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  الفريق العامل املعين باألسلحة النارية
  ٢٠١٢مايو / أيار٢٢- ٢١فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت٧ و٦ و٥ و٣ و٢د والبن

تبادل اخلربات بشأن املمارسات الناجحة وَمواطن الضعف 
والثغرات والتحديات يف جمال مكافحة صنع األسلحة النارية 

    ا بصورة غري مشروعةوأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هب
 يف جمال جترمي االجتار غري املشروع يِّدةالتحديات واملمارسات اجل

باألسلحة النارية والتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه قضائيا وتبادل 
    املعلومات والتعاون الدويل بشأنه

تدابري تيسري تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية، مبا يف ذلك 
    نيةاستحداث أدوات مساعدة تق

توصيات مقدمة إىل املؤمتر بشأن الكيفية اليت ميكن هبا للدول 
األطراف أن تنفذ أحكام بروتوكول األسلحة النارية على حنو 

أفضل، وبشأن الكيفية اليت ميكن أن حيّسن هبا الفريق العامل املعين 
باألسلحة النارية التنسيق مع خمتلف اهليئات الدولية اليت تكافح 

لنارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا صنع األسلحة ا
     تنفيذ الربوتوكولرويجبصورة غري مشروعة يف جمال دعم وت

  مسائل أخرى

  

     
 والثغرات والتحديات يف جمال مكافحة صنع األسلحة يِّدةاملمارسات اجل    

النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة 
      تيسري تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية الالزمة لريتدابالو

───────────────── 
 *  CTOC/COP/WG.6/2012/1.  
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      **رة من األمانةمذكّ    
    مةمقّد  -أوال  

لها كِّ املناســبات، علــى األخطــار الــيت يــش  اجملتمــع الــدويل الــضوء، يف عــدد مــن ســلَّط  -١
ــى الــسلم واألمــن          ــرط وبــدون ضــابط عل ــة وانتــشارها بــشكل مف . تكــديس األســلحة الناري

د قَّـ د األبعـاد واملع دِّلغ من اسـتمرار هـذا التهديـد املتعـ       ضافة إىل ذلك، عن قلقه البا     وأعرب، باإل 
 زاعـات   الـن انعدام األمن يف مناطق خمتلفة من العامل، األمر الذي يفـاقم            زيادة  يف تأجيج اجلرمية و   

  . لبناء السالماجلهود املبذولة ويقوِّضالقائمة حاليا 
 األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة قـد     وكان مؤمتر األطراف يف اتفاقية      -٢

 بهما التنظيمـات  ، عن قلقه إزاء تزايد مستويات األذى والعنف اللذين تسبّ         ٥/٤أعرب، يف قراره    
 لصنع األسلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا        ةًاإلجرامية عرب الوطنية يف بعض مناطق العامل نتيج       

 اتفاقيـــة اجلرميـــة املنظمـــة والحـــظ أيـــضا أنَّ.  غـــري مـــشروعةوالـــذخرية واالجتـــار هبـــا بـــصورة
وبروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتـار هبـا بـصورة              

  . ملكافحة هذه الظواهرمها الصكان العامليان الرئيسياناملكمل هلا  )١(غري مشروعة
بح أطرافــا يف الربوتوكــول ودعــا الــدول  أن تــصالنظــر يف  علــى  الــدولَوحــثّ املــؤمتُر  -٣

وطلـب إىل   . األطراف إىل مواءمة تشريعاهتا الوطنية وإىل وضع برامج عمل لتنفيذ الربوتوكـول           
الدول أيضا أن تنظر يف اعتماد تدابري شـاملة وفعالـة ملكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا             

 تدعيم التدابري القائمـة يف هـذا الـشأن          أوومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة        
ر كــل منــها لألخــرى أوســع قــدر ممكـن مــن التعــاون الثنــائي واإلقليمــي والــدويل بغيــة  وأن تـوفّ 
 األسـلحة الناريـة والتحـّري عـن اجلـرائم املتعلقـة باألسـلحة الناريـة ومالحقـة                   اقتفاء أثـر  تسهيل  

  .مرتكبيها مبا يتوافق مع قوانينها الوطنية
ملــؤمتر أيــضا إنــشاء فريــق عامــل حكــومي دويل مفتــوح العــضوية معــين باألســلحة ر اوقــّر  -٤

الناريــة مــن خــالل تبــادل اخلــربات واملمارســات بــني   الناريــة لتيــسري تنفيــذ بروتوكــول األســلحة  
اخلرباء واملمارسني العاملني يف هذا امليدان، بوسائل منها املسامهة يف استبانة املمارسـات الناجحـة               

ف والثغرات والتحديات، وكذلك املـسائل ذات األولويـة واملواضـيع ذات الـصلة،              وَمواطن الضع 

───────────────── 
 .تأخَّر تقدمي هذا التقرير نظرا الستالم املعلومات من املكتب الفين يف وقت متأّخر  **  

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦، اجمللد جمموعة املعاهدات األمم املتحدة،  )1(  
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يف ميدان مكافحة االجتار باألسلحة النارية؛ وتقدمي توصيات إىل املؤمتر بـشأن الكيفيـة الـيت ميكـن        
  .هبا للدول األطراف أن تنفذ أحكام بروتوكول األسلحة النارية على حنو أفضل

 طُلـب فيـه إىل األمانـة أن تبلـغ الفريـق             ي الـذ  ٥/٤ر عمـال بـالقرار       هذا التقري  عدَّوقد أُ   -٥
العامــل بــأمور منــها املمارســات الفــضلى ملنــع ومكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا           

  .ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة
    

ة مكافحة صنع األسلحة الناريجمال  يف القائمةالثغرات والتحديات   -ثانيا  
      واالجتار هبا بصورة غري مشروعة وأجزائها ومكوناهتا والذخرية

 صـنع   ملـشاكل اختذ اجملتمـع الـدويل، خـالل العقـد املاضـي، خطـوات حامسـة للتـصدي                    -٦
ــة         ــى اجلرمي ــصورة غــري مــشروعة وســوء اســتعماهلا وأثرهــا عل ــة واالجتــار هبــا ب األســلحة الناري

ال تـزال تلـك املـشاكل قائمـة وآخـذة يف            فب،  وعلى الرغم من ازدياد مستوى التجاو     . واألمن
  . املنظمة عرب الوطنية واإلرهابتوثق صالهتا باجلرميةالتفاقم بسبب 

ر للــدول إطــارا  يــوفّاقانونــهــو أول صــك عــاملي ملــزم  وبروتوكــول األســلحة الناريــة   -٧
 ملـشروعة ا غـري    دوائـر األعمـال   ملراقبة وتنظيم األسـلحة املـشروعة وتـدفقاهتا ومنـع تـسريبها إىل              

  :وتيسري التحقيق يف اجلرائم ذات الصلة ومالحقتها قضائيا من خالل الوسائل التالية
 تنــشئ نظمــا مناســبة للوســم وحفــظ الــسجالت ونظامــا وأمنيــةتــدابري وقائيــة   )أ(  

بغيـة  تراخيص حكومية لالسترياد والتصدير واملرور العـابر        /صارما ملراقبة النقل يستند إىل أذون     
   األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية على مدى عمرها؛أثرتيسري اقتفاء 

دوائــر دة وتــدابري ملنــع تــسريب األســلحة إىل  حمــّدجتــرِّم أفعــاالًأحكــام جنائيــة   )ب(  
، مبـا يــسمح بـضبط األســلحة الناريـة ومــصادرهتا وتعطيلـها وتــدمريها،     املــشروعة األعمـال غـري  

  نائية واملالحقات القضائية؛وأحكام هتدف إىل تيسري التحقيقات اجل
اقتفـاء  ز التعـاون يف جمـاالت تـشمل         التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، مبا يعزّ        )ج(  

 األسلحة النارية ومراقبة احلدود وكذلك التعـاون يف جمـال إنفـاذ القـانون مـن خـالل تبـادل                     أثر
  .املعلومات واخلربات وأفرقة التحقيق املشتركة

ــرغم مــن اجل   -٨ ــها الــدول علــى الــصعيد اإلقليمــي ودون اإلقليمــي    وعلــى ال هــود الــيت بذلت
 مكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة     فما زال العمل علـى  والوطين لتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية،      

 يواجــه صــعوبات يف حــاالت   أحكــام الربوتوكــولوتفعيــلواالجتــار هبــا بــصورة غــري مــشروعة   
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ــر بعــض التحــديات   . كــثرية ــدول وكــذلك   ويــصف هــذا التقري ــر شــيوعا الــيت تواجههــا ال األكث
بيانــاً ر التقريــر وال يــوفّ. دة يف الربوتوكــول املتعلقــة بتنفيــذ بعــض أحكــام حمــدّ يِّــدةاملمارســات اجل
ــع ــليِّــدة الثغــرات والتحــديات واملمارســات اجل شــامالً جبمي  واســع يهــدف إىل تــوفري منظــور  ، ب

 مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات           مجـع وقد  . للمدخالت الالزمة ملناقشات الفريق العامل    
 املـساعدة   يف سـياق تقـدمي    املعلومات املتعلقة بالتحديات الواردة يف هذا البـاب         ) املكتب(واجلرمية  

  .إىل الدول وأثناء املناقشات غري الرمسية مع الدول األطراف
    

    د الصكوك القانونيةدُّتع  - ألف  
 دة ملكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة     دِّ وإقليميـة متعـ    الدويل صكوكا دولية  اعتمد اجملتمع     -٩

مبــادرات جديــدة هتــدف إىل اســتحداث   مبــا يف ذلــك )٢(واالجتــار هبــا بــصورة غــري مــشروعة،  
واملتعـدد األبعـاد    د   الـصكوك هـذا الطـابع املعقّـ        تعدُّد وجيسِّد. ضوابط أكرب على جتارة األسلحة    

 يـؤدي   وقـد اليت تعلقها الـدول األعـضاء عليـه،         له األسلحة النارية ولألمهية     كِّللتحدي الذي تش  
هـذه  بـني  إىل عدم الوضوح والتناقضات، وال سـيما عنـدما تكـون العالقـة     يف الوقت ذاته  أيضا  

غـري واضـحة وعنـدما يكـون طابعهـا التكميلـي            والـسياقات املختلفـة الـيت تطبـق فيهـا           الصكوك  
  .والتعاضدي غري موضح على حنو كاف ملتخذي القرارات

ى بروتوكول األسلحة النارية ملسألة الصنع واالجتار بصورة غـري مـشروعة مـن              تصّدوي  -١٠
زاويــة العدالــة اجلنائيــة ويــنص علــى تــدابري ملعاجلــة الطــابع عــرب الــوطين للظــاهرة وروابطهــا مــع  

 تتـصدى   ولكنـها خرى تـشمل مواضـيع مماثلـة،        أوهناك صكوك عاملية وإقليمية     . اجلرمية املنظمة 
س األسـلحة الناريـة     علـى تـدابري تكـدّ     أكثـر    نزع السالح أو التنمية وتركـز        للمسألة من منظور  
───────────────── 

، مبوازاة بروتوكول األسلحة النارية، برنامج عمل ٢٠٠١على الصعيد العاملي، اعتمد اجملتمع الدويل يف عام   )2(  
األمم املتحدة ملنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة بكل جوانبه ومكافحة ذلك 

 الصك الدويل الذي ميكّن الدول من التعّرف على األسلحة ٢٠٠٥قضاء عليه، أعقبه يف عام االجتار وال
واستكمل هذان . الصغرية واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة وتعقّبها يف الوقت املناسب وبطريقة ُيعّول عليها

 صنع األسلحة النارية الصكان، على الصعيد اإلقليمي، بعدة صكوك مثل اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة
والذخائر واملتفجرات واملواد األخرى ذات الصلة واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، وبروتوكول اجلماعة 
اإلمنائية للجنوب األفريقي املتعلق مبراقبة األسلحة النارية والذخرية وغريها من املواد ذات الصلة يف منطقة 

وتوكول نريويب بشأن منع األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، وبر
منطقة البحريات العظمى والقرن األفريقي ومراقبتها واحلد منها، واتفاقية اجلماعة االقتصادية  لدول غرب 
ى أفريقيا بشأن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وذخريهتا وما يتصل هبا من مواد، واتفاقية أفريقيا الوسط

ملراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وذخائرها وأجزائها ومكوناهتا اليت ميكن أن تستخدم يف صنع هذه 
  ).اتفاقية كينشاسا(األسلحة وإصالحها وتركيبها 
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ــة    ــا تركـــز علـــى تقـــدمي اجملـــرمني إىل العدالـ ــتعماهلا أكثـــر ممـ ــاءة اسـ ــّس. وانتـــشارها وإسـ د وجتـ
 عــالوة علــى الفــروق اللغويــة، هنوجــا خمتلفــة جوهريــا، وإن تكــن تكميليــة، إزاء   ،االختالفــات
  .التحدي نفسه

الــصكوك كـل صــك مـن هــذه    م الوضـوح هــذا أحيانـا إىل التــصّور بــأنَّ  ى عــدوقـد أدّ   -١١
 علـى معظـم الـدول األطـراف         والواقـع أنَّ  . ينافـسه  ومـن مث     حمل اآلخر ويـستبعده    ميكن أن حيل  

. التــسعني يف الربوتوكــول أيــضا التزامــات متالزمــة مبقتــضى صــكوك إقليميــة أو عامليــة أخــرى  
 املؤسسية والواليات املوكولـة إىل      للهياكللية وفقا    تقسيم الصكوك الدو   ولئن كان من املمكن   

ونتيجــة لــذلك، تواجــه .  ميكــن معاملــة القــوانني الداخليــة بتلــك الطريقــة اإلداريــة، فــالهيئاهتــا 
 ملراقبــة اعتمــاد هنــج متكامــل وإرســاء نظــام وطــين متــسق وشــامل   يفــرض عليهــاالــدول حتــديا 

ــار الــصكوك ذات ا   ــة يأخــذ يف االعتب ــا    األســلحة الناري ــة طرف لــصلة الــيت تكــون فيهــا كــل دول
  . األسلحة الناريةملشكلةوكذلك املستويات واألبعاد املختلفة 

    
     اعتماد أطر تشريعية مالئمةاليت تعترضالتحديات   - باء  

،  معظم البلدان تشريعات بـشأن األسـلحة الناريـة وقـد أحـرزت تقـدما ملحوظـا                 تطبق  -١٢
ضيات بروتوكــول األســلحة الناريــة يف قوانينــها     يف إدراج العديــد مــن أحكــام ومقتــ   خاصــةً
ومع ذلك، مـا زالـت هنـاك حـاالت ُبـذلت فيهـا اجلهـود إلرسـاء نظـم رقابـة شـاملة                        . الداخلية

 ينقــصها االتــساق أو مل تتنــاول ســوى بعــض مل تكتمــل بعــد أوعلــى األســلحة الناريــة ولكنــها 
. األسلحة الناريـة  الوطنية وبروتوكول   عناصر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب         

وكثريا ما تقدم البلدان إطارا رقابيا حسن التطور نـسبيا بـشأن األسـلحة الناريـة ولكنـها تفتقـر                    
إىل تدابري عدالة جنائية كافية لضمان إنفاذه وتيسري التحقيق اجلنائي مع الـضالعني يف األنـشطة                

 إجـراء حتليـل شـامل    يف هذا الـشأن لرئيسية  التحديات اومن. املشروعة ومالحقتهم قضائيا غري  
للتعرف علـى الثغـرات القائمـة يف كـل مـن األحكـام القانونيـة املوضـوعية واإلجرائيـة واعتمـاد                     

  .هنج شامل عند مواءمة التشريعات الداخلية مع أحكام بروتوكول األسلحة النارية
ــة يف الوقــت امل يتعــذَّروكــثريا مــا   -١٣ تعقُّــد ناســب بــسبب  اســتعراض التــشريعات الداخلي

ويعـود هـذا أحيانـا إىل       . القائمة على الصعيد الـوطين      التنسيق بني اجلهات املعنية العديدة     عملية
وكانـت هنـاك حـاالت أيـضا        . انعدام القدرة على القيـام بعمليـة االسـتعراض وتنفيـذها بنجـاح            

. تنفَّذ كلـها  ، ولكن التوصيات مل     جمموعة شاملة من التوصيات   عملية االستعراض    فيها   أفرزت
وهنـاك حتـد آخـر يتمثـل يف صـعوبة املواءمـة بـني اإلجـراءات القانونيـة الرئيـسية املتعلقـة مبراقبـة             

علـى الـصعيد الـوطين      املعمـول هبـا     األسلحة النارية والعدد الوافر مـن التـشريعات والتوجيهـات           
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توكـول األسـلحة    يف تنفيـذ أحكـام برو  التـأخُّر مـراراً  وقد أدى هـذا إىل  .  املوضوع تعقُّدبسبب  
  .النارية على الرغم من توفر اإلرادة السياسية طوال العملية

 وفقــاً لالحتياجــاتصممة املــساعدة التــشريعية املــتــوفري ة إىل جــوهكــذا أصــبحت احلا  -١٤
 الـدول األطـراف علـى القيـام باسـتعراض شـامل لتـشريعاهتا وضـمان                 ملعاونةذات أمهية رئيسية    

ومـن الـسبل الـيت ميكـن        . اجلرميـة املنظمـة   سـلحة الناريـة واتفاقيـة       امتثاهلا لكل من بروتوكول األ    
للتغلــب علــى بعــض التحــديات املــذكورة أعــاله دعــم عمليــات   لــدى القيــام بــذلك  انتــهاجها

ذلـك  نَّ  املواءمة القائمـة فيمـا بـني الـدول األطـراف داخـل املنطقـة أو املنطقـة الفرعيـة ذاهتـا، أل                      
  . إقليمي فعالةيكفل نشوء تدابري تعاون دويل وعرب

    
     اعتماد وتنفيذ استراتيجيات إقليمية ووطنيةاليت تعترضالتحديات   - جيم  

اعتمــدت دول عديــدة اســتراتيجيات وخطــط عمــل وطنيــة للوفــاء بالتزاماهتــا مبقتــضى    -١٥
الــصكوك الدوليــة يف جمــال مراقبــة األســلحة الناريــة عــن طريــق إنــشاء هيئــات وطنيــة لتنفيــذها   

 هبـذه العمليـة عـن       تـرتبط وتنجم التحديات الـيت كـثريا مـا         .  يف هذا الشأن   ل نقاط اتصا  وحتديد
عدم وجود برامج شاملة لتنفيذ االستراتيجيات وخطـط العمـل وعـدم مقـدرة اهليئـات الوطنيـة                  

  .على الوصول إىل مستوى عال من الفعالية نتيجة النعدام التمكني واملوارد
ليميـة والوطنيـة مراجعـة منتظمـة أو حتـديثا           وخطط العمل اإلق  وتتطلب االستراتيجيات     -١٦

عمليـات التـصدي   وال تـشمل  .  وتـؤدي إىل نتـائج عمليـة   فعالـة بغية ضمان بقاء التدابري احملددة    
السلــسلة الكاملــة مــن التــدابري الالزمــة لــضمان  تنفيــذ  يف كــثري مــن األحيــان تلــك التحــدياتل

األهــداف العملياتيــة تعــيني و مثــل وضــع أهــداف واضــحة؛   بنــهج شــاملةمعاجلــة هــذه املــسألة
واجملـاالت الوظيفيــة؛ وحتديــد مهــام وتكــوين اهليئـة اإلقليميــة أو الوطنيــة املــسؤولة عــن التنفيــذ؛   

  . من القيام بوظائفها بصورة فعالةالوصلومتكني جهات 
    

    انعدام املوارد الالزمة للتنفيذ  - دال  
ذ اسـتراتيجيات مراقبـة األسـلحة       تواجه اهليئـات اإلقليميـة والوطنيـة املـسؤولة عـن تنفيـ              -١٧

ــة إلجنــاز         ــة الالزم ــشرية واملالي ــاملوارد الب ــصل ب ــستمرة تت ــودا م ــة، يف حــاالت حمــددة، قي الناري
تبـدل  وكثريا ما تتعرض استدامة التقدم الذي حتـرزه هـذه اهليئـات للخطـر عـن طريـق                   . مهامها

ويف كثري من احلـاالت،     . هلا ضمن السياق اإلقليمي أو الوطين وندرة املوارد املتاحة          األولويات
. املتحققــة داخــل هــذه اهليئــات نتيجــة إلعــادة اهليكلــة اإلداريــة وتبــدل املــوظفني  القــدرة تــضيع
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صـعوبة مواصـلة تـوفري مـستوى مـن التمويـل علـى فتـرات متوسـطة                  يف  وهناك حتد آخر يتمثـل      
  . يضمن التنفيذ الكامل للوالية املوكولة إليهامبااألجل وطويلة األجل، 

افتقارهـا للمـوارد والقـدرات الالزمـة        وقد أعربت دول أطراف عديدة عن قلقهـا مـن             -١٨
  اخلاصـة بتـسجيل األسـلحة إلكترونيـاً،        عملياتية السـتراتيجياهتا الوطنيـة    تنفيذ بعض األهداف ال   ل

املعـدات، مثـل    وللحـصول علـى     ؛  وحفـظ الـسجالت   املقـذوفات   مثل استحداث نظم الختبـار      
ــا الالزمــة    آالت الوســم وأجهــزة املــس  ــسليمة بيئي ــروين، فــضال عــن التكنولوجيــات ال ح اإللكت

ويف بعـض احلـاالت، كـان العـائق أمـام           . لتدمري األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والـذخرية      
تنفيذ أحكام بروتوكول األسلحة النارية بشأن حفظ الـسجالت والوسـم واقتفـاء األثـر يتمثـل                 

 بقواعـد  وعـدم اتـصاهلا  نظـم التـسجيل   عـدم اكتمـال    أو نظـم التـسجيل  يف تسيري    عدم الدقة يف  
  .بيانات أخرى

وال يزال الشرط اإللزامي مبقتضى الربوتوكـول واملتعلـق بـاحلرص علـى القيـام بالوسـم                   -١٩
وكـثريا مـا ينـتج هـذا        . وقت االسترياد ميثل حتديا للبلدان النامية والبلدان املتقدمـة علـى الـسواء            

 األسـلحة الناريـة     بـضمانات ظيم العمليـة واملـسائل ذات الـصلة         عن صعوبات لوجستية ترافق تن    
ــدم    ــن ع ــوفر وكــذلك ع ــدم   ت ــة وع ــدات التقني ــعاملع ــ توزي ــصورة سؤوليات امل ــني  ب واضــحة ب

ــة    ــشمولة بالعملي ــة امل ــة      . املؤســسات الوطني ــسالمة اهليكلي ــى ال ــع عل ــاألثر الواق ــق ب ــا يتعل وفيم
 اجلماليــة لألســلحة باهليئــةالــضرر الالحــق  أنَّ الــدول أيــضا وبيَّنــتوأدائهــا، لألســلحة الناريــة 

 الـيت تواجههـا يف وسـم األسـلحة    شاكل املـ  مـن والصعوبات التقنية يف وسم بعض املـواد     النارية  
 املترتبــة علــى تنفيــذ إجــراءات وســم  التبعيــةوقــد اعتــربت التكــاليف واآلثــار . وقــت اســتريادها

  . احلكمالواردات أيضا عقبات حتول دون اختاذ قرار لتنفيذ هذا
 اسـتثمارا مـستداما   األثـر اقتفـاء  ب حتسني قدرة العديد من الدول األطراف على    لَّويتط  -٢٠

وال حتــتفظ الــدول األطــراف يف كــثري مــن األحيــان      . يف تنميــة القــدرات واملــساعدة التقنيــة   
تبــادل املعلومــات بــني قواعــد البيانــات الوطنيــة ودون اإلقليميــة   أنَّ بــسجالت مركزيــة، كمــا  

 املكافحــة الفعالــة لالجتــار غــري املــشروع يــستنفد وقتــاً طــويالً وال يتــيح ،حــدثليميــة، إن واإلق
  .باألسلحة النارية

وال تزال بعض الدول األطراف تعاين من صعوبات يف استبانة اخلربات وتأمني املـوارد                -٢١
والتــصدير  االســترياد والنقــل العــابر  اللــوائح املنظمــة لعمليــات الالزمــة لتنفيــذ نظــام فعــال مــن  

وتتعلـق الـشواغل الرئيـسية باعتمـاد أطـر تـشريعية            . مبقتضى أحكام بروتوكول األسلحة النارية    
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وتنمية القدرات املؤسسية الالزمة للتنفيذ وضمان توفر املـستويات الـضرورية مـن التنـسيق مـن           
  .قيام السلطات الوطنية املعنية باختاذ قرارات فعالةأجل 

    
     تنفيذ التدابري األمنية والوقائيةضاليت تعترالتحديات   - هاء  

ــزم  -٢٢ ــة       ُيل ــن األســلحة الناري ــضمان أم ــراف ب ــدول األط ــة ال  بروتوكــول األســلحة الناري
وأجزائها ومكوناهتا والذخرية وقت صنعها واستريادها وتصديرها ونقلها عرب أقاليمها وبزيـادة            

، عنـد االقتـضاء، تـدابري مراقبـة     فعاليـة تـدابري مراقبـة االسـترياد والتـصدير والعبـور، مبـا يف ذلـك        
وقــد واجهــت بعــض . احلــدود، وفعاليــة التعــاون عــرب احلــدود بــني أجهــزة الــشرطة واجلمــارك  

ة الناريـة والـذخرية سـواء    حأو تـسريب األسـل  /أو فقدان و/والدول حتديات يف جمال منع سرقة      
تــشمل و. اخلاصــةمــن املخزونــات العــسكرية أم خمزونــات الــشرطة وكــذلك مــن املمتلكــات    

أسباب هذه االنتهاكات األمنية أمورا منها انعدام املوارد الالزمة حلفظ وحتـسني األمـن املـادي                
ــات؛ و     ــى إجــراءات إدارة املخزون ــوظفني عل ــدريب امل ــة ت ــدم أو للمــستودعات؛ وعــدم كفاي ق

 وانعدام نظم التـسجيل والرصـد املركزيـة، والـبطء يف تنفيـذ            املعتمدة؛إجراءات التشغيل   انعدام  
  .حكام املعيارية القائمة أو التكنولوجيات العصريةاأل
ــن احلــاالت،    -٢٣ ــرب احلــدود  ويف كــثري م ــها     تعت ــى مراقبت ــدرة عل ــة وضــعف الق ــري املنيع  غ

 على إنفاذ آليات مراقبة حبرية وجوية فعالة من العقبات الرئيـسية الـيت              حمدودية القدرة وكذلك  
 اتــساع خطــر اجتاهــات االجتــار اجلديــدة  حتــول دون مكافحــة االجتــار باألســلحة الناريــة ومنــع 

االجتار بطريق اجلـو وال توجـد   مبكافحة ومل حتّسن دول أطراف عديدة نظمها اخلاصة      . احملتملة
 واختاذ إجراءات مناسـبة لفحـص احلاويـات       لديها قدرات كافية على إجراء تقييمات للمخاطر        

 البالغـة ، بغيـة اسـتبانة الـشحنات     البـضائع املنقولـة جـوا وبـرا      بنـاًء علـى مساهتـا وكـذلك       البحرية  
  .اخلطورة اليت تغادر بلداهنا أو متر عربها

    
     تدابري العدالة اجلنائيةاليت تعترضالتحديات   - واو  

ميثل جترمي صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتـار هبـا بـصورة غـري                  -٢٤
جودة على األسلحة النارية أو طمـسها أو        الوسم املو ) عالمات(مشروعة، وكذلك تزوير عالمة     

  .إزالتها أو حتويرها بصورة غري مشروعة، ركنا من أركان بروتوكول األسلحة النارية
 تدابري العدالة اجلنائية بشأن االجتار باألسلحة الناريـة يف دول عديـدة             ومما ُيعرقل بشدة    -٢٥

ارسي العدالـة اجلنائيـة؛ وضـعف قـدرات         انعدام املعرفة احملددة باالجتار باألسلحة النارية لدى مم       
 والتعرف علـى الـشحنات    ملخاطر  ا تقييمالتحقيق يف أشكال االجتار هذه؛ وضعف القدرة على         
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وال تقـوم الـدول األطـراف دائمـا باسـتخدام تقنيـات             .  بنـاًء علـى مساهتـا      اليت حيتمـل االجتـار هبـا      
ة املنظمـة اسـتخداما كافيـا ملعاجلـة        التحقيق اخلاصة واألحكام األخرى الواردة يف اتفاقيـة اجلرميـ         

  .ددة املتعلقة باألسلحة الناريةالقضايا احمل
وهناك عـائق آخـر هـو عـدم وجـود عـدد كـاف مـن املمارسـني األخـصائيني يف جمـال                          -٢٦

 لقيـادة اجلهـود الوطنيـة الراميـة         التخصـصية الالزمـة   هارات  املالعدالة اجلنائية الذين تتوفر لديهم      
جتار باألسلحة النارية وكـشفها والتحقيـق فيهـا ومالحقـة مرتكبيهـا قـضائيا               إىل منع حاالت اال   

 الـتمكُّن مـن   املساعدة واملشورة من أجل     توفري  وقد ُبينت احلاجة إىل     . وإصدار األحكام بشأهنا  
 بــشأن مراقبــة احلــدود وأفرقــة حتقيــق متخصــصة التخصــصاتإنــشاء وتعزيــز وحــدات متعــددة 

  .ة املنظمةبشأن األسلحة النارية واجلرمي
وتواجــه الــدول أيــضا صــعوبات يف إقامــة تعــاون دويل فعــال يف املــسائل اجلنائيــة عنــدما    -٢٧

يتعلــق األمــر حبــاالت االجتــار باألســلحة الناريــة حيــث توجــد مــسائل معقــدة تتعلــق بالواليــات     
 القـضائية وتعـدد اجلهـات الفاعلـة املعنيـة تعرقـل جهـود البلـدان مـن أجـل التعـاون، باإلضـافة إىل            

ضآلة بالغة يف عدد احلاالت املعاجلـة،  وينتج عن ذلك    . مشكلة اختالف التشريعات واملمارسات   
  .يف التحقيق مع اجملرمني ومالحقتهم قضائياوضآلة أشد يف عدد احلاالت اليت شهدت جناحاً 

    
جرائم االجتار باألسلحة النارية يف  مع املتورطني التحقيق اليت تعترضالتحديات   - زاي  

     قضائياومالحقتهمرائم ذات الصلة واجل
 علــى ريمــن مســات التجــارة غــري املــشروعة باألســلحة الناريــة أهنــا تعتمــد إىل حــد كــب     -٢٨

 ةالــشحن املــشروععمليــات ل القنــوات التجاريــة املعتــادة أو مــزيج مــن  ثــ ماملــشروعةالقنــوات 
ى هــي بــضائع واألســلحة الناريــة، خبــالف الــسلع غــري املــشروعة األخــر . والتحركــات الــسرية

وهتريبـها ال يعتمـد علـى تـدفقات مـستمرة، بـل علـى               معّمـرة    يوه الصالحية   تتسم بطول مدة  
  . مما جيعل كشفها ومراقبتها بالغي الصعوبةحتركات متقطعة

 إلصــدار اً تنــشئ نظامــمطالبــة بــأنوالــدول األطــراف يف بروتوكــول األســلحة الناريــة   -٢٩
وأحكـام لإلنفـاذ     صـارمة ملراقبـة النقـل     حداث تدابري   رخص لصنع األسلحة النارية ونقلها واست     

صنع األسلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا والـذخرية واالجتـار            أيضاً  م  ّريف هذا الشأن، وبأن جت    
الوســم املوجــودة علــى ) عالمــات(هبــا بــصورة متعّمــدة غــري مــشروعة وكــذلك تزويــر عالمــة  

ومـع ذلـك، يبقـى مـن     .  بصورة غري مـشروعة األسلحة النارية أو طمسها أو إزالتها أو حتويرها 
  .الصعب جدا منع هذه اجلرائم والتحقيق فيها ومالحقتها قضائيا
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ــسبة إىل      -٣٠ ــبرية بالنـ ــة كـ ــة إىل درجـ ــرخيص الوطنيـ ــات التـ ــشريعات وممارسـ ــاين التـ وتتبـ
وقـد أنـشأ    . اجلوانب األخرى من نظام مراقبة األسلحة النارية، مثل حفظ الـسجالت والوسـم            

هـذه القـوانني   الكـثري مـن   لدان نظاما لترخيص صـنع األسـلحة الناريـة ونقلـها، ولكـن            معظم الب 
ــزمن أو  اعفــ ــضرورية    باتــت  عليهــا ال ــة ال ــة واإلداري ــة أو تنقــصها اإلجــراءات العملي غــري كافي

ويتعرقل التحقيق واملالحقـة القـضائية بالتـشريعات املتـضاربة واألنـشطة       . لتنفيذها بصورة فعالة  
وهنــاك، يف كــثري مــن    . يفة التنظــيم والتباينــات يف مــستوى املراقبــة واإلنفــاذ     القانونيــة الــضع  

ا يـشكل أيـضا عائقـا أمـام         احلاالت، عدم مواءمـة بـني التـشريعات دون اإلقليميـة واإلقليميـة ممـ              
يف كـثري مـن األحيـان نتيجـة         األمـر   التحقيق اجلنائي واملالحقة القضائية بصورة فعالـة، ويتفـاقم          

شأن صـنع األسـلحة الناريـة    يف تـشريعاهتا بـ   مناسـبة  باسـتحداث جـرائم  بلـدان  عدم قيام مجيـع ال    
  .والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة

التحديات العملية والعملياتية، مثل ضعف هياكـل إنفـاذ القـانون            فإنَّ   وباإلضافة إىل ذلك،    -٣١
ى مـوظفي اإلنفـاذ وعـدم        لـد  املتخصـصة املعرفة والتدريب   جوانب  وقدرات مراقبة احلدود وانعدام     

 عمليـات التحقيـق واملالحقـة القـضائية         زيـادة تعقـد   كفاية املوارد املالية واملعدات التقنية، تـؤدي إىل         
أمــراً بــالغ وهنــاك عــدد مــن التحــديات الــيت جتعــل اختــاذ إجــراءات مجاعيــة يف هــذا امليــدان . الفعالــة

ستويات التعـاون اإلقليمـي والـدويل       الصعوبة، مبا يف ذلك التحـديات الـيت تنـشأ عـن عـدم كفايـة مـ                 
 مـع زيـادة احتمـاالت تعـرض دوائـر      على مستوى إنفاذ القانون واملستوى القضائي على حد سـواء           

  .إنفاذ القانون واملالحقة القضائية للتهديدات واهلجمات من جانب اجلماعات اإلجرامية
    

     تبادل املعلوماتاليت تعترضالتحديات   - حاء  
جتمعـت  ، ٢٠٠٥يوليـه  / متـوز ٣وكـول األسـلحة الناريـة حيـز النفـاذ يف        منذ دخول بروت    -٣٢
 مـن املعرفـة واملمارسـات الفـضلى يف تنفيـذه ميكـن أن تتبادهلـا             أرصـدة دول أطراف عديـدة      لدى

  . القانونية واإلدارية الداخلية لكل منهاوالنظمبصورة متزايدة مع دول أطراف أخرى، مبا يتسق 
يف الربوتوكــول الــذي يــشجع الــضرب مــن تبــادل املعلومــات حتديــداً إىل هــذا ويــشار   -٣٣

جاالت حمـددة، وذلـك فيمـا خيـص بعـض           مبتتشارك يف املعلومات اهلامة املتعلقة      الدول على أن    
منتجي األسلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا والـذخرية وجتارهـا ومـستورديها              األمور من قبيل    

، فـضال عـن      مبمارسـة تلـك األنـشطة      ذون هلـم  املـأ ناقليهـا    ،حيثمـا أمكـن   ومصّدريها وكـذلك،    
اجلماعات اإلجرامية املنظمة اليت ُيعرف أهنا تـشارك يف هـذه           عن أمور من قبيل   معلومات عامة   

ووسـائل اإلخفـاء املـستعملة يف صـنع األسـلحة الناريـة أو              أو ُيـشتبه يف ضـلوعها فيهـا         األنشطة  
اط اإلرسال والوصـول والـدروب الـيت        االجتار هبا بصورة غري مشروعة والطرائق والوسائل ونق       
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تستخدمها عادة اجلماعات اإلجرامية املنظمة، وأن تتبـادل أيـضا خرباهتـا التـشريعية وممارسـاهتا                
العلميـة والتكنولوجيـة    أيـضاً تبـادل املعلومـات       ويـشمل هـذا     . الرامية إىل مكافحة هـذه اجلـرائم      

  .فيما بني سلطات إنفاذ القانون والتعاون بني الدول
ــصورة         - ٣٤ ــة ب ــوفري معلومــات حمّدث ــق ت ــادل املعلومــات هــذا عــن طري وميكــن حتــسني تب

ظ سـجالت األسـلحة     فـ منتظمة عن ممارسات التنفيذ، مبا يف ذلك املمارسـات الفـضلى يف ح            
ة الراميـة إىل مـصادرة      ؤالنارية وومسها وتعطيلـها؛ واملبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالتـدابري الكفـ             

وميكـن أن تـشمل     . والـتخلُّص منـها   ا ومكوناهتا والذخرية وضـبطها      األسلحة النارية وأجزائه  
 على ذلك مواضيع قـد تـساعد الـدول األطـراف علـى إجـراء حتليـل أفـضل واسـتنباط                      ةًعالو

هنــوج عمليــة يف جمــال مكافحــة االجتــار غــري املــشروع مبــا يف ذلــك حتــديث املــشاريع اجلاريــة  
ل بلـد؛ ومـستويات تـدفقات األسـلحة      حـوادث سـرقة األسـلحة الناريـة يف كـ          ومعرفة نطـاق  

داخليــا وخارجيــا؛ وأمنــاط االقتنــاء املــشروع وغــري املــشروع لألســلحة؛ وأثــر األســلحة علــى 
  .اجملتمع؛ وأفضل أنواع محالت التوعية العامة

ويضطلع العديد من الدول واملناطق دون اإلقليمية بصورة متزايدة بأشكال خمتلفة مـن               -٣٥
 الــذي تيــّسره يف معظــم األحيــان املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون  تبــادل املعلومــات، األمــر

اإلقليميــة مــن خــالل إنــشاء منــصات مــن أجــل عقــد اجتماعــات وتبــادل للمعلومــات بــصورة   
بيد أنه على الرغم من هذه التحسينات، ال يزال مـستوى التفاعـل وتبـادل املعلومـات                 . منتظمة

. طق وال يزال، يف كـثري مـن األحيـان، يف مرحلـة مبكـرة         خيتلف اختالفا كبريا بني البلدان واملنا     
ــاء الثقــة      ــة ومــستدامة لبن ــدابري متين ــدول   إلشــاعةومــن املهــم، وضــع ت ــضرورية بــني ال  الثقــة ال

  .واألخصائيني املمارسني من أجل تيسري التدفق الفعلي للمعلومات
    

جزائها األسلحة النارية وأصنع يف جمال مكافحة  يِّدةاملمارسات اجل  -ثالثا  
والتدابري الالزمة ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا على حنو غري مشروع 

  )٣(لتيسري تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية
  

ــة        -٣٦ ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم ــا مكت ــب(دع ــج  ) املكت ــاد هن إىل اعتم
أخـذ هـذا النـهج يف       وي.  إزاء تنفيـذ بروتوكـول األسـلحة الناريـة         التخصـصات متكامل ومتعـدد    

───────────────── 
 املذكورة يف هذا الباب مبيَّنة يف الدليل التقين لتنفيذ بروتوكول األسلحة يِّدةالعديد من املمارسات اجل )3(  

رية ويف املعايري الدولية ملراقبة األسلحة الصغرية اليت وضعتها آلية األمم املتحدة لتنسيق األعمال املتعلقة النا
  .باألسلحة الصغرية
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االعتبار الطابع املتعدد األبعاد ملراقبة األسلحة النارية ويـسعى إىل إعطـاء قيمـة إضـافية للجهـود                  
اجلاريـــة لتحـــسني مراقبـــة األســـلحة الناريـــة املتخـــذة علـــى الـــصعيد الـــوطين ودون اإلقليمـــي    

م املتحـدة ملكافحـة   لتنفيـذ اتفاقيـة األمـ    الـيت أعـدها املكتـب       األدلة التـشريعية    وتنص  . واإلقليمي
القــانون النمــوذجي ملكافحــة صــنع ووالربوتوكــوالت امللحقــة هبــا  اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة

 الـذي وضـعه   األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بـصورة غـري مـشروعة      
 ووردت .الناريـة  يف ميدان التنفيذ التشريعي لربوتوكول األسلحة        جيِّدةاملكتب على ممارسات    

 أخـرى أيـضا يف املبـادئ التوجيهيـة التقنيـة الـيت وضـعها املكتـب                  جيِّدةتدابري عملية وممارسات    
بغية مساعدة الدول األطراف يف تنفيذ اجلوانب األكثـر تقنيـة مـن الربوتوكـول وإرسـاء تـدابري                   

  .فعالة ملراقبة األسلحة النارية
    

      التدابري الوقائية  - ألف  
    الوسم    

ــر  إنَّ القــدرة علــى   -٣٧ ــاء أث ــع صــنع      اقتف ــصر رئيــسي مــن عناصــر من ــة عن األســلحة الناري
ويعتــرب . األســلحة الناريــة واالجتــار هبــا بــصورة غــري مــشروعة ومكافحتــهما والقــضاء عليهمــا   

وتتنــاول ثـالث مــن مــواد  . اقتفــاء األثـر الوسـم وحفــظ الـسجالت مــرحلتني هـامتني يف عمليــة    
 تـشترط وسـم األسـلحة       ٨فاملـادة   . سألة وسـم األسـلحة الناريـة      بروتوكول األسـلحة الناريـة مـ      

النارية وقـت صـنعها وعنـد اسـتريادها وعنـدما تنقـل مـن املخزونـات احلكوميـة إىل االسـتعمال                      
 وسم األسـلحة الناريـة املـصادرة أو املـضبوطة الـيت      ٦ من املادة ٢وتتناول الفقرة . املدين الدائم 

 وســم ٩مــن املــادة ) ج(ها، بينمــا ترتئــي الفقــرة الفرعيــة  بــدال مــن تــدمريالــتخلُّص منــهاســيتم 
  .األسلحة النارية املعطلة

وتتيح نظم الوسم الفعالة للدول األطراف وضع ضوابط صـارمة علـى صـنع األسـلحة                  -٣٨
وحاملـا يوسـم الـسالح النـاري ويـسجَّل حـسب            . النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية ونقلـها     

 تعقّب األسلحة النارية والذخرية حبيث تـستطيع أن         علىل األطراف    الدو تزداد قدرة األصول،  
.  غـري املـشروع    دائرة االجتار التجارة املشروعة إىل    قنوات  من  السالح  أين تسّرب   من  تكتشف  

ــة        ــانون علــى التعــّرف علــى مــصدر األســلحة الناري ــاذ الق ــضا ســلطات إنف ــساعد الوســم أي وي
  .املستخدمة يف األنشطة اإلجرامية

نص بروتوكول األسلحة النارية على املعايري الدنيا اليت يتوجـب تنفيـذها يف القـانون               وي  -٣٩
  . األسـلحة الناريــة بعالمـات فريــدة وبـسيطة وســهلة االســتعمال   وهــو يـشترط وســم  . الـداخلي 
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وال يشترط الربوتوكول وسم أجزاء من األسلحة النارية ومكوناهتا وال وسم الـذخرية وحفـظ               
 مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة، ُتــشجَّع الــدول   ٣٤ مــن املــادة ٣لفقرة وعمــال بــا. ســجالت هبــا

 مفيدة يف منـع     رأت أهنا أن تعتمد تدابري أكثر صرامة يف القانون الداخلي حيثما          األطراف على   
  .اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها

ليـدي مـن    ويتألف الوسم التق  . وتقوم دول عديدة بوسم عالمات تقليدية وقت الصنع         -٤٠
 يِّـدة  جمموعة من املمارسـات اجل ُحدِّدتوقد . رقم مسلسل وبلد أو مكان الصنع واسم الصانع       

 مكـّون أو وميكن وسم العالمة التقليديـة علـى أكثـر مـن جـزء      .  عملية الوسم التقليدي   يف إطار 
أساسـيا  ، على أن يشمل ذلك، على األقـل، جـزءا            أو مكوناته  واحد من أجزاء السالح الناري    

وســوف تــساعد هــذه املمارســة علــى . أو املزلــق أو األســطوانة/ الــسالح، مثــل الــسبطانة ومــن
جعــل طمــس مجيــع عالمــات الوســم القائمــة أكثــر صــعوبة كمــا تتــيح اســتعمال جمموعــة مــن    

ــأجزاء أو     . تقنيــات الوســم املختلفــة  ــل مــن خطــر االجتــار ب ــضا علــى التقلي ــساعد أي وســوف ت
وسـم الـرقم املسلـسل       أخـرى يف     جيِّـدة وتتمثـل ممارسـة     . افردهمكونات من األسلحة النارية مب    

أنَّ وهـذا يعـين   . أو علبـة املغـالق  /اهليكـل و على جزء من السالح يعتربه الـصانع أساسـيا، مثـل      
وكمـا  . طمس الوسم، سيجعل اسـتعمال الـسالح متعـذرا بـصورة دائمـة             بغيةتدمري هذا اجلزء    

مبكـّون أساسـي آخـر مـن الــصانع     إال ء األساسـي  اجلـز أنَّ مـن احملبـذ أن تتعـذَّر االستعاضـة عـن      
  .اً فريداً أيضا ومسحيملاألصلي 

 مـن الربوتوكـول علـى املعلومـات الـدنيا الـيت يـتعني               ٨مـن املـادة     ) أ (١وتنص الفقـرة      -٤١
وسـم معلومـات   يف   يِّـدة وتتمثل إحدى املمارسات اجل   . ومسها على السالح الناري وقت صنعه     

ية تـساعد علـى التعـّرف عليهـا واقتفـاء أثرهـا بـشكل أكثـر دقـة مـع                     إضافية على األسلحة النار   
أخــذ التطــورات اجلديــدة يف وســم األســلحة الناريــة والتعــّرف عليهــا بعــني االعتبــار، مثــل ســنة 

 علـى   وتـشتمل األمثلـة   . الصنع؛ واملنشأ والطراز والنوع والعيار؛ وهوية الشاري؛ وبلد املقـصد         
املعلومات اإلضافية أيضا وسم شارات وكذلك أمسـاء قـوات األمـن احلكوميـة الـيت ُتنقـل إليهـا                

  . أو األحرف األوىل من أمسائهااألسلحة النارية
وتتـضمن  . ويقوم بعض الدول األطراف بوسم عالمات تقليدية ومأمونة علـى الـسواء             -٤٢

 عالمات الوسم التقليدية ولكنـها توضـع        عالمات الوسم املأمونة نفس املعلومات اليت تتضمنها      
 اليت يصعب التالعب هبـا بعـد صـنع الـسالح النـاري والـيت جتعـل                  للسالحعلى األجزاء املكّونة    

، جيِّـدة وسـيكون مـن املثـايل، كممارسـة         . من املتعذر استعمال السالح إذا ما جرى العبث هبا        
وتوفر عالمـات الوسـم املأمونـة       . الحوسم كال من العالمة التقليدية والعالمة املأمونة على الس        

مــن  أنَّ وثبــت .  يف حالــة العبــث بالعالمــة التقليديــة   االحتياطيــةنوعــا مــن عالمــات الوســم    
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 وسم عالمات مأمونة على املكّونات اليت يصعب الوصول إليها بعـد الـصنع              يِّدةاملمارسات اجل 
قـاذف أو كتلـة املغـالق أو        حبيث يكون طمسها أو العبث هبا أقل احتماال، مبا يف ذلـك مـثال ال              

  . السبطانةجوفاملنـزعة أو اهليكل أو 
ومــن . وقــد اســتخدمت الــدول جمموعــة متنوعــة مــن تقنيــات وســم األســلحة الناريــة     -٤٣

أال يلحــق ‘ ١‘:  تقنيــة تفــي باملعــايري التاليــةانتقــاء يف اختيــار التقنيــة املناســبة يِّــدة اجلاملمارســات
أن يكــون الوســم مقــروءا وتتعــذر إزالتــه ‘ ٢‘تــه التقنيــة؛ والوســم الــضرر بــأداء الــسالح ونوعي

عمليا وثابتا ويصعب تزويره، ومن املفضل أن يكـون مـن املمكـن اسـترداده مـن خـالل عمليـة                  
أن يكـون مـن املمكـن وسـم     ‘ ٤‘أن يكون من املمكـن الوسـم بطريقـة عمليـة؛ و    ‘ ٣‘؛ و ترميم

ــاري؛ و  أ ــسالح الن ــن ال ــةكــون أن ت‘ ٥‘جــزاء م ــسورةة املنتجــة  الوحــدتكلف ــي  . مي ــا يل وفيم
 الدمغ والـصب والـنقش      -عمليات خمتلفة تستعملها دول أطراف حاليا لوسم األسلحة النارية          

ــالتردد الراديــوي     ــة والتعريــف ب ــة الكهربائي ــنقش الليــزري والطرائــق امليكانيكي . امليكــانيكي وال
للتعــرُّف علــى وجتــري اآلن دراســة طرائــق وســم إضــافية تــستعمل حاليــا يف قطاعــات أخــرى    

  . استعماهلا يف وسم األسلحة الناريةإمكانية
 يف تقنيـة الوسـم املـستعملة يف الوسـم التقليـدي تطبيـق طريقـة                 يِّـدة  اجل ومن املمارسات   -٤٤

أجـزاء   هـذه التقنيـة لوسـم    ومرجـع تفـضيل اسـتخدام   . الدمغ، ما مل تتطلب املادة خالف ذلـك  
 املدموغـة سـترجاع األرقـام   الهنـاك إمكانيـة أكـرب      أنَّ  من العالمة التقليدية، مثل الرقم املسلسل       

ا العالمــة الــيت أمَّــ. املنقوشــةاألرقــام إذا تعرضــت للطمــس علــى خــالف علــى الــسالح النــاري 
ومــن .  مــم٠,٢ يقــل عمقهــا مــن أالتوســم علــى جــزء أساســي مــن الــسالح النــاري فينبغــي   

 امليكانيكي أو الليـزري إذا كانـت         لعالمات الوسم اإلضافية استعمال النقش     يِّدةاملمارسات اجل 
ويف حالـة عالمــات  . عالمـات الوسـم عديـدة وطويلــة وإذا كـان الـسالح النـاري جمّمعــا أصـال       

ومـن  .  مـم ٠,١ يقـل عمقهـا عـن    أالالوسم احملّدثة بالنقش على سـطح الـسالح النـاري ينبغـي       
ن الـذي جيـري ومسـه،     يف حالة عالمات الوسم املأمونـة، اعتمـادا علـى املكـو         يِّدة اجل املمارسات

. أو الليزري أو القيام بتثقيـب ليـزري موجـه بواسـطة احلاسـوب             /استعمال النقش امليكانيكي و   
بـالبوليمر وقراءهتـا كمـصفوفة بيانيـة        احملدثـة بـالليزر     وباإلضافة إىل ذلك، ميكـن تغطيـة الثقـوب          

  . األشعة دون احلمراءباستخدام
لربوتوكـول وسـم األســلحة الناريـة املــستوردة     مــن ا٨مــن املـادة  ) ب (١وتـشترط الفقـرة     -٤٥

، وحيثما أمكن، سنة االسترياد بغية الـتمكني        منهمعرفة البلد الذي استوردت     بعالمات بسيطة تتيح    
 يف هذه احلالة احملددة هـي قيـام   يِّدة اجلومن املمارسات. من اقتفاء أثر السالح الناري عند الضرورة   

العالمة إىل جانب الوسم التقليدي باستخدام تقنية حتافظ علـى  البلد املستورد بوسم العالمة ووضع     
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 حبـسب املـادة     خمتلفةنوعية السالح الناري وأدائه من الناحية التقنية وميكن استخدامها لوسم أجزاء            
  .وقد يكون النقش الليزري هو األفضل يف هذا الشأن. والشكل

    
    حفظ السجالت    

ــُتْج  -٤٦ ــادة لِم ــة  مــن بروتوكــول األ٧ امل  الــدول األطــراف حبفــظ  التزامــاتســلحة الناري
وجـوب االحتفـاظ بـسجالت      ‘ ١‘:  شـرطني مهـا    ٧وتتضمن املادة   . سجالت لألسلحة النارية  

ــة       ــرف املعنيـ ــة الطـ ــودة يف الدولـ ــة املوجـ ــلحة الناريـ ــع األسـ ــن مجيـ ــة  (عـ ــرة الفرعيـ   ؛ ))أ(الفقـ
الفقـرة الفرعيـة    (وليـة   االحتفاظ بسجالت عـن األسـلحة الناريـة املـشمولة يف صـفقات د             ‘ ٢‘و
وال يـبني الربوتوكـول     . إلكترونيـة أو يدويـة    إمَّـا   وميكن لقواعد البيانات هذه أن تكون       )). ب(

 لكـل دولـة مبفردهـا أن تقـرر أفـضل شـكل        طريقة ينبغي اختيارها حلفظ الـسجالت، إذ إنَّ    أيَّ
  .يناسب احتياجاهتا وقدراهتا

 قواعــد بيانــات إلكترونيــة مركزيــة شغيل وتــإنــشاَء دول أطــراف عديــدة اعتــربتوقــد   -٤٧
وتتيح قواعد البيانات اإللكترونية االستجابة السريعة والدقيقة لطلبات احلـصول          . جيِّدة ممارسةً

متعـددة للوصـول     سـبالً للمـستعملني   إمكانيات متنوعة وتتيح    وهي توفر أيضا    . على املعلومات 
ة التحتية الـضرورية لـدعم قاعـدة البيانـات          بيد أنه ال تتوفر لدى مجيع الدول البني       .  كذلك إليها

وال تـستطيع   .  قواعـد البيانـات تلـك عاليـة جـدا          إنشاء وتشغيل ورمبا كانت كلفة    . اإللكترونية
 مـن البلـدان دعـم قاعـدة بيانـات شـاملة تـصل إىل املنـاطق                  العديـد البنية التحتية لالتـصاالت يف      

 ُمْحكَـم نظـام يـدوي   اسـتخدام  اإللكترونية فهـو   قاعدة البيانات عنا البديل   أمَّ. النائية من البلد  
ــسها    ــات نف ــا املعلوم ــوفر أساس ــد . ي ــو    أنَّ بي ــدوي ه ــام الي ــساوئ النظ ــن م ــطءم اســترجاع  ب

 تعـّرض الـسجالت اليدويـة خلطـر التـدمري أو الفقـدان أو الـسرقة،                 وسـهولة املعلومات املطلوبـة    
  .تياطية متعددة احنسخ أيضا يف ييسر حفظهاخبالف السجالت اإللكترونية اليت 

سـلحة  ألويف إطار بعض الصكوك اإلقليمية، جيري النظر يف إنـشاء سـجالت إقليميـة ل                -٤٨
وتنـاقش البلـدان يف منـاطق دون إقليميـة أخـرى إمكانيـة وجـدوى مواءمـة نظـم حفـظ               . النارية

سجالهتا، مبا يف ذلك خمططـات التـسمية والتـصنيف، بغيـة تيـسري تبـادل املعلومـات فـضال عـن                      
  . الظروف املالئمة إلنشاء سجل مشتركإجياد

    
    ضوابط االسترياد والتصدير والنقل العابر    

 تلــزم مــن بروتوكــول األســلحة الناريــة املقتــضيات األساســية الــيت   ١٠تتــضمن املــادة   -٤٩
ــدول  ــشاء نظــم ال ــا     بإن ــة وأجزائه ــترياد األســلحة الناري ــة اس ــة ملراقب ــذخرية   فعال ــا وال ومكوناهت
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 نظم املراقبة سـواء كـان االسـترياد أم          وينبغي تطبيق . عرب حدودها الوطنية  وتصديرها ومرورها   
مـن  التصدير أم النقل العابر ينطوي على بيـع جتـاري بـشكل مباشـر مـن إحـدى الـشركات أو                      

أنـواع الـصفقات أو   غـري ذلـك مـن     أو من مـصنع أسـلحة ناريـة متلكـه الدولـة أو          خالل وسيط 
  .دويلالطابع الالنقل ذات عمليات 

يف  جيِّـدة  العديد مـن الـدول األطـراف واملنظمـات اإلقليميـة ممارسـات               استحدثوقد    -٥٠
ــال   ســبيل ــام فع ــشاء نظ ــات  إن ــرخيص أو اإلذن بعملي ــصدير واالســترياد للت ــذه  .  الت ــألف ه وتت

 تكـون   بـت حمـددة   إنشاء سلطة أو آلية     : خمتلفة منها ما يلي    عادة من عناصر     يِّدةاملمارسات اجل 
جل مراقبة عمليات نقل األسـلحة الناريـة؛ واعتمـاد قواعـد واضـحة بـشأن                 من أ  وحمايدةشفافة  

 االسترياد والتصدير والنقل؛ ووضـع أدلـة للمـستعملني          طلبات وتراخيص إجراءات ومقتضيات   
من أجل تنفيذ هذه القواعد؛ والتنسيق اجليد بني الوكـاالت؛ واالسـتفادة مـن التعـاون الـدويل؛       

  . حينها؛ وآليات موثوقة حلفظ السجالتوالقدرة على إنفاذ القرارات يف
وختتلف الوكـاالت أو اهليئـات احلكوميـة الـيت توجـد لـديها سـلطة إصـدار التـراخيص                      -٥١

سلطات  الـيت تتبعهـا الكـثري مـن الـ          يِّدةومن املمارسات اجل  . حبسب البلد ونوع املؤسسة القائمة    
وتـصدر كتابـة   . وشـفافة  اختـاذ قـرارات موضـوعية    املكلفـة بـذلك الـشأن احلـرص علـى     وطنية  ال

. مجيــع القــرارات املتخــذة اســتجابة للطلــب املقــدم مــن أجــل االســترياد أو التــصدير أو النقــل     
وعنــدما يــرفض تلبيــة طلــب رخــصة اســترياد أو تــصدير، توجــد آليــة اســتئناف تتــيح للطالــب    

اعـد  وتسترشد السلطة املعينـة وأي هيئـة اسـتئناف بقو         .  القرار خالل فترة معينة    االعتراض على 
 لألطـراف املـشتركة يف      ييـسر وسياسات حكومية واضحة بـشأن ضـوابط االسـترياد والتـصدير            

  . االطالع عليهاالصفقة
يـتعني علـى الدولـة املـستوردة أن تبلـغ الدولـة الطـرف             ،  ١٠ من املادة    ٤ ووفقاً للفقرة   -٥٢

وجـرى  . الـذخرية أو  /املصدرة، بناء على طلبها، باستالم الشحنة املرسلة من األسلحة النارية و          
ويـشمل هـذا   .  تدابري للمراقبة الالحقـة للتـصدير  على تنفيذبعض الدول األطراف    العرف لدى   

و القيــام بــالتحقق الالحــق  /اإلجــراء طلبــا للتحقــق مــن وصــول الــشحنة إىل املقــصد املزمــع أو   
حنة الـش أنَّ التحقق يف املوقع طريقة فعالة جدا للحـصول علـى ضـمانة بـ             أنَّ  وقد ثبت   . للتسليم

  .وصلت إىل مقصدها
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    مصادرة األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية وضبطها وتدمريها    
 من بروتوكول األسلحة النارية على مصادرة األسلحة الناريـة وأجزائهـا            ٦تنص املادة     -٥٣

ومكوناهتــا والــذخرية الــيت جــرى صــنعها أو االجتــار هبــا بــصورة غــري مــشروعة وعلــى ضــبطها   
  .كتدبري وقائيبشكل آخر ها، ما مل يكن قد صدر إذن بالتصرف فيها وتدمري
تنفيذ عمليـات    لتنفيذ أحكام املصادرة اعتماد قوانني متكّن من         يِّدةومن املمارسات اجل    -٥٤

 تقــوم بالبحــث عــن األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا   هيئــاتإنــشاء وكــذلك املــصادرة، 
  .ل على أمر من احملكمة باحلجز عليها أو مصادرهتا السعي للحصوإمكانيةوبضبطها، مع 

ــصلة         -٥٥ ــات ذات الـ ــع املعلومـ ــسجيل مجيـ ــضبط تـ ــات الـ ــذ عمليـ ــضيات تنفيـ ــن مقتـ ومـ
باملــضبوطات يف وثيقــة رمسيــة وضــمان ختــزين املــضبوطات بــشكل مــأمون إىل حــني الــتخلُّص    

الح النـاري أو     عـن الـس    مفصَّلوهبذه الطريقة سيكون لدى موظفي إنفاذ القانون سجل         . منها
  .الذخرية إذا ما تعرضا فيما بعد للضياع أو السرقة

مـــن ويعتـــرب تـــدمري األســـلحة املـــصادرة واملـــضبوطة وأجزائهـــا ومكوناهتـــا والـــذخرية    -٥٦
ــها  ــار أنــسب طريقــة للتــدمري علــى عــدد مــن    . املمارســات الفــضلى للــتخلص من ويعتمــد اختي

الـيت يـراد تـدمريها ونوعهـا ومكـان وجودهـا        العوامل، مثل كمية األسـلحة الناريـة أو الـذخرية           
واألمـر  . واألثر البيئي لعمليـة التـدبري وكلفتـها وكـذلك كلفـة مـا يلـزم مـن مـوظفني ومعـدات                      

الرئيسي الذي ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار لدى اختيار طريقـة التـدمري املـراد اسـتعماهلا هـو أنـه                     
.  بعـد تـدمريها   هلا ثانيـة علـى اإلطـالق       اسـتعما   سيـستحيل   األسـلحة الناريـة    نَّجيب التأكد مـن أ    

ومن املهم أيضا ضمان عـدم حـدوث        . وينطبق هذا أيضا على أجزاء السالح الناري ومكوناته       
 اسـتخدام   اكتملـت بـالنظر إىل احتمـال      التدمري إال بعد أن تكون مجيع اإلجراءات القانونية قـد           

 فعاليــة لتــدمري األســلحة طرائــقال أكثــر ومــن. األســلحة الناريــة كــدليل يف اإلجــراءات القانونيــة
ــسجني       ــعلة األكـ ــطة شـ ــا بواسـ ــها أو تقطيعهـ ــهرها أو تفتيتـ ــا صـ ــا ومكوناهتـ ــة وأجزائهـ الناريـ

ا أكثر الطرق شيوعا املستخدمة لتـدمري الـذخرية         أمَّ. أو املقص اهليدرويل  سيتلني أو البالزما    واأل
  . صناعياوحتييدهافتشمل احلرق املكشوف والتفجري املكشوف 

    
    تدابري العدالة اجلنائية  - باء  

    التجرمي    
 من الربوتوكـول علـى سلـسلة مـن اجلـرائم ذات الـصلة بـصنع األسـلحة                   ٥تنص املادة     -٥٧

الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا والــذخرية واالجتــار هبــا بــصورة غــري مــشروعة، بغيــة ضــمان قيــام   
لحة الناريـة ونقلـها   الدول األطـراف بإرسـاء إطـار قـانوين ميكـن أن يـتم مـن خاللـه صـنع األسـ              
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بصورة مشروعة ويتـيح التعـّرف علـى الـصفقات غـري املـشروعة، بغيـة تيـسري مالحقـة اجملـرمني             
  .قضائيا ومعاقبتهم

تجــرمي الفئــات الــثالث التاليــة مــن األفعــال الــيت تنطــوي علــى    بضي الربوتوكــول ويقــ  -٥٨
  :ألسلحة الناريةوالعبث بعالمات وسم ا" االجتار غري املشروع"و" الصنع غري املشروع"

أي صـنع أو جتميـع لألسـلحة الناريـة          ‘ ١‘: الصنع غري املشروع الـذي يـشمل        )أ(  
أي ‘ ٣‘؛ و ) هبـا  ُمتَّجـر (أي صنع أو جتميع ألجزاء ومكونات غري مـشروعة          ‘ ٢‘بدون وسم؛ و  

  صنع أو جتميع بدون تصريح أو إذن قانوين؛
وطــين بــدون إذن  أي نقــل عــرب  ‘ ١‘: االجتــار غــري املــشروع الــذي يــشمل      )ب(  
  أي نقل عرب وطين إذا كانت األسلحة النارية غري موسومة؛‘ ٢‘قانوين؛ و
  .إزالة أو حتوير األرقام املسلسلة أو عالمات الوسم األخرى  )ج(  

ــادة     -٥٩ ــضيات األساســية للتجــرمي يف امل ــرد املقت  مــن الربوتوكــول، ولكــن املــضمون   ٥وت
املتعلقـتني  " املركـزيتني "فمـضمون اجلـرميتني     . خرىالفعلي ملختلف اجلرائم يعتمد على أحكام أ      

وقـد  . ٣بالصنع غري املشروع واالجتار غري املشروع مهـا بـذاهتما مـصطلحان معّرفـان يف املـادة                  
" الـذخرية "و" األجـزاء واملكونـات  "و" السالح الناري"مصطلحات تعاريف   الدول إىل    تأشار

 مــن اجلــرميتني املركــزيتني أيــضا    وتتــصل عناصــر حمــددة  .  تــشريعاهتا الداخليــة وهــي تــصوغ 
بااللتزامات األخرى املترتبة مبقتضى الربوتوكول واملتعلقة بالوسم وإصـدار األذون أو الـرخص             

  .من أجل االسترياد أو التصدير
ــرة       -٦٠ ــنص الفق ــاله، ت ــذكورتني أع ــادة  ) ج (١وباإلضــافة إىل اجلــرميتني امل ــن امل ــى ٥م  عل

 الوسم على السالح    عالمات األنشطة اليت جتعل      جمموعة من  اجلرائم اليت تؤمث  جمموعة أخرى من    
 كـل قطعـة سـالح     ا جيعـل مـن املـستحيل التعـّرف علـى            ممـ الناري غري واضحة أو غـري صـحيحة،         

 استنادا إىل سجالت سـابقة وضـعت علـى أسـاس عالمـة الوسـم                ا أو اقتفاء أثره   على حدة ناري  
 التعـّرف علـى   يـة تـضمن إمكان  الـيت  ياساتالـس  بـصورة عامـة   األفعالهذه جترمي دعم  يو. األصلية

 علـى العبـث     التـصرفات املنطويـة   وتنطبق هذه اجلـرائم علـى مجيـع         . األسلحة النارية واقتفاء أثرها   
الصنع أو التجميع، باستثناء احلاالت اليت تكون       عملية   وقت بعد اكتمال     بعالمات الوسم يف أيِّ   

  . قانونية معينةصالحيات فيها عالمات الوسم قد ُحّورت أو أضيفت بناء على
نظام وطين شامل ملراقبة األسلحة الناريـة أحكـام الربوتوكـول         تنفيذ  وجيوز أن يتخطى      -٦١

  الربوتوكـول ذاتـه    من األحكام اليت يـشجع     أحكاما اختيارية إضافية     اإللزامية الصارمة فيتضمَّن  
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رائم إضــافية غــري أن تنظــر أيــضا يف اســتحداث جــيف هــذه احلالــة وجيــوز للــدول . علــى اتباعهــا
إلزامية تتيح اختاذ تدابري مراقبة وإنفـاذ أشـد صـرامة، كمـا يف جمـال حفـظ الـسجالت وإصـدار                      

  .السمسرةأنشطة الرخص فضال عن مراقبة السماسرة و
    

    التحري عن األسلحة النارية واجلرائم ذات الصلة    
بـصورة غـري مـشروعة    ينطبق الربوتوكول على منع صنع األسلحة الناريـة واالجتـار هبـا         -٦٢

، حيثمـا تكـون      ومالحقة مرتكبيها قـضائياً    وعلى التحري عن اجلرائم املقررة وفقا للربوتوكول      
 مجاعـة إجراميـة منظمـة، حـسبما تـنص علـى             هـا تلك اجلرائم ذات طـابع عـرب وطـين وتـضلع في           

ــادة   ــ. ٤ذلــك امل ــها أ    أمَّ ــدول مبوجب ــتعني علــى ال ــة الــيت ي ــة والرقابي ــسم ا املقتــضيات الوقائي ن ت
 وأن تنــشئ ســلطات تــرخيص فاعلــة لتنظــيم   النقــل املتــصلة هبــا وتــسجل أســلحتها وعمليــات  

 القانونية املتعلقة بصنع األسلحة والذخرية ونقلها فموجهة أيضا حنـو إجيـاد ظـروف               اإلجراءات
  .تيّسر التحريات ذات الصلة باألسلحة

 واقتفـاء أثـر األسـلحة       .ها اجلـرائم والتحـري عنـ      وقـوع ولألسلحة الناريـة دور حاسـم يف          -٦٣
يتيح تعقّب تاريخ مجيع عمليـات نقـل الـسالح     يف الوقت املناسب    النارية والذخرية غري املشروعة     

ــاة          ــسريبه إىل القن ــا ت ــيت جــرى فيه ــة ال ــشروعة وكــشف اللحظ ــصورة م ــه ب ــاري وحترك ــري الن غ
ذخرية، مبـا يف ذلـك   عـن األسـلحة الناريـة والـ      نطاقـاً    واألوسع   التبعيةوميكن للتحريات   . املشروعة
املالية ذات الصلة باألسلحة النارية، أن توفر مـسامهات قّيمـة وأن تـشكل نقطـة                 املعامالتتعقّب  

الـيت  القـضايا ذات الـصلة باألسـلحة الناريـة        و. التحول يف قضايا اجلرمية املنظمة واإلرهاب املعقّدة      
ــسيطة  ــدو ب ــد تب ــق باالجتــا  تتحــوَّلميكــن أن  ق ــضايا أوســع تتعل ــه    إىل ق ــضلع في ــذي ت ــدويل ال ر ال

مجاعـــات إجراميـــة أو إرهابيـــة منظمـــة، نتيجـــة للتعـــاون الـــدويل الفعـــال واقتفـــاء أثـــر الـــسالح   
مـن حتاليــل الطـب الـشرعي وحتاليـل املقـذوفات يف فحــص      واالسـتخدام املناسـب ألنـواع أخـرى     

جلرميــة  اتــصور كيفيــة وقــوع وميكــن هلــذه املعلومــات أن تــسهم يف  .  الناريــة والــذخريةاألســلحة
املـستمدة مـن دراسـة    ويف حـاالت عديـدة، سـاعدت املعلومـات     . دينامياهتاوتساعد على توضيح   

 ممـا أتـاح   احملققني على تقرير ما إذا كان السالح الناري قد اسُتعمل يف جرائم سـابقة،          املقذوفات
علـى  كان كل منها سيبدو كما لو كان قد ارُتكـب           تقرير وجود صالت حمتملة بني اجلرائم اليت        

 وهلذا األمر أمهية خاصة بالنسبة إىل التحريات عن اجلـرائم املنظمـة أو              .حدة دون هذه املعلومات   
ــة هيكــل وتكــوين اجلماعــات        ــسية يف عــدم معرف ــصعوبة الرئي جــرائم اإلرهــاب حيــث تكمــن ال

  .بغريها من اجلماعات اإلجراميةاإلجرامية، مبا يف ذلك عالقتها 
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ــد   -٦٤ ــات ا أنَّ بي ــة     اســتعمال تقني ــشأن األســلحة الناري ــة ب ــل احلديث   لتحــري وطــرق التحلي
عمليـات التحـري اجلنـائي ذات الـصلة باجلرميـة املنظمـة              حمـدوداً يف     ال يزال يف عدد من البلدان     

ودراسـة املقـذوفات     فحوص الطـب الـشرعي     منها عدم توفر القدرات الالزمة إلجراء        ألسباب
 النعـدام الـوعي باملكاسـب       ةًإىل حـد مـا، نتيجـ      وعدم توفر املـوارد البـشرية واملاليـة، وكـذلك،           

  .احملتملة اليت ميكن للتحريات أن حتققها من خالل استعمال تلك التقنيات
 وقـت صـنعها،     ،هذا الشأن إخضاع مجيع األسـلحة الناريـة        يف   يِّدة اجل ومن املمارسات   -٦٥

صـة باألسـلحة    مع معلومات حمددة خا    وضمِّها هذه املعلومات    املقذوفات وتسجيل الختبارات  
رغــم أنَّ مــن إىل حــد كــبري التحريــات اجلنائيــة " بــصمة املقــذوفات"وميكــن أن تــدعم . الناريــة

 أجـزاء أو مكونـات منـه، األمـر          سـالح نـاري بعـد صـنعه واسـتبدال أيِّ          املمكن التالعـب بـأيِّ      
  .الذي حيد من قيمة هذه املعلومات

 أنة وتـدابري مكافحـة اجلرميـة املنظمـة          والعدالـة اجلنائيـ    استراتيجيات منع اجلرميـة      وعلى  -٦٦
 واســعة اســتراتيجية ضــمن العناصــر الــشاملة أليِّ حتريــات حمــددة عــن األســلحة الناريــة  تــدرج

. هتـدف إىل تفكيـك اجلماعـات والـشبكات اإلجراميـة وإىل تقـدمي اجملـرمني إىل العدالــة       النطـاق  
 لعدالـة لبتـدابري   ة الناريـة     نظـم مراقبـة األسـلح      املـضي قـدماً يف ربـط      وعالوة علـى ذلـك، ميكـن        

  . بشأن اجلرائم املنظمة واخلطرية األخرىأوسع نطاقاًاجلنائية 
    

    تبادل املعلومات    
ض رَّيعرَّف االجتار غري املشروع باألسلحة النارية والذخرية بأنه نـشاط عـرب وطـين يتعـ                 -٦٧

ن علـى الـدول أن      يَّوبغيـة منـع هـذه األشـكال مـن اجلـرائم ومكافحتـها، يتعـ               . له بلدان أو أكثر   
اكتساب فهم كامل هلذه الظـاهرة وأسـاليب عملـها وللجماعـات أو األفـراد      تكون قادرة على   

وكـثريا مـا تكـون هـذه املعلومـات متـوفرة جزئيـا فقـط يف بلـدها،                   . الضالعني يف هذه األنـشطة    
ة يف  ولكن ميكن للدول أن تستفيد من العمل بالتعاون مع بلدان أخرى بغية سـد الثغـرة القائمـ                 

  .  واســـتراتيجيات مـــشتركة ملواجهـــة هـــذه التهديـــدات العامليـــة واالضـــطالع جبهـــودهـــا فمعار
وال يتطلب تبادل املعلومات إطارا قانونيا كافيا يتيح لألخـصائيني املمارسـني تبـادل املعلومـات                

م الثقـة املتبادلـة واالعتـراف بفعاليـة نظـ        تـوافر    أيضا   يتطلباملتلقاة واالستفادة منها فحسب بل      
  .العدالة اجلنائية اخلاصة بالبلدان األخرى

الـدول متتلـك قـدرا كـبريا مـن          أنَّ   من بروتوكـول األسـلحة الناريـة بـ         ١٢وتسلم املادة     -٦٨
تبــادل تلــك أنَّ املعلومــات عــن صــنع األســلحة الناريــة واالجتــار هبــا بــصورة غــري مــشروعة وبــ   
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 يف  يِّـدة ومن املمارسـات اجل   . ملشكلةز إىل حد كبري قدرهتا على التصدي هلذه ا        املعلومات سيعزّ 
والتعامـل  مقـصده بـسرعة وكفـاءة        وصـول طلـب املعلومـات إىل         إنشاء بنية تـضمن   الشأن  هذا  

ر الــضمانات والــضوابط املناســبة ا يكفــل تــوفّممــ الطلبــات مــن خــالل إجــراء رمســي،  مــع هــذه
  . يف احملاكم يف هناية املطافوقبوهلا املعلومات اجملّمعة وموثوقية

 بـأن تتبـادل الـدول املعلومـات عـن منتجـي األسـلحة               ١٢ مـن املـادة      ١ضي الفقرة   وتق  -٦٩
ــصدريها       ــستورديها وم ــا وم ــذخرية وجتاره ــا وال ــا ومكوناهت ــة وأجزائه ــا وكــذلك، الناري حيثم

حبالـة   متـصل  صـوغ طلـب املعلومـات علـى أسـاس أنـه       يِّـدة  اجلومن املمارسات . ناقليها ،أمكن
هنـاك أسـبابا وجيهـة تـدعوها إىل       أنَّ  ل متلقيـة طلـب املعلومـات بـ         مربر يقنع الدو   حمددة وتقدمي 

  .إعطاء املعلومات املطلوبة
أن تتبــادل الــدول فيمــا بــ مــن الربوتوكــول ١٢ة دمــن املــا) د(-)أ (٢وتقــضي الفقــرات   -٧٠

، تـستخدمها  وكذلك عـن الطرائـق الـيت        هات الصنع واالجتار غري املشروع    جبينها املعلومات عن    
 ٢ضي الفقـرة  وتقـ . غـري املـشروعني ومكافحتـهما واستئـصاهلما    ع الـصنع واالجتـار      وذلك بغية منـ   

عـرف أو   جلماعات اإلجراميـة املنظمـة الـيت يُ       تبادل املعلومات االستخبارية عن ا    ب ١٢من املادة   ) أ(
ــة وأجزائهــا ومكوناهتــا والــذخرية أو االجتــار هبــا     يف يــشتبه  أهنــا تــشارك يف صــنع األســلحة الناري

 تبــادل أمســاء املــشاركني يفاملعلومــات التاليــة مفيــدة أنــواع أنَّ وقــد ثبــت . مــشروعةبــصورة غــري 
مجاعات إجرامية منظمة أخرى؛ والـروابط بـأي أشـكال أخـرى مـن              ؛ والروابط بأي    فيهماملشتبه  

والتحريــات الراهنــة عنــها والتحريــات الــسابقة؛ وأســاليب عمــل اجلماعــات        اجلرميــة املنظمــة؛  
ومــصادر متويــل اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة؛ والــبىن العملياتيــة للجماعــات اإلجراميــة املنظمــة؛ 

  .اإلجرامية املنظمة؛ وطرائق جتنيد األعضاء اجلدد
 بأن تتبادل الدول املعلومات عن اخلربات التشريعية        ١٢من املادة   ) د (٢ضي الفقرة   وتق  -٧١

 األســلحة الناريــة وأجزائهــا  واملمارســات والتــدابري الراميــة إىل منــع ومكافحــة واستئــصال صــنع  
ــذخرية واالجتــار  ــا وال ــصورة غــري مــشروعة   ومكوناهت ــا ب ــشأن   . هب ــذا ال ــد أرســيت يف ه عــدة وق

اسـتحداث شـبكات إقليميـة مـن األخـصائيني املمارسـني القـانونيني الـذين                :  هـي  جيِّدةممارسات  
يواجهوهنـا؛  جيتمعون بصورة منتظمة ويـوفرون معلومـات حمّدثـة عـن جناحـاهتم والتحـديات الـيت                  

وحلقات عمل برملانية دولية للمواءمة بني التشريعات الوطنية والتـشريعات الدوليـة ذات الـصلة؛               
  .ووضع خالصة عن القضايا املتعلقة باجلرمية املنظمة كوسيلة لتبادل أفضل املمارسات
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ة التعاون الدويل لتيسري اقتفاء أثر األسلحة النارية والتحري عن اجلرائم ذات الصل    
    باألسلحة النارية ومالحقتها قضائيا

أن تتعاون الدول على اقتفاء أثر األسـلحة        من الربوتوكول ب   ١٢ من املادة    ٤ضي الفقرة   تق  -٧٢
النارية اليت رمبا تكون قد ُصّنعت أو اُتجر هبا بصورة غري مـشروعة وأن يـشمل هـذا التعـاون تقـدمي                     

والغـرض مـن اقتفـاء أثـر األسـلحة      . تلـك األسـلحة  ردود سريعة على طلبات املساعدة يف اقتفاء أثر         
 الـيت ُسـّربت منـها األسـلحة الناريـة والـذخرية احملـتفظ هبـا                 القنـاة النارية والذخرية هو التعـّرف علـى        

 واضحةوبغية اقتفاء األثر ذلك، هناك حاجة إىل معلومات         . غري مشروعة  قناةإىل  بصورة مشروعة   
بتلـك   لالحتفـاظ  أو لـديها صـالحية قانونيـة      لديـه     أنَّ جهة كـان مـن املعـروف      عن آخر شخص أو     

 علـى حماسـبة الـشخص       هميكن أن يساعد بدور   حتديد قنوات التسريب    و. النارية والذخرية األسلحة  
  . من تلك املصادر التسريب يف املستقبلتكراراملسؤول وعلى منع 

سم الـصحيح وحفـظ     من املهم تأمني نظم الو    أنَّ   ثبت   ،وبغية اقتفاء األثر بصورة فعالة      -٧٣
 يف هــذا الــشأن يِّــدةومــن املمارســات اجل. الــسجالت املناســبة واقتفــاء األثــر بــشكل إلكتــروين 

مـثال   والـصور    والعيـارات  اجمليبة مبعلومـات كافيـة عـن عالمـات الوسـم واألنـواع               ة الدول تزويد
ناريـة  ؛ وبوصف الطابع غري املشروع لألسـلحة ال       الصلةخرى ذات   املمكنة األ علومات  امل وبكل

 شـخص احُتجـز مـع        العثور على السالح الناري، مبا يف ذلـك هويـة أيِّ           ومبالبساتوالذخرية؛  
  .السالح الناري املصادر؛ وباملربر القانوين للطلب؛ وباالستعمال املقصود للمعلومات

قــوانني وتــشريعات وإجــراءات مــا يلــزم مــن  اعتمــاد يِّــدةومــن املمارســات اإلداريــة اجل  -٧٤
طلبات اقتفاء األثر بصورة فعالة وتعيني نقطة اتصال وطنيـة واحـدة أو أكثـر      مع   املللتعإدارية  

  . اتصال بشأن مجيع الطلبات املتلقاةكحلقةلتبادل املعلومات والعمل 
وهـي تتـضمن، يف     .  اقتفـاء األثـر    متصلة باالستجابة لطلبات   جيِّدةوهناك عدة ممارسات      - ٧٥

 مجيـع املعلومــات  وتقـدمي اء األثـر خـالل وقـت معقـول      باسـتالم طلـب اقتفـ   اإلشـعار مجلـة أمـور،   
. ثـر األسـلحة الناريـة والـذخرية غـري املـشروعة      أ اقتفـاء  بـشأن  الدولة الطالبـة  تلتمسهااملتوفرة اليت   

عالمـات  عالمات الوسم اخلفية أو غريهـا مـن         وويشمل هذا معلومات حمددة مثل تاريخ الصنع؛        
وعـالوة علـى ذلـك،    .  االختبارواسم جهةبار التقين؛   اخلاصة؛ وتاريخ االخت   والسمات؛  التعريف

ويف احلاالت اليت تكون األسلحة الناريـة قـد ُصـّدرت فيهـا بـصورة مـشروعة، ميكـن أن تتـضمن                      
  .تلك املعلومات تاريخ التصدير والدولة املستوردة ودول العبور واملرسل إليه النهائي

رة علـى تـوفري املعلومـات بـشأن         وتتعاون الدول أيضا مع منظمات أخـرى لـديها القـد            -٧٦
واملنظمـة العامليـة    ) اإلنتربـول (لـشرطة اجلنائيـة     لاقتفاء أثر األسلحة النارية، مثل املنظمـة الدوليـة          
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أن ) باالسـتعانة بنظامهـا اخلـاص بتتبـع األسـلحة الناريـة           (وقـد اسـتطاعت اإلنتربـول       . للجمارك
 تـوفر املنظمـة العامليـة للجمـارك معلومـات           بينما املتتبعة بشأن اآلثار جدا   معلومات حمددة    تقدِّم

  .أكثر عمومية
بتقــدمي ، يف إطـار املـساعدة الدوليـة،    القـادرة  أن تقـوم الــدول  يِّـدة ومـن املمارسـات اجل    -٧٧

 على بنـاء قـدرات الـدول الـيت ال تـستطيع يف الوقـت الـراهن أن                   للمساعدةالدعم التقين واملايل    
  .تقوم بعملية اقتفاء أثر فعالة

    
    االستنتاجات والتوصيات  -عاراب  

ــة إطــارا تــشريعيا مالئمــا        -٧٨ ــة األســلحة الناري يتطلــب التنفيــذ الكامــل لنظــام فعــال ملراقب
خمتلفة مـزودة مبـالك مـوظفني مناسـب إىل جانـب مـوارد              متخصصة  وعمال تنسيقيا من هيئات     

 الوقـت   وهذه عملية واجهت فيها الدول األطراف حتديات عديـدة وحققـت، يف           . تقنية ومالية 
  . بشأهنانفسه، تقدما كبريا

أن ينظــر يف طرائــق تكفــل تقــدمي مــساعدات ماليــة وتقنيــة    يــودُّ الفريــق العامــل ولعــل  -٧٩
مــستدامة لتنفيــذ التوصــيات واألنــشطة املقترحــة املبينــة أدنــاه، وال ســيما عــن طريــق تــوفري           

  . وألقل البلدان منوااخلارجة من نزاعمساعدات للبلدان 
ــل  -٨٠ ــل الف ولعـ ــق العامـ ــودُّ ريـ ــاه     يـ ــة أدنـ ــة املبينـ ــشطة املقترحـ ــيات واألنـ ــر يف التوصـ   أن ينظـ

قدم إىل املـؤمتر لكـي ينظـر فيـه وفقـا            الـذي سـيُ    بأنـشطته  إدراجهـا يف التقريـر املتعلـق         لبحث إمكانية 
  .٥/٤للقرار 

    
    التوصيات  - ألف  

ــدول األطــراف  لعــل  -٨١ ــودُّ ال ــاعأن تنظــر يف ‘ ١‘ ت ــة  اتب ــةملرا هنــوج متكامل  األســلحة قب
 لـديها تدابري العدالة اجلنائية املقابلـة      مع   التدابري الوقائية والرقابية     توافقأن تضمن   ‘ ٢‘ و ؛النارية

  .بغية منع ومكافحة صنع األسلحة النارية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة
 مــشكلة األســلحة الناريــة تلــتمس طرائــق ملعاجلــةأن ‘ ١‘ تــودُّ  الــدول األطــرافولعــل  -٨٢

ر سِّ الـيت تيـ  الطرائـق أن تنظـر يف  ‘ ٢‘؛ و املتداولة بالفعل اليت ال حتمل ومساً أو حتمل ومساً ناقـصاً          
   املعـــدات واملعـــارف ذات الـــصلة املتعلقـــة بتقنيـــات الوســـم العـــصرية؛ احلـــصول علـــىللـــدول 

وحتـسني   الناجحـة املتعلقـة بعالمـات وسـم الـواردات            والتجارب التدابري   تتعرَّف على أن  ‘ ٣‘و
  . النارية يف مرافئ دخوهلااقبة األسلحةمر
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 يف اخلــربات املكتــسبة يف تنفيــذ نظــم رخــص   تتــشاركأن  تــودُّ الــدول األطــراف لعــل  -٨٣
 مـــن بروتوكـــول ١٠ العبـــور املنـــشأة مبوجـــب املـــادة وتـــصاريحذون االســـترياد والتـــصدير وأ

  .األسلحة النارية
    

    ين باملخدرات واجلرمية األمم املتحدة املعحة ملكتباملقتَراألنشطة   - باء  
املـساعدة التـشريعية والتقنيـة، علـى       تـوفري   ينبغي أن يساعد املكتب الدول، مـن خـالل            -٨٤

إنشاء وتنفيذ نظم شاملة ملراقبة األسـلحة الناريـة، عمـال بربوتوكـول األسـلحة الناريـة، واضـعا                   
  .يف اعتباره األوليات واالحتياجات الوطنية

 ونـشرها فيمـا يتعلـق مبـا         يِّدة على التعّرف على املمارسات اجل     وينبغي أن يساعد املكتب     -٨٥
التحري عن اجلرائم ذات الصلة باألسلحة النارية وصالهتا باجلرمية املنظمة ومالحقتـها            ‘ ١‘: يلي

 نظــم شــاملة حلفــظ ســجالت األســلحة الناريــة وعمليــات نقلــها؛ إنــشاء وتــشغيل‘ ٢‘قــضائيا؛ و
 اخلاصــة الــضوابطالتــدابري الراميــة إىل تعزيــز ‘ ٤‘ء أثرهــا؛ ووســم األســلحة الناريــة واقتفــا ‘ ٣‘و
  .استرياد األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية وتصديرها وعبورهاب

  


