوناتها 
بصورة  بها  واالجتار 

مشروعة،  غير 
)تابع( التنفيذ 

اجلزء باء

-)ب(
ً
)ب(املقرر CTOC/COP/2005/85/2ثانيا

-)ط( 
ً
 )د(-)و( ورابعا

ً
رابعا

-)ي(
ً
ورابعا

CTOC/COP/2008/196/4 د(-)و( و)ط( املقرر(
و)ي(

 3-1 
ً
-ف.د 1 وخامسا

ً
خامسا

7-5 
ً
 وخامسا

-9 )أ(-)د( 
ً
وخامسا

11-
ً
وخامسا

CTOC/COP/2010/174/5 ف.د 1؛ 1–3 و5–7 القرار
و9 )أ(–)د( و11

 4-
ً
-3 وسادسا

ً
سادسا

 10-
ً
-8 وسادسا

ً
وسادسا

12-
ً
وسادسا

CTOC/COP/2012/152/6 3 و4 و8 و10 و12القرار

 6-
ً
 2-4 وسابعا

ً
سابعا

 15-
ً
-13 وسابعا

ً
وسابعا

18-
ً
وسابعا

CTOC/COP/2014/132/7 2–4 و6 و13 و15 القرار
و18

-ف.د 21
ً
 ثامنا

 10-
ً
 2-7 وثامنا

ً
وثامنا

 24-
ً
-12 وثامنا

ً
وثامنا

30-
ً
-25 وثامنا

ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 ف.د 21؛ 2–7 و10 القرار
و12 و24 و25 و30

 2-
ً
-ف.د 17 وتاسعا

ً
تاسعا

 7-5 
ً
-3 وتاسعا

ً
وتاسعا

 30-
ً
-29 وتاسعا

ً
وتاسعا

-35 )أ(
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 ف.د 17؛ 2 و3 القرار
و5–7 و29 و30 

و35 )أ(

مكافحة  بروتوكول 
األسلحة  صنع 

وأجزائها  النارية 
والذخيرة  ومكوناتها 
بصورة  بها  واالجتار 

مشروعة،  غير 
التصديق

اجلزء ألف

 28-
ً
-24 وأوال

ً
-1 وأوال

ً
أوال

38-
ً
-37 وأوال

ً
-30 وأوال

ً
وأوال

CTOC/COP/WG.6/2012/4 356 و29 و33 و
و42 و43

 21-
ً
-19 وثانيا

ً
-2 وثانيا

ً
ثانيا

22-
ً
وثانيا

CTOC/COP/WG.6/2014/4222 و19 و21 و

4-
ً
-1 وثالثا

ً
1 وCTOC/COP/WG.6/2015/34ثالثا

14-
ً
-12 ورابعا

ً
12 وCTOC/COP/WG.6/2016/314رابعا

5-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/45خامسا

3-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/43سادسا

اجلزء باء

-)د(
ً
-)ب( ورابعا

ً
)ب( و)د(املقرر CTOC/COP/2008/196/4رابعا

1-
ً
1القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

 4-
ً
-ف.د 7 وسادسا

ً
سادسا

10-
ً
-8 وسادسا

ً
وسادسا

CTOC/COP/2012/152/6 ف.د 7؛ 4 و8 و10القرار

-ف.د 
ً
-ف.د 6 وسابعا

ً
سابعا

15-
ً
-2 وسابعا

ً
12 وسابعا

CTOC/COP/2014/132/7 ف.د 6 وف.د 12؛ القرار
2 و15

-ف.د 19 
ً
-ف.د 14 وثامنا

ً
ثامنا

25-
ً
-6 وثامنا

ً
-2 وثامنا

ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 ف.د 14 وف.د 19؛ القرار
2 و6 و25

 2-
ً
-ف.د 16 وتاسعا

ً
تاسعا

6-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 ف.د 16؛ 2 و6القرار

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13


68

المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

البعد/املنظور 
)العنف  اجلنساني 
اآلثار  اجلنساني، 

اجلنسانية(

اجلزء ألف

68-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/368رابعا

اجلزء باء

-ف.د 8
ً
ف.د 8القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

-ف.د 9 
ً
-ف.د 8 وتاسعا

ً
تاسعا

24-
ً
-23 وتاسعا

ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 ف.د 8 وف.د 9؛ القرار
23 و24

القدرات  بناء 
دعمها،  )تعزيزها، 

تدعيمها( 

اجلزء ألف

18-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/423أوال

 12-
ً
-8 وثانيا

ً
-6 وثانيا

ً
ثانيا

20-
ً
وثانيا

CTOC/COP/WG.6/2014/4206 و8 و12 و

16-
ً
-4 وثالثا

ً
4 وCTOC/COP/WG.6/2015/316ثالثا

 46-
ً
-36 ورابعا

ً
-33 ورابعا

ً
رابعا

52-48 
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/352-4833 و36 و46 و

 16-
ً
-7 وخامسا

ً
خامسا

19-
ً
-18 وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.6/2017/4197 و16 و18 و

12-10 
ً
-8 وسادسا

ً
8 وCTOC/COP/WG.6/2018/412-10سادسا

اجلزء باء

11-
ً
11القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

12-
ً
12القرار CTOC/COP/2012/152/6سادسا

 10-
ً
-5 وسابعا

ً
سابعا

18-
ً
-11 وسابعا

ً
وسابعا

CTOC/COP/2014/132/7 5 و10 و11 و18القرار

 26-
ً
-18 وثامنا

ً
-7 وثامنا

ً
ثامنا

30-
ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 7 و18 و26 و30القرار

 17-
ً
-7 وتاسعا

ً
تاسعا

 22-
ً
-20 وتاسعا

ً
وتاسعا

-35 )ج(
ً
-30 وتاسعا

ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 7 و17 و20 و22 القرار
و30 و35 )ج(

املعلومات  تبادل 
فيها،  )التشارك 

تقاسمها( 

اجلزء ألف

 13-
ً
-7 وأوال

ً
-3 وأوال

ً
أوال

 22–20-
ً
-15 وأوال

ً
وأوال

38-
ً
وأوال

CTOC/COP/WG.6/2012/4 208 و12 و18 و
و25–27 و43

23-
ً
 9-11 وثانيا

ً
9–11 وCTOC/COP/WG.6/2014/423ثانيا

26-
ً
 17-19 وثالثا

ً
17–19 وCTOC/COP/WG.6/2015/326ثالثا

 33-
ً
-3 ورابعا

ً
-1 ورابعا

ً
رابعا

 37-
ً
-34 ورابعا

ً
ورابعا

 48-
ً
-40 ورابعا

ً
ورابعا

 56-
ً
-50 ورابعا

ً
 ورابعا

63-60 
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/3 371 و3 و33 و34 و
و40 و48 و50 و56 

و60–63

 8-
ً
-4 وخامسا

ً
خامسا

 20-
ً
-9 وخامسا

ً
وخامسا

21-
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.6/2017/4214 و8 و9 و20 و

 14-
ً
-13 وسادسا

ً
سادسا

 18-
ً
-16 وسادسا

ً
وسادسا

24-
ً
-20–22 وسادسا

ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.6/2018/4 1813 و14 و16 و
و20–22 و24

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4


69

المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

املعلومات  تبادل 
فيها،  )التشارك 
)تابع( تقاسمها( 

اجلزء باء

-)ب(‘4’
ً
)ب( ‘4’املقرر CTOC/COP/2005/85/2ثانيا

-9 )أ(
ً
-4 )ب( وخامسا

ً
4 )ب( و9 )أ(القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

6-
ً
-ف.د 2 وسادسا

ً
ف.د 2؛ 6القرار CTOC/COP/2012/152/6سادسا

 9-
ً
-ف.د 4 وسابعا

ً
سابعا

10-
ً
وسابعا

CTOC/COP/2014/132/7 ف.د 4؛ 9 و10القرار

 9-
ً
-ف.د 16 وثامنا

ً
ثامنا

 17-
ً
-15 وثامنا

ً
وثامنا

23-
ً
-22 وثامنا

ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 ف.د 16؛ 9 و15 القرار
و17 و22 و23

-ف.د 10
ً
 تاسعا

 8-
ً
-ف.د 15 وتاسعا

ً
وتاسعا

 16-
ً
-14 وتاسعا

ً
وتاسعا

 27-
ً
-24 وتاسعا

ً
وتاسعا

28-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 ف.د 10 وف.د 15؛ القرار
8 و14 و16 و24 

و27 و28

املعلومات،  تبادل 
التعقب

اجلزء ألف

21-
ً
-13 وأوال

ً
18 وCTOC/COP/WG.6/2012/426أوال

)املوارد  التبرعات 
امليزانية( خارج  من 

اجلزء ألف

37-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/442أوال

24-
ً
-21 وثانيا

ً
21 وCTOC/COP/WG.6/2014/424ثانيا

25-
ً
-15 وثالثا

ً
15 وCTOC/COP/WG.6/2015/325ثالثا

 54-
ً
-45 ورابعا

ً
-33 ورابعا

ً
رابعا

65-
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/36533 و45 و54 و

4-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/44سادسا

اجلزء باء

8-
ً
8القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

15-
ً
15القرار CTOC/COP/2012/152/6سادسا

20-
ً
20القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

33-
ً
-25 وثامنا

ً
25 و33القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

39-
ً
-2 وتاسعا

ً
2 و39القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

اجلزء ألفالتجار

43-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/343رابعا

9-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/49خامسا

اجلزء باء

11-
ً
11القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

10-
ً
10القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

البيانات/ حتليل 
املعلومات

اجلزء ألف

15-
ً
-10 وثانيا

ً
10 وCTOC/COP/WG.6/2014/415ثانيا

 17-
ً
-8 وثالثا

ً
 4-6 وثالثا

ً
ثالثا

18-
ً
وثالثا

CTOC/COP/WG.6/2015/3184–6 و8 و17 و

 35-
ً
-31–33 ورابعا

ً
رابعا

 45-
ً
-36 ورابعا

ً
ورابعا

52-
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/3 3631–33 و35 و
و45 و52

24-
ً
-19 وسادسا

ً
19 وCTOC/COP/WG.6/2018/424سادسا

اجلزء باء

-)و(
ً
)و(املقرر CTOC/COP/2005/85/2ثانيا

7-
ً
7القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

10-
ً
10القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

 13-
ً
-8 وثامنا

ً
-7 وثامنا

ً
ثامنا

 22-
ً
-18 وثامنا

ً
وثامنا

28-
ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 7 و8 و13 و18 القرار
و22 و28

 12-
ً
-7 وتاسعا

ً
تاسعا

34-32 
ً
-17 وتاسعا

ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 7 و12 و17 القرار
و32–34

اجلزء ألفالتحويل

6-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/46سادسا

األمنية -8التدابير 
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/48خامسا

التصدي  تدابير 
العدالة  إطار  في 

-12اجلنائية
ً
-6 ورابعا

ً
6 وCTOC/COP/WG.6/2016/312رابعا

التصدي  تدابير 
العدالة  إطار  في 

استصدار  اجلنائية، 
األحكام

19-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/424أوال

13-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/413سادسا

التصدي  تدابير 
العدالة  إطار  في 

التجرمي/ اجلنائية، 
اجلرائم

17-
ً
-16 وأوال

ً
21 وCTOC/COP/WG.6/2012/422أوال

3-
ً
CTOC/COP/WG.6/2014/43ثانيا

15-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/315رابعا

16-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/416خامسا

اجلزء باء

-)ب( ‘2’
ً
)ب( ‘2’املقرر CTOC/COP/2005/85/2ثانيا

5-
ً
5القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

التصدي  تدابير 
العدالة  إطار  في 

اجلنائية، 
التحقيق/التحري 

)التحقيقات/
التحريات(

اجلزء ألف

20-
ً
-19 وأوال

ً
24 وCTOC/COP/WG.6/2012/425أوال

6-
ً
-5 وثانيا

ً
-4 وثانيا

ً
4 و5 وCTOC/COP/WG.6/2014/46ثانيا

16-
ً
-12 وثالثا

ً
-11 وثالثا

ً
11 و12 وCTOC/COP/WG.6/2015/316ثالثا

 19-
ً
-10 ورابعا

ً
-7 ورابعا

ً
رابعا

 28-
ً
-26 ورابعا

ً
ورابعا

 35-
ً
-30 ورابعا

ً
ورابعا

 38-
ً
-36 ورابعا

ً
ورابعا

 44-
ً
-42 ورابعا

ً
ورابعا

50-
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/3 287 و10 و19 و26 و
و30 و35 و36 و38 

و42 و44 و50

 11-
ً
-9 وخامسا

ً
خامسا

21-
ً
-16–18 وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.6/2017/4219 و11 و16–18 و

 15-13-
ً
-8 وسادسا

ً
سادسا

18-
ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.6/2018/4188 و13–15 و

اجلزء باء

-)ح(
ً
)ح(املقرر CTOC/COP/2008/196/4رابعا

-4 )د(
ً
4 )د(القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

-ف.د 2
ً
ف.د 2القرار CTOC/COP/2012/152/6سادسا

7-
ً
7القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

 14-
ً
-13 وثامنا

ً
-7 وثامنا

ً
ثامنا

 20-
ً
-15 وثامنا

ً
وثامنا

27-
ً
-26 وثامنا

ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 7 و13-15 و20 القرار
و26 و27

 14–12-
ً
-7 وتاسعا

ً
تاسعا

 30-
ً
-25 وتاسعا

ً
وتاسعا

31-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 7 و12–14 و25 القرار
و30 و31

التصدي  تدابير 
العدالة  إطار  في 

اجلنائية، 
التحقيقات/

املالية التحريات 

اجلزء ألف

11-
ً
CTOC/COP/WG.6/2015/311ثالثا

44-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/344رابعا

اجلزء باء

13-
ً
13القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

12-
ً
12القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

التصدي  تدابير 
العدالة  إطار  في 
التحليل  اجلنائية، 

اجلنائي

اجلزء ألف

5-
ً
CTOC/COP/WG.6/2014/45ثانيا

اجلزء باء

22-
ً
22القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13


72

المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

التصدي  تدابير 
العدالة  إطار  في 
التعاون  اجلنائية، 

الدولي 

 
ً
أيضا )انظر 

الدولي(  التعاون 

اجلزء ألف

9-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/414أوال

 38-
ً
-28 ورابعا

ً
-19 ورابعا

ً
رابعا

 41-
ً
-39 ورابعا

ً
ورابعا

42-
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/3 3919 و28 و38 و
و41 و42

16-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/416خامسا

 15-
ً
-14 وسادسا

ً
سادسا

18-
ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.6/2018/41814 و15 و

التصدي  تدابير 
العدالة  إطار  في 

العقوبات/ اجلنائية، 
التجرمي أحكام 

اجلزء ألف

16-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/421أوال

3-
ً
CTOC/COP/WG.6/2014/43ثانيا

التصدي  تدابير 
العدالة  إطار  في 

املالحقة  اجلنائية، 
القضائية 

اجلزء ألف

20-
ً
-19 وأوال

ً
-9 وأوال

ً
14 و24 وCTOC/COP/WG.6/2012/425أوال

16-
ً
-12 وثالثا

ً
12 وCTOC/COP/WG.6/2015/316ثالثا

42-
ً
-38 ورابعا

ً
-19 ورابعا

ً
19 و38 وCTOC/COP/WG.6/2016/342رابعا

 18-
ً
-16 وخامسا

ً
خامسا

21-
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.6/2017/42116 و18 و

اجلزء باء

-)ح(
ً
)ح(املقرر CTOC/COP/2008/196/4رابعا

-4 )د(
ً
4 )د(القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

-ف.د 2
ً
ف.د 2القرار CTOC/COP/2012/152/6سادسا

 26-
ً
-20 وثامنا

ً
-14 وثامنا

ً
ثامنا

27-
ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 14 و20 و26 و27القرار

 25-
ً
-13 وتاسعا

ً
تاسعا

31-
ً
-30 وتاسعا

ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 13 و25 و30 و31القرار

التصدي  تدابير 
العدالة  إطار  في 

الوحدات  اجلنائية، 
املتخصصة

اجلزء باء

22-
ً
22القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

الوقائية اجلزء ألفالتدابير 

22-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/322رابعا

8-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/48خامسا

اجلزء ألفالتدمير/اإلتالف

14-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/419أوال

18-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/318رابعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

 التدمير/اإلتالف
)تابع(

اجلزء باء

3-
ً
3القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

16-
ً
16القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

15-
ً
15القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

)إصدار  الترخيص 
الُرخص/التراخيص 

منحها( أو 

انظر نظام األذون 

الوثائق اجلزء ألفتزوير 

11-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/416أوال

اجلزء ألفالتسريب

13-
ً
-12 وأوال

ً
17 وCTOC/COP/WG.6/2012/418أوال

27-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/327رابعا

2-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/42خامسا

12-
ً
-6 وسادسا

ً
6 وCTOC/COP/WG.6/2018/412سادسا

اجلزء باء

 10-
ً
-ف.د 15 وثامنا

ً
ثامنا

16-
ً
-11 وثامنا

ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 ف.د 15؛ 10 و11 القرار
و16

 9-
ً
-ف.د 14 وتاسعا

ً
تاسعا

 15-
ً
-10 وتاسعا

ً
وتاسعا

21-
ً
-19 وتاسعا

ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 ف.د 14؛ 9 و10 القرار
و15 و19 و21

املجرمني اجلزء ألفتسليم 

23-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/428أوال

-13التصدير
ً
-12 وأوال

ً
17 وCTOC/COP/WG.6/2012/418أوال

27-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/327رابعا

اجلزء باء

10-
ً
10القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

9-
ً
9القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

في/ التصرف 
من  التخلص 

النارية( )األسلحة 

اجلزء ألف

16-
ً
CTOC/COP/WG.6/2015/316ثالثا

اجلزء باء

26-
ً
-16 وثامنا

ً
16 و26القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

30-
ً
-15 وتاسعا

ً
15 و30القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

األسلحة  تصنيف 
النارية

اجلزء ألف

8-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/48خامسا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

الدولي اجلزء ألفالتعاون 

39-
ً
-23–26 وأوال

ً
28–31 وCTOC/COP/WG.6/2012/444أوال

22-
ً
-18 وثانيا

ً
-5 وثانيا

ً
5 و18 وCTOC/COP/WG.6/2014/422ثانيا

 17-
ً
-12 وثالثا

ً
-4 وثالثا

ً
ثالثا

24-
ً
-20 وثالثا

ً
-18 وثالثا

ً
وثالثا

CTOC/COP/WG.6/2015/3 204 و12 و17 و18 و
و24

 38-
ً
-37 ورابعا

ً
-17 ورابعا

ً
رابعا

60-
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/36017 و37 و38 و

 22-
ً
-20 وخامسا

ً
خامسا

24-
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.6/2017/42420 و22 و

22-
ً
-18 وسادسا

ً
18 وCTOC/COP/WG.6/2018/422سادسا

اجلزء باء

-)ب( ‘3’
ً
)ب( ‘3’املقرر CTOC/COP/2005/85/2ثانيا

-)ح(
ً
-)ج( ورابعا

ً
)ج( و)ح(املقرر CTOC/COP/2008/196/4رابعا

 3-
ً
-ف.د 3 وخامسا

ً
خامسا

 5-
ً
-4-)د( وخامسا

ً
وخامسا

-9-)د(
ً
وخامسا

CTOC/COP/2010/174/5 ف.د 3؛ 3 و4 )د( القرار
و5 و9 )د(

-ف.د 2
ً
 سادسا

4-
ً
-ف.د 4 وسادسا

ً
وسادسا

CTOC/COP/2012/152/6 ف.د 2 وف.د 4؛ 4القرار

-ف.د 4
ً
 سابعا

 6-
ً
-ف.د 13 وسابعا

ً
وسابعا

 10-
ً
-8 وسابعا

ً
وسابعا

18-
ً
-15 وسابعا

ً
وسابعا

CTOC/COP/2014/132/7 ف.د 4 وف.د 13؛ القرار
6 و8 و10 و15 و18

-ف.د 10
ً
 ثامنا

-ف.د 12
ً
 وثامنا

 6-
ً
-ف.د 16 وثامنا

ً
وثامنا

 20-
ً
-14 وثامنا

ً
وثامنا

 27-
ً
-22 وثامنا

ً
وثامنا

30-
ً
-29 وثامنا

ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 ف.د 10 وف.د القرار
12 وف.د 16؛ 6 

و14 و20 و22 و27 
و29 و30

-ف.د 10
ً
 تاسعا

-ف.د 15
ً
 وتاسعا

 6-
ً
-ف.د 17 وتاسعا

ً
وتاسعا

 25-
ً
-13 وتاسعا

ً
وتاسعا

31-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 ف.د 10 وف.د 15 القرار
وف.د 17؛ 6 و13 

و25 و31

الدولي،  التعاون 
اآلمنة االتصاالت 

اجلزء ألف

29-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/329رابعا

الدولي،  التعاون 
بني  فيما  التعاون 

اجلنوب بلدان 

اجلزء ألف

37-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/337 رابعا

5-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/45خامسا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

بني  التعاون 
الوكاالت

اجلزء ألف

26-
ً
-25 وأوال

ً
30 وCTOC/COP/WG.6/2012/431أوال

10-
ً
CTOC/COP/WG.6/2014/410ثانيا

8-
ً
CTOC/COP/WG.6/2015/38ثالثا

 52-
ً
-43 ورابعا

ً
-8 ورابعا

ً
رابعا

63-
ً
-58 ورابعا

ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/3638 و43 و52 و58 و

23-
ً
-15 وخامسا

ً
15 وCTOC/COP/WG.6/2017/423خامسا

23-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/423سادسا

اجلزء باء

-)ي(
ً
)ي(املقرر CTOC/COP/2008/196/4رابعا

3-
ً
3القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

4-
ً
4القرار CTOC/COP/2012/152/6سادسا

10-
ً
10القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

20-
ً
-18 وثامنا

ً
18 و20القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

 25-
ً
-17 وتاسعا

ً
تاسعا

 34-
ً
-33 وتاسعا

ً
وتاسعا

36-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 17 و25 و33 و34 القرار
و36

اجلزء ألفالتعطيل

18-
ً
رابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/318

6-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/46سادسا

اجلزء باء

-)و(
ً
)و(املقرر CTOC/COP/2008/196/4رابعا

3-
ً
3القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

 التعقب
األثر،  )اقتفاء 

األثر( تتبع  التتبع، 

اجلزء ألف

 13-
ً
-9 وأوال

ً
-5 وأوال

ً
أوال

21-
ً
وأوال

CTOC/COP/WG.6/2012/42610 و14 و18 و

 8-
ً
-7 وثانيا

ً
-4 وثانيا

ً
ثانيا

12-
ً
-11 وثانيا

ً
وثانيا

CTOC/COP/WG.6/2014/4124 و7 و8 و11 و

16-
ً
 9-12 وثالثا

ً
9–12 وCTOC/COP/WG.6/2015/316ثالثا

 16-
ً
-10 ورابعا

ً
-7 ورابعا

ً
رابعا

 19-
ً
-17 ورابعا

ً
ورابعا

 23-
ً
-20 ورابعا

ً
ورابعا

 37-
ً
-24 ورابعا

ً
ورابعا

55-
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/3 197 و10 و16 و17 و
و20 و23 و24 و37 

و55

 17-
ً
-9 وخامسا

ً
خامسا

20-
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.6/2017/4209 و17 و

8-
ً
-7 وسادسا

ً
7 وCTOC/COP/WG.6/2018/48سادسا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

 التعقب
األثر،  )اقتفاء 

األثر( تتبع   التتبع، 
)تابع(

اجلزء باء

-)ح(
ً
رابعا

CTOC/COP/2008/196/4 ح(املقرر(

-4-د
ً
-3 وخامسا

ً
3 و4 )د(القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

-ف.د 2
ً
ف.د 2القرار CTOC/COP/2012/152/6سادسا

11-
ً
-8 وسابعا

ً
-7 وسابعا

ً
7 و8 و11القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

 14-12 
ً
-7 وثامنا

ً
-5 وثامنا

ً
ثامنا

26-
ً
-19 وثامنا

ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 5 و7 و12–14 و19 القرار
و26

7-
ً
-5 وتاسعا

ً
 تاسعا

 18-
ً
- 11-14 وتاسعا

ً
وتاسعا

30-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 5 و7 و11–14 و18 القرار
و30

اإللكتروني اجلزء ألفالتعلم 

53-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/353رابعا

املخاطر اجلزء ألفتقييمات 

12-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/417أوال

11-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/411سادسا

21-
ً
21القرار CTOC/COP/2018/132/9اجلزء باء: تاسعا

مخاطر  تقييمات 
التصدير

اجلزء ألف

14-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/414خامسا

اجلزء ألفالتكنولوجيات

 7-
ً
-6 وسادسا

ً
سادسا

17-
ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.6/2018/4176 و7 و

اجلزء باء

23-
ً
-19 وثامنا

ً
-15 وثامنا

ً
15 و19 و23القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

 18-
ً
-14 وتاسعا

ً
تاسعا

28-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 14 و18 و28القرار

التهديدات/
التحديات

اجلزء ألف

21-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/421خامسا

 4-
ً
-1 وسادسا

ً
سادسا

 9-
ً
-6 وسادسا

ً
وسادسا

20-
ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.6/2018/4201 و4 و6 و9 و

األسلحة  توافر 
النارية

اجلزء ألف

 4-
ً
-1 وسادسا

ً
سادسا

6-
ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.6/2018/461 و4 و

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

اجلزء ألفالتوعية/إذكاء الوعي

18-
ً
CTOC/COP/WG.6/2014/418ثانيا

14-
ً
CTOC/COP/WG.6/2015/314ثالثا

49-
ً
-23 ورابعا

ً
23 وCTOC/COP/WG.6/2016/349رابعا

24-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/424خامسا

20-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/420سادسا

اجلزء باء

11-
ً
11القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

12-
ً
-4 وسادسا

ً
4 و12القرار CTOC/COP/2012/152/6سادسا

18-
ً
-12 وسابعا

ً
12 و18القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

-ف.د 19 
ً
-ف.د 12 وثامنا

ً
ثامنا

30-
ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 ف.د 12 وف.د القرار
19 و30

-ف.د 17 
ً
-ف.د 16 وتاسعا

ً
تاسعا

-35-د
ً
-29 وتاسعا

ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 ف.د 16 وف.د 71 القرار
و29 و35 )د(

املنظمة اجلزء ألفاجلرمية 

26-
ً
-22 وأوال

ً
-20 وأوال

ً
25 و27 وCTOC/COP/WG.6/2012/431أوال

 42-
ً
-8 ورابعا

ً
-4 ورابعا

ً
رابعا

50-
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/3504 و8 و42 و

21-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/421خامسا

 9-
ً
-1–5 وسادسا

ً
سادسا

22-
ً
-15 وسادسا

ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.6/2018/4221–5 و9 و15 و

اجلزء باء

-)أ(
ً
)أ(املقرر CTOC/COP/2008/196/4رابعا

-ف.د 3
ً
ف.د 3القرار CTOC/COP/2012/152/6سادسا

20-
ً
-ف.د 8 وثامنا

ً
ف.د 8؛ 20القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

-ف.د 8
ً
-ف.د 5 وتاسعا

ً
ف.د 5 وف.د 8القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

اجلمارك/السلطات 
اجلمركية

اجلزء ألف

35-
ً
-18 وأوال

ً
23 وCTOC/COP/WG.6/2012/440أوال

8-
ً
-6 وثانيا

ً
6 وCTOC/COP/WG.6/2014/48ثانيا

48-
ً
-46 ورابعا

ً
46 وCTOC/COP/WG.6/2016/348رابعا

15-
ً
-14 وخامسا

ً
14 وCTOC/COP/WG.6/2017/415خامسا

12-
ً
-11 وسادسا

ً
11 وCTOC/COP/WG.6/2018/412سادسا

اجلزء باء

11-
ً
11القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

19-
ً
19القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

اجلماعات 
اإلجرامية

اجلزء ألف

44-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/344رابعا

 6-
ً
-1 وسادسا

ً
سادسا

13-
ً
-7 وسادسا

ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.6/2018/4131 و6 و7 و

اجلزء باء

-)أ(
ً
)أ(املقرر CTOC/COP/2008/196/4رابعا

-ف.د 1
ً
 خامسا

-ف.د 2
ً
وخامسا

CTOC/COP/2010/174/5 ف.د 1 وف.د 2القرار

-ف.د 1
ً
 سادسا

-ف.د 3
ً
وسادسا

CTOC/COP/2012/152/6 ف.د 1 وف.د 3 القرار

-ف.د 3
ً
-ف.د 2 وسابعا

ً
ف.د 2 وف.د 3القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

-ف.د 9
ً
-ف.د 6 وثامنا

ً
ف.د 6 وف.د 9القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

-ف.د 7
ً
-ف.د 6 وتاسعا

ً
ف.د 6 وف.د 7القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

اجلزء ألفاجلماعات اإلرهابية

 6-
ً
-4 وسادسا

ً
سادسا

7-
ً
4 و6 وCTOC/COP/WG.6/2018/47وسادسا

البيانات/ جمع 
املعلومات

اجلزء ألف

15-
ً
-14 وثانيا

ً
-10 وثانيا

ً
10 و14 وCTOC/COP/WG.6/2014/415ثانيا

 8-
ً
-7 وثالثا

ً
-6 وثالثا

ً
ثالثا

 15-
ً
-14 وثالثا

ً
-10 وثالثا

ً
وثالثا

 24-
ً
 17-22 وثالثا

ً
وثالثا

26-
ً
وثالثا

CTOC/COP/WG.6/2015/3 156-8 و10 و14 و
و17–22 و24 و26

 36-32 
ً
-10 ورابعا

ً
رابعا

52-
ً
-45 ورابعا

ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/35210 و32–36 و45 و

 25-
ً
-20 وخامسا

ً
خامسا

26-
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.6/2017/42620 و25 و

 18-
ً
-14 وسادسا

ً
سادسا

24-
ً
-19 وسادسا

ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.6/2018/42414 و18 و19 و

اجلزء باء

 )ج(-)ه(
ً
)ج(-)ه(املقرر CTOC/COP/2005/85/2ثانيا

-)ب( 4
ً
)ب( 4القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

14-
ً
-10 وسابعا

ً
10 و14القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

 13-
ً
-9 وثامنا

ً
-7 وثامنا

ً
ثامنا

 22-
ً
-18 وثامنا

ً
وثامنا

29-
ً
-28 وثامنا

ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 7 و9 و13 و18 و22 القرار
و28 و29

 12-
ً
-8 وتاسعا

ً
-7 وتاسعا

ً
تاسعا

 23-
ً
-17 وتاسعا

ً
وتاسعا

وتاسعا 34-32

CTOC/COP/2018/132/9 7 و8 و12 و17 و23 القرار
و32–34

االتصال/ جهات 
التنسيق

انظر السلطات الوطنية 
املختصة

املانحة انظر التبرعات الطوعيةاجلهات 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

السجالت اجلزء ألفحفظ 

 14-
ً
-9 وأوال

ً
-8 وأوال

ً
أوال

34-
ً
وأوال

CTOC/COP/WG.6/2012/43913 و14 و19 و

4-
ً
CTOC/COP/WG.6/2014/44ثانيا

16-
ً
-9 وثالثا

ً
9 وCTOC/COP/WG.6/2015/316ثالثا

 19-
ً
-16 ورابعا

ً
-10 ورابعا

ً
رابعا

55-
ً
-31 ورابعا

ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/35510 و16 و19 و31 و

9-
ً
-8 وخامسا

ً
8 وCTOC/COP/WG.6/2017/49خامسا

18-
ً
-8 وسادسا

ً
8 وCTOC/COP/WG.6/2018/418سادسا

اجلزء باء

-)ب( ‘4’
ً
)ب( ‘4’املقرر CTOC/COP/2005/85/2ثانيا

-)و(
ً
)و(املقرر CTOC/COP/2008/196/4رابعا

3-
ً
3القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

7-
ً
7القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

 5-
ً
-ف.د 21 وثامنا

ً
ثامنا

 15-
ً
-12 وثامنا

ً
-7 وثامنا

ً
وثامنا

26-
ً
-19 وثامنا

ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 ف.د 21؛ 5 و7 القرار
و12 و15 و19 و26

 5-
ً
-ف.د 17 وتاسعا

ً
تاسعا

 11-
ً
-7 وتاسعا

ً
وتاسعا

 18-
ً
-14 وتاسعا

ً
وتاسعا

30-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 ف.د 17؛ 5 و7 القرار
و11 و14 و18 و30

التنمية  خطة 
لعام  املستدامة 

2030

اجلزء ألف

 9-
ً
-7 ورابعا

ً
-4 ورابعا

ً
رابعا

 32-
ً
-10 ورابعا

ً
ورابعا

36-
ً
-35 ورابعا

ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/3 324 و7 و9 و10 و
و35 و36

 5-
ً
-1 وخامسا

ً
خامسا

7-
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.6/2017/471 و5 و

23-
ً
-2 وسادسا

ً
2 وCTOC/COP/WG.6/2018/423سادسا

اجلزء باء

-ف.د 10
ً
ف.د 10القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

 7-
ً
-ف.د 5 وثامنا

ً
ثامنا

28-
ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 ف.د 5؛ 7 و28القرار

 32-
ً
-ف.د 4 وتاسعا

ً
تاسعا

34-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 ف.د 4؛ 32 و34القرار

التنمية  خطة 
لعام  املستدامة 

مؤشرات   ،2030
الرصد

اجلزء ألف

26-
ً
-20 وخامسا

ً
20 وCTOC/COP/WG.6/2017/426خامسا

24-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/424سادسا

اجلزء باء

-ف.د 17
ً
ف.د 17القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

 7-
ً
-ف.د 4 وتاسعا

ً
تاسعا

8-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 ف.د 4؛ 7 و8القرار

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

للحاالت  خالصة 
باألسلحة  املتعلقة 

النارية

اجلزء ألف

21-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/421خامسا

عن  الدراسة 
النارية األسلحة 

اجلزء ألف

14-
ً
-13 وثانيا

ً
13 وCTOC/COP/WG.6/2014/414ثانيا

 14-
ً
-6 وثالثا

ً
-5 وثالثا

ً
ثالثا

20-
ً
-18 وثالثا

ً
-17 وثالثا

ً
وثالثا

CTOC/COP/WG.6/2015/3 185 و6 و14 و17 و
و20

35-
ً
-33 ورابعا

ً
-32 ورابعا

ً
32 و33 وCTOC/COP/WG.6/2016/335رابعا

اجلزء باء

7-
ً
7القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

7-
ً
7القرار CTOC/COP/2012/152/6سادسا

14-
ً
-12 وسابعا

ً
12 و14القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

29-
ً
-28 وثامنا

ً
-8 وثامنا

ً
8 و28 و29القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

33-
ً
-32 وتاسعا

ً
32 و33القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

اجلزء ألفالذخيرة

30-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/330رابعا

11-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/411خامسا

اجلزء ألفالسجالت

22-
ً
-8 وأوال

ً
13 وCTOC/COP/WG.6/2012/427أوال

القضاء/ سلطات 
القضائية السلطات 

اجلزء ألف

18-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/423أوال

8-
ً
-6 وثانيا

ً
6 وCTOC/COP/WG.6/2014/48ثانيا

47-
ً
-46 ورابعا

ً
46 وCTOC/COP/WG.6/2016/347رابعا

18-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/418خامسا

12-
ً
-10 وسادسا

ً
10 وCTOC/COP/WG.6/2018/412سادسا

اجلزء باء

11-
ً
11القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

19-
ً
19القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

النيابة  سلطات 
العام العامة/االدعاء 

اجلزء ألف

18-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/423أوال

6-
ً
CTOC/COP/WG.6/2014/46ثانيا

47-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/347رابعا

18-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/418خامسا

10-
ً
-9 وسادسا

ً
9 وCTOC/COP/WG.6/2018/410سادسا

6-
ً
6القرار CTOC/COP/2012/152/6اجلزء باء: سادسا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

الوطنية  السلطات 
املختصة

اجلزء ألف

10-
ً
CTOC/COP/WG.6/2014/410ثانيا

 62-
ً
-60 ورابعا

ً
-43 ورابعا

ً
رابعا

63-
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/36343 و60 و62 و

 20-
ً
-8 وخامسا

ً
خامسا

22-
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.6/2017/4228 و20 و

اجلزء باء

-)و(
ً
)و(املقرر CTOC/COP/2008/196/4رابعا

3-
ً
3القرار CTOC/COP/2012/152/6سادسا

10-
ً
10القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

 21-
ً
-18 وثامنا

ً
-11 وثامنا

ً
ثامنا

22-
ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 11 و18 و21 و22القرار

 17-
ً
-10 وتاسعا

ً
تاسعا

27-
ً
-26 وتاسعا

ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 10 و17 و26 و27القرار

الوطنية  السلطات 
الدليل  املختصة، 

بها اخلاص 

اجلزء باء

2-
ً
2القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

3-
ً
3القرار CTOC/COP/2012/152/6سادسا

3-
ً
3القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

4-
ً
4القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

3-
ً
3القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

الوطنية  السلطات 
تعيينها  املختصة، 

بها  واإلخطار 

اجلزء ألف

22-
ً
CTOC/COP/WG.6/2015/322ثالثا

39-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/339رابعا

18-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/418سادسا

اجلزء باء

3-
ً
-2 وخامسا

ً
2 و3القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

3-
ً
3القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

4-
ً
4القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

3-
ً
3القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

إنفاذ  سلطات 
القانون

اجلزء ألف

18-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/423أوال

8-
ً
-6 وثانيا

ً
6 وCTOC/COP/WG.6/2014/48ثانيا

8-
ً
CTOC/COP/WG.6/2015/38ثالثا

55-
ً
-46 ورابعا

ً
-26 ورابعا

ً
26 و46 وCTOC/COP/WG.6/2016/355رابعا

18-
ً
-15 وخامسا

ً
15 وCTOC/COP/WG.6/2017/418خامسا

 12-10 
ً
-8 وسادسا

ً
سادسا

14-
ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.6/2018/4148 و10–12 و

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

اجلزء باء

11-
ً
11القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

19-
ً
-18 وثامنا

ً
18 و19القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

19-17 
ً
-ف.د 15 وتاسعا

ً
ف.د 15؛ 17–19القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

اجلزء ألفالسماسرة

43-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/343رابعا

9-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/49خامسا

اجلزء باء

11-
ً
11القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

10-
ً
10القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

القائمة  السياسات 
األدلة على 

اجلزء ألف

25-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/425خامسا

السياسات 
واالستراتيجيات 

الوطنية

اجلزء ألف

25-
ً
-13 وخامسا

ً
خامسا

CTOC/COP/WG.6/2017/42513 و

16-
ً
-2 وسادسا

ً
2 وCTOC/COP/WG.6/2018/416سادسا

اجلزء باء

-4 )ج(
ً
4 )ج(القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

 من 24-22 
ً
-3 وتاسعا

ً
تاسعا

27-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 3 و22–24 و27القرار

اخلبراء اجلزء ألفشبكات 

64-
ً
-60 ورابعا

ً
60 وCTOC/COP/WG.6/2016/364رابعا

-ف.د 15
ً
ف.د 15القرار CTOC/COP/2018/132/9اجلزء باء: تاسعا

اخلفية  الشبكة 
)داركنت(

اجلزء ألف

21-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/421خامسا

17-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/417سادسا

27-
ً
27القرار CTOC/COP/2018/132/9اجلزء باء: تاسعا

الدولي  الصك 
الدول  لتمكني 

على  التعرف  من 
الصغيرة  األسلحة 
اخلفيفة  واألسلحة 

املشروعة  غير 
الوقت  في  وتعقبها 
وبطريقة  املناسب 

عليها  يعول 

اجلزء ألف

13-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/313رابعا

1-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/41خامسا

اجلزء باء

-ف.د 5
ً
ف.د 5القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

-ف.د 8
ً
 سادسا

-ف.د 9
ً
وسادسا

CTOC/COP/2012/152/6 ف.د 8 وف.د 9القرار

-ف.د 7
ً
ف.د 7القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

-ف.د 15
ً
ف.د 15القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

-ف.د 14
ً
ف.د 14القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13


83

المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

القانونية  الصكوك 
اإلقليمية

-ف.د 5
ً
ف.د 5القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

-ف.د 8
ً
ف.د 8القرار CTOC/COP/2012/152/6سادسا

-ف.د 7
ً
ف.د 7القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

-ف.د 15
ً
ف.د 15القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

-ف.د 14
ً
ف.د 14القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

)الدوائر  الصناعة 
القطاع  الصناعية، 

اخلاص(

اجلزء ألف

25-
ً
-18 وثانيا

ً
18 وCTOC/COP/WG.6/2014/425ثانيا

63-
ً
-43 ورابعا

ً
-37 ورابعا

ً
37 و43 وCTOC/COP/WG.6/2016/363رابعا

 12-
ً
-9 وخامسا

ً
خامسا

24-
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.6/2017/4249 و12 و

اجلزء باء

5-
ً
5القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

6-
ً
6القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

-ف.د 21 
ً
-ف.د 12 وثامنا

ً
ثامنا

24-
ً
-11 وثامنا

ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 ف.د 12 وف.د 21؛ القرار
11 و24

 10-
ً
-ف.د 17 وتاسعا

ً
تاسعا

29-
ً
-19 وتاسعا

ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 ف.د 17؛ 10 و19 القرار
و29

)اإلنتاج( اجلزء ألفالصنع 

17-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/422أوال

6-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/46سادسا

اجلزء باء

9-
ً
9القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

23-
ً
23القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

28-
ً
-ف.د 17 وتاسعا

ً
ف.د 17؛ 28القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

االجتاهات  الصنع، 
الناشئة/املستجدة

اجلزء ألف

17-
ً
CTOC/COP/WG.6/2014/417ثانيا

26-
ً
CTOC/COP/WG.6/2015/326ثالثا

21-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/421خامسا

16-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/416سادسا

اجلزء باء

23-
ً
23القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

28-
ً
-27 وتاسعا

ً
27 و28القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

التجميع من  الصنع، 
الغيار قطع 

اجلزء ألف

21-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/421خامسا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

-14الضبط
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/419أوال

16-
ً
CTOC/COP/WG.6/2015/316ثالثا

44-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/344رابعا

13-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/413سادسا

اجلزء باء

26-
ً
26القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

 18-
ً
-17 وتاسعا

ً
تاسعا

30-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 17 و18 و30القرار

التعقب  طلبات 
األثر( )اقتفاء 

اجلزء ألف

61-
ً
-28 ورابعا

ً
28 وCTOC/COP/WG.6/2016/361رابعا

13-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/413سادسا

اجلزء باء

14-
ً
14القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

13-
ً
13القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

اجلزء ألفالعصابات

38-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/338رابعا

21-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/421خامسا

اجلزء باء

27-
ً
27القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

31-
ً
31القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

اجلنائية اجلزء ألفالقضايا 

20-
ً
-19 وأوال

ً
24 وCTOC/COP/WG.6/2012/425أوال

23-
ً
-20 وثالثا

ً
20 وCTOC/COP/WG.6/2015/323ثالثا

19-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/319رابعا

21-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/421خامسا

8-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/48سادسا

اخلاص انظر الصناعة القطاع 

البيانات  قواعد 
باألسلحة  املتعلقة 

النارية

اجلزء ألف

22-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/322رابعا

8-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/48سادسا

عن  البيانات  قواعد 
املضبوطات

اجلزء ألف

22-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/427أوال

15-
ً
-10 وثالثا

ً
-8 وثالثا

ً
8 و10 وCTOC/COP/WG.6/2015/315ثالثا

55-
ً
-35 ورابعا

ً
35 وCTOC/COP/WG.6/2016/355رابعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

عن  البيانات  قواعد 
 املضبوطات

)تابع(

اجلزء باء

3-
ً
3القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

19-
ً
-18 وثامنا

ً
-13 وثامنا

ً
13 و18 و19القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

 17-
ً
-12 وتاسعا

ً
تاسعا

18-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 12 و17 و18القرار

اجلزء ألفالكشف/االكتشاف

18-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/423أوال

 48-
ً
-43 ورابعا

ً
-19 ورابعا

ً
رابعا

63-
ً
-51 ورابعا

ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/36319 و43 و48 و51 و

15-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/415خامسا

 12-
ً
-11 وسادسا

ً
سادسا

17-
ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.6/2018/41711 و12 و

اجلزء باء

27-
ً
-19 وتاسعا

ً
19 و27القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

املدني اجلزء ألفاملجتمع 

18-
ً
CTOC/COP/WG.6/2014/418ثانيا

60-
ً
-37 ورابعا

ً
37 وCTOC/COP/WG.6/2016/360رابعا

24-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/424خامسا

اجلزء باء

5-
ً
5القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

6-
ً
6القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

 21-
ً
-ف.د 12 وثامنا

ً
ثامنا

24-
ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 ف.د 12 و21 و24القرار

 26-
ً
-ف.د 17 وتاسعا

ً
تاسعا

29-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 ف.د 17 و26 و29القرار

األسلحة  مراقبة 
)الضوابط  النارية 
الرقابية  والتدابير 

بها( املتعلقة 

اجلزء ألف

34-
ً
-7 وأوال

ً
12 وCTOC/COP/WG.6/2012/439أوال

16-
ً
CTOC/COP/WG.6/2015/316ثالثا

36-
ً
-27 ورابعا

ً
-15 ورابعا

ً
15 و27 وCTOC/COP/WG.6/2016/336رابعا

22-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/422خامسا

 7-
ً
-6 وسادسا

ً
سادسا

18-
ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.6/2018/4186 و7 و

اجلزء باء

26-
ً
-7 وثامنا

ً
7 و26القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

30-
ً
-9 وتاسعا

ً
9 و30القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

األسلحة  مراقبة 
االستيراد  النارية، 

والتصدير

انظر نظام األذون، االستيراد 
والتصدير

احلدود/ مراقبة 
احلدودية الرقابة 

اجلزء ألف

35-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/440أوال

51-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/351رابعا

15-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/415خامسا

12-
ً
-11 وسادسا

ً
11 وCTOC/COP/WG.6/2018/412سادسا

اجلزء باء

-4 )ج(
ً
4 )ج(القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

-ف.د 2
ً
ف.د 2القرار CTOC/COP/2012/152/6سادسا

19-
ً
19القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

احلدود/ مراقبة 
احلدودية،  الرقابة 

املعدات/األدوات

اجلزء ألف:

12-
ً
-11 وسادسا

ً
11 وCTOC/COP/WG.6/2018/412سادسا

اجلزء باء:

20-
ً
-19 وتاسعا

ً
19 و20القرار CTOC/COP/2018/132/9 تاسعا

التشريعية انظر اإلطار القانوني، املساعدة 
املساعدة التشريعية

التقنية اجلزء ألفاملساعدة 

 31-
ً
-24 وأوال

ً
أوال

37–33-
ً
وأوال

CTOC/COP/WG.6/2012/442–3829 و36 و

21-
ً
-20 وثانيا

ً
20 وCTOC/COP/WG.6/2014/421ثانيا

16–13-
ً
-4 وثالثا

ً
4 وCTOC/COP/WG.6/2015/316–13ثالثا

 35-
ً
-11 ورابعا

ً
-3 ورابعا

ً
رابعا

59–45-
ً
-37 ورابعا

ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/3 373 و11 و35 و
و45–59

 14-
ً
-6 وخامسا

ً
خامسا

19-
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.6/2017/4196 و14 و

5-
ً
-4 وسادسا

ً
4 وCTOC/COP/WG.6/2018/45سادسا

اجلزء باء

-‘1’ )ب(  ً
‘3’ )ب(املقرر CTOC/COP/2005/85/2ثانيا

-)و( 
ً
-)هـ( ورابعا

ً
رابعا

’1‘- ً
ورابعا

CTOC/COP/2008/196/4 هـ( و)ف( ‘1’املقرر(

 6-
ً
-3 وخامسا

ً
خامسا

-9 )ج(
ً
-7 وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/2010/174/5 3 و6 و7 و9 )ج(القرار

 5-
ً
-4 وسادسا

ً
سادسا

8-
ً
وسادسا

CTOC/COP/2012/152/6 4 و5 و8القرار

26-
ً
-ف.د 12 وثامنا

ً
ف.د 12؛ 26القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

 20-
ً
-ف.د 17 وتاسعا

ً
تاسعا

30-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 ف.د 17؛ 20 و30القرار

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

القانونية  املساعدة 
املتبادلة

اجلزء ألف

23-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/428أوال

اجلزء ألفاملستوردون

43-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/343رابعا

15-
ً
-9 وخامسا

ً
9 وCTOC/COP/WG.6/2017/415خامسا

12-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/412سادسا

اجلزء باء

11-
ً
11القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

19-
ً
-10 وتاسعا

ً
10 و19القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

اجلزء ألفامُلصادرة

14-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/419أوال

16-
ً
CTOC/COP/WG.6/2015/316ثالثا

44-
ً
-18 ورابعا

ً
18 وCTOC/COP/WG.6/2016/344رابعا

اجلزء باء

7-
ً
7القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

26-
ً
26القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

30-
ً
-15 وتاسعا

ً
15 و30القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

رون اجلزء ألفاملصدِّ

43-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/343رابعا

15-
ً
-9 وخامسا

ً
9 وCTOC/COP/WG.6/2017/415خامسا

12-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/412سادسا

اجلزء باء

11-
ً
11القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

19-
ً
-10 وتاسعا

ً
10 و19القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

)صانعو  املصنعون 
النارية،  األسلحة 

منتجوها( 

انظر الصناعة

جتارة  معاهدة 
األسلحة

اجلزء ألف

13-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/313رابعا

1-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/41خامسا

اجلزء باء

-ف.د 8
ً
ف.د 8القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

-ف.د 15
ً
ف.د 15القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

-ف.د 14
ً
ف.د 14القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

البالستية اجلزء ألفاملعلومات 

5-
ً
CTOC/COP/WG.6/2014/45ثانيا

30-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/330رابعا

17-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/417خامسا

البالستية،  املعلومات 
البيانات قواعد 

اجلزء ألف

17-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/417خامسا

19-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/419سادسا

األسلحة  مكونات 
النارية

انظر أجزاء األسلحة النارية 
ومكوناتها

القضائية  املالحقة 
)املقاضاة/
املحاكمات(

انظر تدابير التصدي في 
إطار العدالة اجلنائية، 

املالحقة القضائية 

اجليدة  املمارسات 
ضلى/الناجحة(

ُ
)الف

اجلزء ألف

 33-
ً
-20 وأوال

ً
-15 وأوال

ً
أوال

38-
ً
وأوال

CTOC/COP/WG.6/2012/44320 و25 و38 و

23-
ً
-22 وثانيا

ً
22 وCTOC/COP/WG.6/2014/423ثانيا

26-
ً
-17 وثالثا

ً
-15 وثالثا

ً
15 و17 وCTOC/COP/WG.6/2015/326ثالثا

 8-
ً
-3 ورابعا

ً
-1 ورابعا

ً
رابعا

 50-
ً
-37 ورابعا

ً
 ورابعا

63-60 
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/3 501 و3 و8 و37 و
و60–63

 20-
ً
-8 وخامسا

ً
خامسا

24-
ً
-21 وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.6/2017/4248 و20 و21 و

11-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/411سادسا

اجلزء باء

11-
ً
-9-)أ( وخامسا

ً
9 )أ( و11القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

12-
ً
-10 وسادسا

ً
10 و12القرار CTOC/COP/2012/152/6سادسا

 15-
ً
-7 وسابعا

ً
سابعا

18-
ً
وسابعا

CTOC/COP/2014/132/7 7 و15 و18القرار

-ف.د 16 
ً
-ف.د 12 وثامنا

ً
ثامنا

 17-
ً
-15 وثامنا

ً
-6 وثامنا

ً
وثامنا

 22-
ً
-20 وثامنا

ً
وثامنا

30-
ً
-28 وثامنا

ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 ف.د 12 وف.د 16؛ القرار
6 و15 و17 و20 

و22 و28 و30

 14-
ً
-6 وتاسعا

ً
تاسعا

 24-
ً
-16 وتاسعا

ً
وتاسعا

 32-
ً
-25 وتاسعا

ً
وتاسعا

-35-)ج(
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 6 و14 و16 و24 القرار
و25 و32 و35 )ج(

اجلزء ألفاملمارسون

12-
ً
CTOC/COP/WG.6/2014/412ثانيا

 49-
ً
-37 ورابعا

ً
-3 ورابعا

ً
رابعا

50-
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/3503 و37 و49 و

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

)تابع( اجلزء باءاملمارسون 

-9 )أ(
ً
9 )أ(القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

7-
ً
7القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

15-
ً
15القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

14-
ً
14القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

الدولية  املنظمات 
ودون  واإلقليمية 

اإلقليمية

اجلزء ألف

24-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/429أوال

24-
ً
-20 وثالثا

ً
20 وCTOC/COP/WG.6/2015/324ثالثا

60-
ً
-58 ورابعا

ً
-57 ورابعا

ً
57 و58 وCTOC/COP/WG.6/2016/360رابعا

24-
ً
-8 وخامسا

ً
8 وCTOC/COP/WG.6/2017/424خامسا

اجلزء باء

-)ي(
ً
)ي(املقرر CTOC/COP/2008/196/4رابعا

-9-)د( 
ً
-5 وخامسا

ً
خامسا

11-
ً
وخامسا

CTOC/COP/2010/174/5 5 و9 )د( و11القرار

18-
ً
-6 وسابعا

ً
6 و18القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

30-
ً
-29 وثامنا

ً
-24 وثامنا

ً
24 و29 و30القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

29-
ً
-26 وتاسعا

ً
26 و29القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

غير  املنظمات 
احلكومية

انظر املجتمع املدني

املنظمات/التنظيمات 
اإلجرامية

انظر اجلماعات اإلجرامية

الدولية  املنظمة 
اجلنائية  للشرطة 

)اإلنتربول(

اجلزء ألف

24-
ً
CTOC/COP/WG.6/2012/429أوال

21-
ً
CTOC/COP/WG.6/2015/321ثالثا

23-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/323رابعا

5-
ً
5القرار CTOC/COP/2012/152/6اجلزء باء: سادسا

الدولية  املنظمة 
اجلنائية  للشرطة 

)اإلنتربول(، األدوات 
واآلليات

اجلزء ألف:

31-
ً
-23 ورابعا

ً
23 وCTOC/COP/WG.6/2016/331رابعا

اجلزء باء

14-
ً
14القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

13-
ً
13القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

اجلزء ألفاملنع

38-
ً
-21 وأوال

ً
-18 وأوال

ً
23 و26 وCTOC/COP/WG.6/2012/443أوال

25-
ً
-22 وثانيا

ً
22 وCTOC/COP/WG.6/2014/425ثانيا

26-
ً
-17 وثالثا

ً
-15 وثالثا

ً
15 و17 وCTOC/COP/WG.6/2015/326ثالثا

63-
ً
-43 ورابعا

ً
-37 ورابعا

ً
37 و43 وCTOC/COP/WG.6/2016/363رابعا

21-
ً
-1 وخامسا

ً
1 وCTOC/COP/WG.6/2017/421خامسا

 12-
ً
 1-4 وسادسا

ً
سادسا

22-
ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.6/2018/4221–4 و12 و

اجلزء باء

-ف.د 2
ً
 سادسا

-ف.د 12 
ً
وسادسا

12-
ً
-10 وسادسا

ً
وسادسا

CTOC/COP/2012/152/6 ف.د 2 وف.د 12؛ القرار
10 و12

-ف.د 9
ً
 سابعا

 15-
ً
-ف.د 13 وسابعا

ً
وسابعا

18-
ً
وسابعا

CTOC/COP/2014/132/7 ف.د 9 وف.د 13؛ القرار
15 و18

 11-
ً
-10 وثامنا

ً
-6 وثامنا

ً
ثامنا

 20-
ً
-16 وثامنا

ً
وثامنا

 26-
ً
-22 وثامنا

ً
وثامنا

30-
ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 6 و10 و11 و16 القرار
و20 و22 و26 و30

-ف.د 9
ً
 تاسعا

-ف.د 12
ً
 وتاسعا

 6-
ً
-ف.د 17 وتاسعا

ً
وتاسعا

 10-
ً
-9 وتاسعا

ً
وتاسعا

 19-
ً
-14–16 وتاسعا

ً
وتاسعا

 22-
ً
-21 وتاسعا

ً
وتاسعا

 29-
ً
-25 وتاسعا

ً
وتاسعا

-35-د
ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 ف.د 9 وف.د 12 القرار
وف.د 17؛ 6 و9 

و10 و14–16 و19 
و21 و22 و25 و29 

و35 )د(

األطراف  مؤمتر 
األمم  اتفاقية  في 

ملكافحة  املتحدة 
املنظمة  اجلرمية 

الوطنية عبر 

اجلزء ألف

27-
ً
-25 وثالثا

ً
25 وCTOC/COP/WG.6/2015/327ثالثا

62-
ً
-60 ورابعا

ً
60 وCTOC/COP/WG.6/2016/362رابعا

4-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/44خامسا

اجلزء باء

-ألف
ً
)أ(املقرر CTOC/COP/2005/85/2ثانيا

-ف.د 7
ً
ف.د 7القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

-ف.د 2
ً
 سادسا

 7-
ً
-ف.د 10 وسادسا

ً
وسادسا

 12-
ً
-9 وسادسا

ً
وسادسا

14-
ً
وسادسا

CTOC/COP/2012/152/6 ف.د 2 وف.د 10 القرار
و7 و9 و12 و14

 17-
ً
-12 وسابعا

ً
سابعا

18-
ً
وسابعا

CTOC/COP/2014/132/7 12 و17 و18القرار

 30-
ً
-ف.د 2 وثامنا

ً
ثامنا

32-
ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 ف.د 2 و30 و32القرار

38-
ً
-35-)أ( وتاسعا

ً
35 )أ( و38القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

في  األطراف  مؤمتر 
النظام  االتفاقية، 

الداخلي

8-
ً
8القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

21-
ً
21القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

26-
ً
26القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

الرقابة -55موظفو 
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/355رابعا

اجلزء باء

19-
ً
19القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

18-
ً
18القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

األذون  اجلزء ألفنظام 

17-
ً
-10 وأوال

ً
15 وCTOC/COP/WG.6/2012/422أوال

6-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/46سادسا

 )ب( ‘4’
ً
)ب( ‘4’املقرر CTOC/COP/2005/85/2اجلزء باء: ثانيا

األذون،  نظام 
االستيراد والتصدير

اجلزء ألف

13-
ً
-10 وأوال

ً
15 وCTOC/COP/WG.6/2012/418أوال

16-
ً
CTOC/COP/WG.6/2014/416ثانيا

14-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/414خامسا

اجلزء باء

5-
ً
5القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

5-
ً
5القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

التعقب اجلزء ألفنظم 

46-
ً
-31 ورابعا

ً
-26 ورابعا

ً
26 و31 وCTOC/COP/WG.6/2016/346رابعا

19-
ً
-18 وسادسا

ً
18 وCTOC/COP/WG.6/2018/4 19سادسا

املتكامل/ النهج، 
املنسق

 15-
ً
-4 وأوال

ً
-3 وأوال

ً
أوال

25-
ً
وأوال

CTOC/COP/WG.6/2012/4308 و9 و20 و

5-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/35رابعا

2-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/42خامسا

2-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/42سادسا

اجلزء باء

-ف.د 8
ً
ف.د 8القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

-ف.د 8
ً
ف.د 8القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

الذخيرة اجلزء ألفوسم 

11-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/411خامسا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
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المواضيعي الفهرس 

املوضوع

 الفقرات/التوصيات
الوافية اخلالصة   في 

 )القسم/الفقرة/
الفرعية/  الفقرة 

)ف د(( الديباجة  فقرة 

االجتماع تقرير 

الوثيقة القرار/املقرررمز 

 الفقرات
فقرات  فيها  )مبا 
التوصياتالديباجة )ف د((

اجلزء ألفالوسم

 33-
ً
-17 وأوال

ً
 5-7 وأوال

ً
أوال

34-
ً
وأوال

CTOC/COP/WG.6/2012/4 3810–12 و22 و
و39

9-
ً
-4 وثانيا

ً
4 وCTOC/COP/WG.6/2014/49ثانيا

16-
ً
-9 وثالثا

ً
9 وCTOC/COP/WG.6/2015/316ثالثا

 25–17-
ً
-10 ورابعا

ً
رابعا

 33-
ً
-31 ورابعا

ً
ورابعا

55-
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.6/2016/3 3110 و17–25 و
و33 و55

17-
ً
-8–12 وخامسا

ً
8–12 وCTOC/COP/WG.6/2017/417خامسا

18-
ً
-8 وسادسا

ً
8 وCTOC/COP/WG.6/2018/418سادسا

اجلزء باء

-)ب( ‘4’
ً
ب ‘4’املقرر CTOC/COP/2005/85/2ثانيا

-)و(
ً
)و(املقرر CTOC/COP/2008/196/4رابعا

3-
ً
3القرار CTOC/COP/2010/174/5خامسا

7-
ً
7القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

 5-
ً
-ف.د 21 وثامنا

ً
ثامنا

 16-
ً
-12 وثامنا

ً
-7 وثامنا

ً
وثامنا

26-
ً
-19 وثامنا

ً
وثامنا

CTOC/COP/2016/153/8 ف.د 21؛ 5 و7 القرار
و12 و16 و19 و26

 5-
ً
-ف.د 17 وتاسعا

ً
تاسعا

 11-
ً
-7 وتاسعا

ً
وتاسعا

 15-
ً
-14 وتاسعا

ً
وتاسعا

30-
ً
-18 وتاسعا

ً
وتاسعا

CTOC/COP/2018/132/9 ف.د 17؛ 5 و7 القرار
و11 و14 و15 و18 

و30

العبث  الوسم، 
بالوسوم

اجلزء ألف

7-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/47سادسا

اجلزء باء

17-
ً
17القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

16-
ً
16القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

طرائقه  الوسم، 
وأساليبه

اجلزء ألف

25-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/325رابعا

11-
ً
-8 وخامسا

ً
8 وCTOC/COP/WG.6/2017/411خامسا

7-
ً
CTOC/COP/WG.6/2018/47سادسا

اجلزء باء

7-
ً
7القرار CTOC/COP/2014/132/7سابعا

15-
ً
15القرار CTOC/COP/2016/153/8ثامنا

14-
ً
14القرار CTOC/COP/2018/132/9تاسعا

وسم  الوسم، 
الواردات

اجلزء ألف

33-
ً
-7 وأوال

ً
-6 وأوال

ً
11 و12 وCTOC/COP/WG.6/2012/438أوال

24-
ً
CTOC/COP/WG.6/2016/324رابعا

12-
ً
CTOC/COP/WG.6/2017/412خامسا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/4
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