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  سلحة الناريةالفريق العامل املعين باأل
  الدورة الرابعة

  ٢٠١٦أيار/مايو  ١٩و ١٨فيينا، 
    *من جدول األعمال املؤقَّت ٤و ٣و ٢البنود 

  كيفية اإلسهام يف احلد من االتِّجار غري املشروع 
  باألسلحة النارية من خالل حفظ السجالت والوسم والتعقُّب، 

  وحتليلها وتبادل املعلومات، وكذلك من خالل مجع البيانات 
  من بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية  ١٢و ٨و ٧و ٦مبوجب املواد 

  وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا بصورة غري مشروعة، 
    عرب الوطنية اجلرمية املنظَّمةاملكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

  ء والسلطات املختصَّة ضمن شبكات مراقبة تطوير أو تعزيز مهارات اخلربا
  األسلحة النارية من أجل حتسني التعاون وتبادل املعلومات واملمارسات اجليِّدة 

  على الصعيدين اإلقليمي والدويل هبدف منع االتِّجار غري املشروع 
    باألسلحة النارية ومكافحته

  ر غري املشروع تعزيز املساعدة التقنية وبناء القدرات ملكافحة االتِّجا
       باألسلحة النارية يف سياق منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  التدابري الرامية إىل منع االتِّجار غري املشروع باألسلحة النارية     
  منه وحتسني التعاون اإلقليمي والدويل وما يتصل بذلك  واحلدِّ

    من أنشطة املساعدة التقنية
    األمانة ورقة معلومات أساسية من إعداد    

    مةمقدِّ  - أوالً  
أنشأ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمـة عـرب الوطنيـة، يف      -١

املعنون "صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والـذخرية واالتِّجـار هبـا بصـورة      ٥/٤قراره 
───────────────── 

  *  CTOC/COP/WG.6/2016/1. 
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العضــوية معنيــا باألســلحة الناريــة، وفقــاً غــري مشــروعة"، فريقــاً عــامالً حكوميــا دوليــا مفتــوح  
مـن النظـام الـداخلي     ٢مـن املـادة    ٢من اتفاقية اجلرمية املنظَّمة والفقرة  ٣٢من املادة  ٣للفقرة 

للمــؤمتر، لكــي يســدي املشــورة إىل املــؤمتر ويســاعده علــى تنفيــذ واليتــه املتعلقــة بربوتوكــول     
ــا ومكوِّن    ــة وأجزائه ــا بصــورة غــري     مكافحــة صــنع األســلحة الناري ــذخرية واالتِّجــار هب ــا وال اهت

  مشروعة، املكمِّل التفاقية اجلرمية املنظَّمة (بروتوكول األسلحة النارية).
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة    ٧/١وقــرَّر املــؤمتر، يف قــراره    -٢ ، املعنــون "تعزيــز تنفيــذ اتفاقي

مجلـة أمـور، أن يكـون الفريـق      اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبـا"، ضـمن  
مـن عناصـر املـؤمتر. وقـرَّر باإلضـافة إىل ذلـك، يف        ثابتـاً  العامل املعـين باألسـلحة الناريـة عنصـراً    

املعنــون "أمهيــة بروتوكــول مكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا    ٧/٢القــرار 
اقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة      والذخرية واالتِّجار هبا بصورة غري مشـروعة، املكمِّـل التف  

املنظَّمة عرب الوطنية"، ضمن مجلـة أمـور، أنـه ينبغـي للفريـق العامـل املعـين باألسـلحة الناريـة أن          
، وأن يعقد اجتماعاً واحداً بـني الـدورات علـى    ٥/٤دة يف قرار املؤمتر يواصل أداء وظائفه احملدَّ

يَق العامل للنظر يف اقتراحات عملية لتنفيـذ التوصـيات   األقل قبل دورة املؤمتر الثامنة، ودعا الفر
  .٢٠١٤أيار/مايو  ٢٨إىل  ٢٦اليت صاغها يف اجتماعه السابق املعقود يف الفترة من 

ــة ، املعقــودة يف  لفريــق العامــل  ادورة ويف   -٣ ــه  ٩الثالث ــق ، رحَّــ٢٠١٥متوز/يولي ب الفري
ــرة وســلَّم ب     ــور، مبناقشــاته املثم ــة أم ــل، ضــمن مجل ــادل اخلــربات   العام ــة دوره يف تيســري تب أمهي

  )١(وتوكول األسلحة النارية.واملعارف بني املمارسني بشأن طرائق تعزيز تنفيذ بر
وقد أعدَّت األمانة هذه الورقة لينظر فيها الفريق العامل أثناء مداوالته يف إطـار البنـود     -٤
  من جدول األعمال املؤقَّت. ٤و ٣و ٢
    

  من االتِّجار غري املشروع باألسلحة النارية  يف احلدِّكيفية اإلسهام   - ثانياً  
من خالل حفظ السجالت والوسم والتعقُّب، وكذلك من خالل مجع 

   ١٢و ٨و ٧و ٦البيانات وحتليلها وتبادل املعلومات، مبوجب املواد 
    من الربوتوكول

متنوعــة مــن  بأشــكال وثيقــاً يــرتبط االتِّجــار غــري املشــروع باألســلحة الناريــة ارتباطــاً    -٥
واجلــرائم اخلطــرية األخــرى، مبــا يف ذلــك اإلرهــاب، حيــث ُتســتخدم األســلحة  اجلرميــة املنظَّمــة

───────────────── 

 ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٩ود يف فيينا يوم تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين باألسلحة النارية املعق )١(  
)CTOC/COP/WG.6/2015/3.( 
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الناريــة كوســيلة لتيســري جــرائم العنــف وكــأداة إلدامــة الســلطة وكســلعة اتِّجــار مرحبــة تــؤجج  
علـى التنميـة    اهلـا أيضـاً أثـراً مباشـراً وسـلبي     أنَّ زاعات املسلحة واجلرمية وانعدام األمـن، كمـا    الن
، الـيت أجراهـا مكتـب    ٢٠١٥السالمة واألمن. وكمـا ورد يف الدراسـة عـن األسـلحة الناريـة      و

رات واجلرمية (املكتـب)، تـوحي البيانـات اجملمَّعـة مـن ردود البلـدان       األمم املتحدة املعين باملخدِّ
غـري املشـروعة ُيتَّجـر هبـا     األسلحة الناريـة  أنَّ بشأن اجلرائم املرتبطة باألسلحة النارية املضبوطة ب

من أجل استخدامها يف ارتكاب جرائم أخرى؛ ففي البلدان اجمليبة، كـثرياً مـا ُتضـبط األسـلحة     
الناريــة وهــي يف حيــازة أفــراد ضــالعني يف أشــكال أخــرى مــن األنشــطة اإلجراميــة، وال ســيما   

  والعنيفة. اجلرمية املنظَّمةكة يف االتِّجار باملخدرات وسلع أخرى، فضال عن املشار
دة وعــابرة للحــدود واالتِّجــار غــري املشــروع باألســلحة الناريــة هــو أساســاً جرميــة معقَّــ     -٦

الوطنية، ومن العسري الكشف عنه ومكافحته. وما زالت معرفتنا ناقصة حىت اآلن حبجم االتِّجار 
 ،كـبري  دٍّدة إىل حغري املشروع باألسلحة النارية وأمناطه ودروبه، بالنظر إىل أنه جتارة خفية ومعقَّ

ال يزال من العسري استبانة نقاط انطالقهـا مـن جمـال التجـارة والصـناعة املشـروعني (التسـريب).        
ويتمثل أحد التحديات الرئيسية ذات الصلة هبذه املسألة يف صعوبة إثبات منشأ األسـلحة الناريـة   

  افحتها.ومقصدها، ويف وضع استراتيجيات فعالة وتنفيذها ملنع هذه اجلرمية ومك
ــة (وأجزائهــا ومكوناهتــا والــذخرية)       -٧ ومــن أجــل منــع ومكافحــة صــنع األســلحة الناري

واالتِّجار هبا بصورة غري مشروعة على حنو فعال، حيتاج األمر إىل نظام مراقبـة واسـع النطـاق.    
لقـانوين الـدويل   ويوفر بروتوكول األسلحة النارية، وكـذلك معاهـدة جتـارة األسـلحة، اإلطـار ا     

وقد سلم املؤمتر بأمهية بروتوكـول األسـلحة الناريـة بوصـفه أحـد الصـكوك        )٢(هذا النظام.ملثل 
القانونية العاملية الرئيسية اليت اعتمدها اجملتمع الدويل ملكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا      

  ).٥/٤ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا بصورة غري مشروعة (القرار 
ــدابري     ويقتضــي تنفيــذ   -٨ هــذا النظــام الشــامل أن تتخــذ الــدول األعضــاء سلســلة مــن الت

التشــريعية والتنظيميــة والتشــغيلية علــى الصــعيد الــوطين، مبــا يف ذلــك: (أ) وضــع أطــر تشــريعية  
وافيـة بـالغرض، مبـا يف ذلـك جتـرمي صـنع األسـلحة الناريـة واالتِّجـار هبـا بصـورة غـري مشــروعة             

ــرية، و    ــن اجلــرائم اخلط ــذه األســلح    باعتبارمهــا م ــدابري تســمح بضــبط ه ــاذ ت ة ومصــادرهتا؛ اخت
إنشاء سـجالت وطنيـة جبميـع األسـلحة الناريـة وحفظهـا؛ و(ج) وسـم مجيـع األسـلحة           و(ب)

الناريــة املُنَتجــة واملســتوَردة بطريقــة ســليمة لتحديــدها بصــورة فريــدة؛ و(د) تســجيل مجيــع         
مـن   -الصـعيدين الـداخلي والـدويل     على -األسلحة النارية املضبوطة وتعقُّبها بطريقة منهجية 

───────────────── 

 باء. ٦٧/٢٣٤قرار اجلمعية العامة  )٢(  
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أجــل حتديــد نقطــة تســريبها مــن امللكيــة واالســتخدام القــانونيني إىل امللكيــة واالســتخدام غــري    
) التعاون الدويل الفعال وتبادل املعلومـات بشـأن تعقُّـب األسـلحة الناريـة، مـن        القانونيني؛ و(ه

تِّجـار غـري املشـروع واجلـرائم ذات     أجل دعم التحقيقات واملالحقـات اجلنائيـة فيمـا يتعلـق باال    
الصــلة؛ و(و) البيانــات واملعلومــات الكميــة والنوعيــة عــن االتِّجــار باألســلحة الناريــة وحتليلــها   
ــد دروب االتِّجــار        ــدويل، مــن أجــل حتدي ــها علــى الصــعيد ال بصــورة منتظمــة، وتبادهلــا وحتليل

وليـة والوطنيـة الراميـة إىل منـع     واجتاهاته وأمناطه ورصدها، ورصد التقـدم احملـرز يف اجلهـود الد   
  ذات الصلة ومكافحتها.   اجلرمية املنظَّمةاالتِّجار غري املشروع وأشكال 

حفظ السجالت ووسم األسلحة النارية وتعقُّبها ومجـع البيانـات وحتليلـها     ومن مث فإنَّ  -٩
حلـد مــن  علــى ا -معـاً   -وتبـادل املعلومـات متثــل ركـائز مترابطــة فيمـا بينــها ميكـن أن تســاعد      

  االتِّجار غري املشروع باألسلحة النارية، كما هو مبني أدناه:
    

  ١الشكل 
  إطار املراقبة الوطنية ملكافحة االتِّجار غري املشروع باألسلحة النارية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   إطار قانوين مالئم وحمدَّث
االتِّجار غري املشروع  جترمي  •

 باألسلحة النارية

    الوسم
من أجل التحديد على حنو   •

  فريد
 وقت الصنع/االسترياد الوسم  •

   حفظ السجالت
سجالت وطنية باألسلحة   •

  النارية
ت لعشر سنواتحفظ السجال  •

   ضبط األسلحة النارية
  تسجيل مجيع الضبطيات •
• امالحقة اجملرمني قضائي 

    بلتعقّا
الفحص من واقع السجالت   •

  الداخلية واألجنبية
 توفري املساعدة الدولية•

    التحقيق اجلنائي
مجع األدلة عن تسريب   •

  األسلحة النارية
• امالحقة اجملرمني قضائي 

رصد تدفقات األسلحة 
    املشروعة غري

مجع بيانات ضبط األسلحة   •
النارية وحتليلها

 :٢-٤-١٦املؤشر
٪ لألسلحة الصغرية املضبوطة اليت جيري 

 تسجيلها وتعقبها
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وُيلــزِم بروتوكــول األســلحة الناريــة الــدولَ األطــراف، ضــمن مجلــة أمــور، مبصــادرة            - ١٠
)؛ ٦جزائها ومكوناهتا ذات الصلة والذخرية وضـبطها والتصـرف فيهـا (املـادة     األسلحة النارية وأ

وحفــظ ســجالت باألســلحة الناريــة، وحســب االقتضــاء وقــدر اإلمكــان، بأجزائهــا ومكوناهتــا     
ــادة   ــذخرية (امل ــادة      ٧وال ــة (امل ــدها بفاعلي ــها وحتدي ــة لغــرض تعقُّب  )؛٨)؛ ووســم األســلحة الناري

ــات بشــأن حــاالت   ــادل املعلوم ــدول األطــراف،     وتب ــني ال ــا ب ــة فيم ــاًمعين ــة   وفق ــا القانوني لنظمه
  ).١٢واإلدارية الداخلية (املادة 

    
    حفظ السجالت والوسم واقتفاء األثر    

ــزة أساســية يف      - ١١ ــة وصــيانتها ركي ــة أيِّ ميثــل إنشــاء ســجالت لألســلحة الناري نظــام مراقب
ع باألسلحة الناريـة ومكافحتـه بصـورة    شامل لألسلحة النارية، من أجل منع االتِّجار غري املشرو

فعالة. وتسمح سجالت األسلحة النارية بتوفري معلومات عن تاريخ األسـلحة الناريـة منـذ وقـت     
األسـلحة الناريـة طويلـة    نَّ أل نظراًصنعها وحركتها وانتقاهلا وحىت وقت التصرف النهائي فيها. و

، فمن املهم بصـفة خاصـة أن تكفـل الـدول     األجل وميكن إعادة استخدامها إىل ما ال هناية تقريبا
صيانة هذه السجالت ألطول مدة ممكنة، لكي تتمكن من تعقُّب أماكنها وحركاهتـا علـى مـدى    

إىل أمهية سـجالت األسـلحة الناريـة يف سـياق التحقيقـات اجلنائيـة،        ٧دورة حياهتا. وتشري املادة 
لـى األقــل، علـى املعلومــات املتعلقــة   ســنوات ع ١٠عنـدما ُتلــزم الـدول األطــراف باحملافظـة، ملــدة    

  .ثر تلك األسلحة النارية وحتديدها"باألسلحة النارية "الالزمة القتفاء أ
ويعــرِّف بروتوكــول األســلحة الناريــة "اقتفــاء األثــر" بأنــه التعقُّــب املنــهجي لألســلحة     -١٢

ــت        ــن الصــانع إىل املش ــذخرية، م ــا وال ــا ومكوِّناهت ــن، ألجزائه ــا أمك ــة، وحيثم ري لغــرض الناري
مساعدة السلطات املختصة يف الـدول األطـراف علـى كشـف الصـنع غـري املشـروع واالتِّجـار         

  (و)). ٣غري املشروع والتحري عنهما وحتليلهما (املادة 
 ٨ومن أجل دعم الـدول األطـراف يف حتديـد األسـلحة الناريـة وتعقُّبـها، تقتضـي املـادة           - ١٣

ألطراف وسم األسـلحة الناريـة وقـت صـنعها ووقـت      من بروتوكول األسلحة النارية من الدول ا
استريادها (وسم الواردات) وعند نقلها مـن املخزونـات احلكوميـة إىل االسـتعمال املـدين الـدائم.       

  وعالوة على ذلك، هناك أيضا متطلبات خاصة بالوسم فيما يتعلق باألسلحة النارية املعطَّلة.
لـى الـدول األطـراف أيضـا أن تتخـذ تـدابري       من الربوتوكول، يـتعني ع  ٦للمادة  وفقاًو  -١٤

مــن أجــل مصــادرة األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا والــذخرية وضــبطها والتصــرف فيهــا 
  ملنعها من "الوقوع يف أيدي أشخاص غري مأذون هلم".
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ــه         -١٥ ــدة تشــكل األســاس الــذي َيســتند إلي ــاري بعالمــة فري ــة كــل ســالح ن وُتحــدَّد هوي
عقُّـب األسـلحة الناريـة. وُيمكـن لدولـة طـرف أن تسـتخدم عالمـات         االحتفاظ بالسجالت وت

م مـن دولـة   الوسم على سالح ناري ُمستَرد للبحـث يف سـجالهتا وأيضـاً كأسـاس لطلـب مقـدَّ      
طرف أخرى بتعقُّب هذا السـالح النـاري. ويتمثـل االلتـزام األساسـي حبفـظ السـجالت طبقـاً         

، يف ضـمان االحتفـاظ بسـجالت كافيـة     ٧للربوتوكول، حسـبما هـو منصـوص عليـه يف املـادة      
  )٣(عقُّب األسلحة النارية فيما بعد.لضمان إمكانية ت

وُيمثل تعقُّب األسلحة الناريـة مصـدراً قيِّمـاً لألدلـة يف مقاضـاة مـرتكيب جـرائم االتِّجـار           -١٦
وغريها من اجلرائم وللمعلومات اليت تساعد على الكشف عن الـدروب الـيت يسـلكها املتجـرون     

سلحة النارية وحتليلها، وميكن للسلطات الوطنية أن تسعى إىل تعقُّب مصدر األسلحة الناريـة  باأل
املضبوطة يف إقليمها بغض النظر عن سبب ضبطها. وباإلضافة إىل ذلك، ُيمكن للتعقُّـب الـدويل   
الناجح، الذي عادة ما يتطلب شكالً من أشكال التعـاون الـدويل، أن يسـاعد علـى التحقـق مـن       

در املشروع أو غري املشروع لألسلحة املضـبوطة ورمبـا حتديـد دروب االتِّجـار، مبـا يف ذلـك       املص
لسياسـات ترمـي    واملقصد املتوخى، وهي معلومات ميكن أن تصبح أساسـاً  واإلرسالبلد الصنع 

  إىل املساعدة على منع االتِّجار غري املشروع باألسلحة النارية واحلد منه.
ما أُشري يف ورقـة املعلومـات األساسـية الـيت أعـدهتا األمانـة عـن        وعالوة على ذلك، فك  -١٧

ــا        ــة وأجزائه ــدة يف جمــال مكافحــة صــنع األســلحة الناري ــة واملمارســات اجليِّ التحــدِّيات القائم
ومكوِّناهتــا والــذخرية واالتِّجــار هبــا بصــورة غــري مشــروعة والتــدابري الالزمــة لتيســري تنفيــذ           

نارية وأجزائها ومكوِّناهتا والـذخرية واالتِّجـار هبـا بصـورة     بروتوكول مكافحة صنع األسلحة ال
ُيمكــن أن يكــون  )٤(،اجلرميــة املنظَّمــة غــري مشــروعة، املكمِّــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة 

للقدرة على تعقُّب األسلحة النارية دور حاسم يف التحقيق يف اجلرائم اجلنائية. وأمـا املتطلبـات   
ليت ُتلزم الدول بأن َتِسم األسلحة النارية وأن تسجلها إىل جانـب عمليـات   الوقائية والتنظيمية ا

نقلــها، وأن تنشــئ ســلطات تــرخيص فاعلــة معنيــة بصــنع األســلحة والــذخرية ونقلــها بصــورة    
قانونية، فإهنا تستهدف التشغيل الفعال لنظام األسـلحة الناريـة ووضـع شـروط واضـحة لتيسـري       

  لصلة.اإلنفاذ وإجراء التحقيقات ذات ا
، الــدول األطــراف علــى تعزيــز تبــادل املمارســات   ٧/٢املــؤمتر، يف قــراره  وقــد حــثَّ  -١٨

اجليِّدة واخلربات بني املمارسني املنخرطني يف مكافحة االتِّجار غري املشروع باألسلحة الناريـة،  
───────────────── 

عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا  اجلرمية املنظَّمةتشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة األدلة ال  )٣(  
 )، اجلزء الرابع.٢٠٠٤ (األمم املتحدة، نيويورك،

  )٤(  CTOC/COP/WG.6/2014/2. 
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وعلى النظـر، حسـب إمكاناهتـا، يف اسـتخدام األدوات املتاحـة، مبـا فيهـا تكنولوجيـات الوسـم          
حفظ السجالت، لتسهيل اقتفاء أثر األسلحة النارية، وأجزائهـا ومكوِّناهتـا وذخريهتـا كـذلك     و

عند اإلمكان، من أجل تعزيز التحرِّيـات والتحقيقـات اجلنائيـة املتعلقـة باالتِّجـار غـري املشـروع        
ومـات عـن   م معل، يف الدورة الرابعة للفريق العامـل، أن تقـدِّ  الدول تودُّ باألسلحة النارية. ولعلَّ

مـن الربوتوكـول، وكـذلك التحـديات      ١٢و ٨و ٧و ٦اجلهود الوطنية الرامية إىل تنفيذ املـواد  
  والدروس املستفادة يف هذا الصدد.

ابع توصياته ذات الصلة السابقة. أيضاً أن يتيودُّ الفريق العامل  لعلوباإلضافة إىل ذلك،   -١٩
تـه الثانيـة، علـى التحـدِّيات القائمـة واملمارسـات       ز الفريـق العامـل، يف دور  على سبيل املثال، ركَّف

اجليِّدة يف جمال جترمي االتِّجار غري املشروع باألسلحة النارية والتحقيق فيه ومالحقة الضالعني فيه 
ــها تعقُّــب      ــة، بوســائل من ــة إىل تعزيــز التعــاون الــدويل يف املســائل اجلنائي ــدابري الرامي قضــائيا، والت

وٍ فعَّال يف التحقيقات اجلارية، وعلـى أمهيـة رصـد تـدفقات االتِّجـار غـري       األسلحة النارية على حن
ــى    ــة عل ــوطين   كــلٍّاملشــروع باألســلحة الناري ــاملي. مــن الصــعيد ال وتضــمنت  )٥(واإلقليمــي والع

التوصيات العملية ذات الصلة دعم تنفيذ متطلبات الربوتوكول اخلاصة حبفظ السجالت والوسم 
). ٦-٤لناريـة علـى حنـو منـهجي يف التحقيقـات اجلنائيـة (التوصـيات        وتشجيع تعقُّب األسـلحة ا 

ادل املعلومـات  وأوصى الفريق العامل أيضـا مبواصـلة تعزيـز التعـاون الـدويل يف جمـال التعقُّـب وتبـ        
ــن       ١٢و ١١، ٩-٧(التوصــيات  ــها ع ــات وحتليل ــم مجــع البيان ــة إىل دع ــدابري الرامي ــاذ الت )، واخت

  .)١٥و ١٤و ١٣و ١٠امليادين ذات الصلة (التوصيات االتِّجار باألسلحة النارية و
مـن التوصـيات اإلضـافية، وهـو مـا قـد        واعتمد الفريق العامل، يف دورته الثالثة، عـدداً   -٢٠

وأكـد العديـد مـن     )٦(إطـار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال.      ُيسهم أيضا يف إثراء املناقشات يف 
والتعقُّــب، فضــال عــن مجــع البيانــات  التوصــيات جمــدداً علــى أمهيــة الوســم وحفــظ الســجالت  

وحتليلــها وتبــادل املعلومــات، مــن أجــل دعــم التحقيقــات اجلنائيــة ومكافحــة االتِّجــار غــري           
املؤمتر الدول األطراف على تعزيـز نظمهـا الداخليـة     وع. وأوصى الفريق العامل بأن حيثاملشر

ــات بروتوكــول األســ        ــع متطلب ــا يتســق م ــظ الســجالت، مب ــة اخلاصــة بالوســم وحف لحة الناري
حيــثَّ الــدول األعضــاء علــى القيــام علــى حنــو منــهجي بعمليــات التســجيل    ن)؛ وأ٩(التوصــية 

ــة          ــة املضــبوطة واملصــادرة واجملمَّع ــلحة الناري ــن األس ــات ع ــدوري للبيان ــل ال ــب والتحلي والتعقُّ
واملعثور عليها املشتبه يف عالقتها بنشاط غري مشروع، بغية حتديـد منشـئها وكشـف األشـكال     

). وأوصـى الفريــق العامـل أيضــاً بـأن يشــجع    ١٠احملتملـة لالتِّجـار غــري املشـروع هبــا (التوصـية     
───────────────── 

  )٥( CTOC/COP/WG.6/2014/4. 

  )٦( CTOC/COP/WG.6/2015/3. 
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املؤمتر الدول األعضاء على اسـتخدام نتـائج التعقُّـب يف إجـراء حتقيقـات جنائيـة متعمقـة بشـأن         
، االتِّجار باألسلحة النارية، مبـا يف ذلـك التحقيقـات املاليـة املوازيـة أو غريهـا حسـب االقتضـاء        

)، وأن يتعــاون بعضــها مــع ١١ مـن أجــل مكافحــة هــذا الشـكل مــن أشــكال اجلرميــة (التوصـية   
بعض على أوسع نطاق ممكن بشأن تعقُّب األسلحة الناريـة والتحقيـق يف صـنعها واالتِّجـار هبـا      
على حنو غري مشروع ومالحقـة الضـالعني هبمـا قضـائيا، مـع االسـتفادة مـن آليـات التعقُّـب أو          

ائمة حاليا، مبا يف ذلك اتفاقية اجلرميـة املنظَّمـة وبروتوكـول األسـلحة الناريـة امللحـق       التعاون الق
  ).١٢هبا، حسبما يكون مناسباً (التوصية 

ويف هذا الصدد، أوصى الفريق العامل، أيضاً يف دورتـه الثالثـة، بـأن يطلـب املـؤمتر إىل        -٢١
ها، من خـالل برناجمـه العـاملي بشـأن     املكتب أن يواصل مساعدة الدول األعضاء، بناء على طلب

األســلحة الناريــة، يف جهودهــا الراميــة إىل تعزيــز نظمهــا اخلاصــة مبراقبــة األســلحة الناريــة، مبــا    
ــد       ــة، وخصوصــاً يف جمــاالت وضــع التشــريعات؛ وحتدي يتســق مــع بروتوكــول األســلحة الناري

شــأن وســم األســلحة األســلحة الناريــة وضــبطها ومصــادرهتا والتصــرف فيهــا؛ والــدعم الــتقين ب
النارية وحفظ سجالهتا وتعقُّبها؛ والتدريب وبنـاء القـدرات يف جمـال التحقيـق يف اجلـرائم ذات      
ــا          ــا ومكوِّناهت ــة وأجزائه ــلحة الناري ــع صــنع األس ــة من ــا قضــائيا، بغي ــة مرتكبيه الصــلة ومالحق

  ).  ١٦توصية (ال والذخرية واالتِّجار هبا على حنو غري مشروع ومكافحتهما والقضاء عليهما
    

    تبادل املعلومات    
يدخل تبادل املعلومات والتعـاون الـدويل يف عـداد الركـائز األساسـية أليِّ جهـد جـاد          -٢٢

، مبا يف ذلك صنع األسلحة النارية واالتِّجار هبا بصـورة غـري مشـروعة.    اجلرمية املنظَّمةملكافحة 
ارية، يتعني على الـدول األطـراف أن   من بروتوكول األسلحة الن ١٢من املادة  ١للفقرة  وفقاًو

تتشارك يف املعلومات اهلامة املتعلقة مبجاالت حمددة، وذلك فيما يتعلق بأمور من قبيـل منتجـي   
ارهـا ومسـتورديها ومصـدِّريها وكـذلك،     األسلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوِّناهتـا والـذخرية وُتجَّ    

علومــات العامــة عــن أمــور مــن قبيــل  حيثمــا أمكــن، ناقليهــا املــأذون هلــم بــذلك، فضــالً عــن امل 
اجلماعات اإلجراميـة املنظمـة الـيت ُيعـرف أهنـا تشـارك يف هـذه األنشـطة أو ُيشـتبه يف ضـلوعها           
فيها ووسائل اإلخفاء املستعملة يف صنع األسلحة النارية أو االتِّجـار هبـا بصـورة غـري مشـروعة      

تخدمها عــادة اجلماعــات والطرائــق والوســائل ونقــاط اإلرســال والوصــول والــدروب الــيت تســ 
اإلجرامية املنظمة. ويتعني على الدول األطـراف أيضـاً أن تتبـادل خرباهتـا التشـريعية وممارسـاهتا       

)، مبا يشمل تبادل املعلومـات العلميـة   ١٢من املادة  ٢الرامية إىل مكافحة هذه اجلرائم (الفقرة 
). ١٢مـن املـادة    ٣دول (الفقـرة  والتكنولوجية فيما بني سلطات إنفاذ القانون والتعاون بني الـ 
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ــرة   ــافة إىل ذلـــك، تقضـــي الفقـ ــادة  ٤وباإلضـ ــاون الـــدول األطـــراف يف   ١٢مـــن املـ بـــأن تتعـ
الربوتوكول على تعقُّب األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا والـذخرية وأن تـرد دون تـأخري        

  على طلبات املساعدة يف تعقُّب من هذا القبيل.
هتا األمانـة لـدورة   علومـات األساسـية املـذكورة أعـاله الـيت أعـدَّ      وكما أُشري يف ورقـة امل   -٢٣

ُيمكن لتبادل املعلومـات املفيـدة أن يشـمل أحـدث املعلومـات املتبادلـة        )٧(الفريق العامل الثانية،
ــة      بــني الــدول بشــأن أفضــل املمارســات يف جمــاالت حفــظ الســجالت ووســم األســلحة الناري

التدابري الفعَّالة لضبط األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتـا   وتعطيلها؛ واملبادئ التوجيهية بشأن
ــدان        ــات اإلحصــائية عــن حــاالت فق ــها؛ والبيان ــتخلص من ــا وال ــذخرية ومصــادرهتا وإدارهت وال

ا ومســـتويات تـــدفقات األســـلحة داخليـــ األســـلحة الناريـــة وســـرقتها وضـــبطها يف كـــل بلـــد؛
غري املشروعة؛ وأثر هـذه األنشـطة علـى اجملتمـع؛     ؛ وأمناط حيازة األسلحة املشروعة واوخارجي

  محالت توعية اجلمهور يف كل بلد.وأفضل أنواع 
    

    مجع البيانات وحتليلها    
وأثرهـا   اجلرميـة املنظَّمـة  لقد ُسلِّم بالعالقة بني االتِّجار غري املشروع باألسلحة الناريـة و   -٢٤

"احلـد بقـدر كـبري مـن      )٨(ملسـتدامة، مـن أهـداف التنميـة ا    ٤-١٦على التنميـة يف إطـار اهلـدف    
ــا        ــز اســترداد األصــول املســروقة وإعادهت ــوال واألســلحة، وتعزي ــدفقات غــري املشــروعة لألم الت

  ".٢٠٣٠، حبلول عام اجلرمية املنظَّمةومكافحة مجيع أشكال 
وُيركِّــز املؤشــر الــذي اقترحــه فريــق اخلــرباء املشــترك بــني الوكــاالت املعــين مبؤشــرات      -٢٥

ــدُّ  األهــداف  ــة لرصــد التق ــة لأللفي ــى    اإلمنائي ــق هــذا اهلــدف عل ــة  "م احملــرز يف حتقي النســبة املئوي
ة والصــكوك لألســلحة الصــغرية واخلفيفــة الــيت جيــري تســجيلها وتعقُّبــها، وفقــاً للمعــايري الدوليــ

م الــذي حتــرزه الســلطات الوطنيــة يف منــع  ويهــدف هــذا املؤشــر إىل قيــاس التقــدُّ  )٩(القانونيــة".
غـري املشـروع باألسـلحة الناريـة ومكافحتـه، وفعاليـة نظـم مراقبتـها الداخليـة والدوليـة            االتِّجار

علــى األســلحة الناريــة وحركاهتــا، وقــدرة نظــم العدالــة اجلنائيــة الداخليــة علــى الكشــف عــن     
بة على حنو غري مشروع وضبطها وحتديد هويتـها وتسـجيلها؛ وحتديـد مصـدرها     األسلحة املهرَّ

طريــق التعقُّــب الــداخلي والــدويل؛ واســتخالص نتــائج مفيــدة مــن هــذه    ونقطــة تســريبها عــن  
املعلومات بشأن التدفقات غري املشروعة وضلوع املنظمات اإلجرامية فيهـا؛ ويف هنايـة املطـاف    

───────────────── 

  )٧(  CTOC/COP/WG.6/2014/2. 
 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٨(  
  )٩(  E/CN.3/2016/2. 
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ــق يف مثــل هــذه   ــة مرتكبيهــا قضــائي  التحقي ــع أشــكال   ااجلــرائم ومالحق اجلرميــة ومكافحــة مجي
م احملـرز يف إنفـاذ نظـام املراقبـة الـذي      . وسوف يساعد املؤشر املقتـرح علـى قيـاس التقـدُّ    املنظَّمة

  سيدعم السلطات الوطنية يف مكافحة االتِّجار باألسلحة النارية.
 حة النارية اليت جرت عمـال بقـراري  ، نشر املكتب الدراسة عن األسل٢٠١٥ويف عام   -٢٦

يانـات ضـبط األسـلحة الناريـة الـيت ُجمعـت مـن        ، واسـَتندت إىل ب ٦/٢و ٥/٤مؤمتر األطـراف  
هــذه العمليــة اجلماعيــة مل تكــن ذات  أنَّ دولــة عضــواً قــدمت املعلومــات طواعيــة. ورغــم   ٤٥

تغطية عاملية، فقد سلطت الضوء على ما جلمع هـذا النـوع مـن البيانـات علـى الصـعيد الـدويل        
وطين لالتِّجـار باألسـلحة   من قيمـة وفائـدة، ومسحـت بإلقـاء بعـض الضـوء علـى الطـابع عـرب الـ          

النارية وعلى الـدروب املسـتخدمة يف هـذا االتِّجـار فيمـا بـني البلـدان اجمليبـة. وقـد طلـب قـرار            
إىل املكتب أن يواصل مجع املعلومات مـن الـدول األطـراف عـن االتِّجـار       ٧/٢مؤمتر األطراف 

عامـل أن ينظـر يف نتـائج    غري املشروع باألسلحة النارية على أساس منتظم، وأوعز إىل الفريق ال
ر الفريــق العامــل يف دورتــه الدراســة، بغيــة تقــدمي توصــيات إىل املــؤمتر يف دورتــه الثامنــة. وكــرَّ 

الثالثة التأكيد على الوالية املسـَندة إىل املكتـب بشـأن مواصـلة مجـع وحتليـل املعلومـات الكمِّيـة         
األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوِّناهتـا     والنوعية والبيانات املصنَّفة على حنو مالئم عن االتِّجـار ب 

والذخرية، والنظر يف أن يطلب إىل األمانة أن تعدَّ دراسة مرة كـل سـنتني بالتعـاون الوثيـق مـع      
  ).١٨الدول األعضاء (التوصية 

 وجـود نقـص علـى نطـاق واسـع يف      النارية، تـبني وكما أُبرز يف الدراسة عن األسلحة   -٢٧
نات املتعلقـة بضـبطيات األسـلحة الناريـة واالتِّجـار هبـا يف البلـدان        القدرة على مجع وحتليل البيا

املتقدمــة والناميــة علــى الســواء. وتشــمل بعــض القضــايا الرئيســية الــيت جــرى حتديــدها يف هــذا  
الصدد االفتقار إىل آليات منهجية جلمع البيانات يف العديد مـن البلـدان، مبـا يف ذلـك األدوات     

جالت وتطبيقات الرباجميات؛ وعدم إتاحة فُرص ملشاركة مـوظفي  والقدرات الكافية، مثل الس
العدالــة اجلنائيــة يف الشــبكات ذات الصــلة وتفاعلــهم مــع زمالئهــم مــن اخلــرباء يف منطقتــهم أو 

يف تيسـري فهــم مشـكلة االتِّجـار باألســلحة الناريـة عــرب      حامســاً خارجهـا، وهـو مــا ُيعتـرب عـامالً    
االتِّجــار باألســلحة الناريــة خيضــع للتحليــل أنَّ ، ال يبــدو احلــدود الوطنيــة؛ ويف حــاالت عديــدة

ــإنَّ    ــدما ُيجــرى مثــل هــذا التحليــل ف نتائجــه ال ُتعمَّــم علــى نطــاق واســع.    بانتظــام، وحــىت عن
وُتضِعف مثل هذه التحديات من القدرة على اختاذ إجراءات على الصعيد الوطين ملنع االتِّجـار  

  .ايق مع املتجرين ومالحقتهم قضائيلدويل على التحقباألسلحة النارية وتقوِّض التعاون ا
وتتمثل أولوية رئيسية للدول يف تعزيـز القـدرة علـى مجـع البيانـات وحتليلـها، ال سـيما          -٢٨

يف البلــدان األكثــر تضــررا مــن االتِّجــار باألســلحة الناريــة. ويف هــذا الصــدد، ميكــن للــدول أن  
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لـب، الـيت ُيمكـن أن تتـوافر علـى الصـعيد الثنـائي أو        تستفيد من املساعدة التقنية، بناء علـى الط 
دة يف جمـال  الدويل. وُيمكن إلتاحة فرص منتظمة لتبادل املعلومات والبيانات واملمارسات اجليِّـ 

منع االتِّجار غري املشروع باألسلحة النارية ومكافحته أن ُيسـهم أيضـاً يف تعزيـز الثقـة وتـدعيم      
  التعاون الدويل يف هذا امليدان.

وقد أوصى الفريق العامل يف دورته الثالثة، ضمن مجلة أمور، بأن يدعو املـؤمتر الـدول     -٢٩
األعضــاء إىل تنميــة أو تعزيــز قــدراهتا الداخليــة علــى مجــع وحتليــل البيانــات عــن االتِّجــار غــري     
املشروع باألسـلحة الناريـة، بعـدة سـبل منـها التـرويج للتنسـيق املعـزَّز بـني السـلطات املختصَّـة            

عنيــة، وإىل تــوفري التــدريب ملــوظفي أجهــزة إنفــاذ القــانون علــى حتديــد مضــبوطات األســلحة  امل
الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية وتســجيلها واإلبــالغ عنــها، وكــذلك علــى إصــدار          

  ).٨إحصاءات عن املضبوطات على الصعيد الوطين (التوصية 
    

ات املختصَّة ضمن شبكات تطوير أو تعزيز مهارات اخلرباء والسلط  - ثالثاً  
مراقبة األسلحة النارية من أجل حتسني التعاون على الصعيدين اإلقليمي 

  والدويل وتبادل املعلومات واملمارسات اجليِّدة هبدف منع االتِّجار 
    غري املشروع باألسلحة النارية ومكافحته

داً تعاونيـة مـن الـدول    يشكِّل االتِّجار باألسلحة النارية جرمية عرب وطنية تتطلـب جهـو    -٣٠
األعضاء، مبـا يف ذلـك تبـادل املعلومـات والبيانـات ذات الصـلة واملمارسـات اجليـدة واخلـربات          
فيما بني السلطات املختصة مبراقبة األسلحة النارية وممارسي العدالـة اجلنائيـة، يف مجيـع مراحـل     

اً مـا يتعرقـل التعـاون    سلسلة االتِّجار، لكشف تلك اجلرمية والتحقيـق فيهـا ومكافحتـها. وكـثري    
يـد املشـتبه   الدويل واإلقليمي بسبب االفتقـار إىل اخلـربة يف جمـال األسـلحة الناريـة وصـعوبة حتد      

وكثرياً ما أُشري إىل االفتقار إىل املعرفة املتخصِّصة والقدرة على حتديـد  اهبم ومالحقتهم قضائي .
ــة    ــها وإجــراء التحقيقــات اجلنائي ــة وتعقُّب املعقَّــدة باعتبارهــا عقبــات حتــول دون  األســلحة الناري

  مكافحة االتِّجار غري املشروع باألسلحة النارية على حنو فعال.
وبغيــة التغلــب علــى بعــض هــذه التحــديات، أوصــى الفريــق العامــل املعــين باألســلحة      -٣١

)، بــأن يشــجِّع املــؤمتر الــدول األطــراف  CTOC/COP/WG.6/2014/4الناريــة يف دورتــه الثانيــة ( 
عزيز التبادل املنتظم للخربات بشأن خمتلف األسـاليب واألدوات املسـتخدمة يف مكافحـة    على ت

االتِّجــار غــري املشــروع باألســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية، مبــا يف ذلــك بشــأن    
  ).٩عملية الوسم وفقاً لربوتوكول األسلحة النارية (التوصية 
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اإلقليميـة بشـأن األسـلحة الصـغرية إطـاراً وأساسـاً       ويوفِّر عدد مـن الصـكوك الدوليـة و     -٣٢
مشتركاً للعمل فيما بني الدول. ويشمل النظام القانوين الـدويل أربعـة صـكوك عامليـة النطـاق،      

: بروتوكول األسلحة النارية ومعاهدة جتارة األسلحة، الـيت اعتمـدهتا   منهما اثنان ملزمان قانوناً
كـانون األول/ديسـمرب    ٢٤ودخلـت حيـز النفـاذ يف     ٢٠١٣نيسـان/أبريل   ٢اجلمعية العامة يف 

وبرنامج العمل املتعلق باألسلحة الصـغرية، الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة يف عـام        )١٠(،٢٠١٤
والصــك الــدويل لــتمكني الــدول مــن التعــرف علــى األســلحة   )١١()،(غــري ملــزم قانونــاً ٢٠٠١

لوقـت املناسـب وبطريقـة يعـول عليهـا،      الصغرية واألسلحة اخلفيفة غـري املشـروعة وتعقُّبـها يف ا   
وهـذه الصـكوك،    )١٢(أيضـاً).  (غـري ملـزم قانونـاً    ٢٠٠٥الذي اعتمدته اجلمعيـة العامـة يف عـام    

وإن كانــت خمتلفــة يف نطاقهــا، هلــا أهــداف متداخلــة تتكامــل علــى حنــو متبــادل ويعــزز بعضــها 
العمـل الـذي يضـطلع بـه      ر، جنبـاً إىل جنـب مـع االتفاقـات اإلقليميـة، تنسـيق      بعضاً. وهي تيسِّ

موظفــو إنفــاذ القــانون يف واليــات قضــائية خمتلفــة وتوحِّــد القــوانني واللــوائح التنظيميــة وتــوفِّر   
  الدعم والتعاون الدوليني ملكافحة التسريب واالتِّجار على حنو غري مشروع.

ويتـــيح االتصـــال املنـــتظم واملباشـــر بـــني املمارســـني، علـــى ســـبيل املثـــال مـــن خـــالل     -٣٣
دة لتبـــادل ومناقشـــة جتماعـــات أو احللقـــات الدراســـية أو األحـــداث املشـــاهبة، فرصـــاً جيِّـــ اال

التجارب واملعارف والصعوبات. ويف األقاليم اليت أتيحت فيها للممارسـني فرصـة اللقـاء علـى     
أســاس منــتظم، أظهــرت التجربــة أنَّ مســتويات الثقــة املتبادلــة كانــت أعلــى بكــثري وأنَّ معــدل   

دة كـان أعلـى بكـثري ممـا هـو يف      ت ذات الصـلة وحـىت تلـك اخلاصـة بقضـايا حمـدَّ      تبادل املعلوما
  األقاليم اليت تكون الطلبات الرمسية هي قنوات االتصال الوحيدة فيها.

ومن األمثلة على املنابر اإلقليمية اليت هتدف لدعم التعاون اإلقليمي وتبـادل املعلومـات     -٣٤
اريـة شـعبة األسـلحة الصـغرية التابعـة ملفوضـية اجلماعـة        بشأن املسائل ذات الصلة باألسـلحة الن 

ــة       ــا؛ والفريــق العامــل املعــين باألســلحة الناري ــا يف غــرب أفريقي االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي
واملتفجرات التابع للسوق اجلنوبية املشتركة يف أمريكا اجلنوبية؛ وفرقة العمـل املعنيـة باألسـلحة    

ــة للمفوضــية األوروب  ــة التابع ــل املعــين      الناري ــق العام ــاملي، يضــطلع الفري ــى الصــعيد الع ــة. وعل ي
باألسلحة النارية هو أيضاً، فيما يتعلق مبكافحة االتِّجار باألسلحة الناريـة ضـمن أمـور أخـرى،     
بدور مهم يف تيسري تنفيذ بروتوكول األسلحة الناريـة مـن خـالل تبـادل اخلـربات واملمارسـات       

  رية.بني املمارسني يف جمال األسلحة النا
───────────────── 

 .٦٧/٢٣٤قرار اجلمعية العامة   )١٠(
)١١(  A/CONF.192/15. 
)١٢(  A/CONF.192/15. 
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وُيمكــن للشــبكات املتخصصــة الــيت تضــم ســلطات مراقبــة األســلحة الناريــة وممارســي   -٣٥
واالتِّجـار غـري املشـروع باألسـلحة الناريـة أن       اجلرميـة املنظَّمـة  العدالة اجلنائيـة املعنـيني مبكافحـة    

عالـة يف  ُتيسِّر وَتدعم تبادل اخلربات والتجارب فيما يتعلـق بالتحقيقـات واملالحقـة القضـائية الف    
، وذلـك عـن طريـق تبـادل     اجلرميـة املنظَّمـة  جرائم األسـلحة الناريـة ومـا يتصـل هبـا مـن أشـكال        

تتسـق مـع الـنظم     قائـ بطردة والـدروس املسـتفادة وبنـاء القـدرات،     املعلومات واملمارسات اجليِّـ 
ن القانونية واإلدارية الداخلية اخلاصة بكل بلد. وهذه التبادالت واسـعة النطـاق وتشـمل، ضـم    

مجلة أمور، مسائل من قبيل: اجلماعات اإلجرامية املنظمة اليت ُيعرف أو ُيشتبه بأهنا تشـارك يف  
صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكّوناهتــا والــذخرية أو االتِّجــار هبــا بصــورة غــري مشــروعة؛  

لـك  ووسائل اإلخفاء؛ ونتائج اجلهـود الراميـة لرصـد تـدفقات االتِّجـار غـري املشـروع، مبـا يف ذ        
بيانات عن مضبوطات األسلحة واجملاالت ذات الصلة؛ ونقاط اإلرسال والوصول والـدروب؛  
واخلـربة التشــريعية؛ ومعلومــات عـن حــاالت حمــدَّدة بشـأن مســائل مــن قبيـل املنــتجني والتجــار     
واملصدرين واملستوردين املأذون هلم؛ وقضـايا وأفضـل املمارسـات يف جمـال التحقيـق يف جـرائم       

دة يف تنفيـذ تـدابري   ؛ واملمارسـات اجليِّـ  قضـائيا ارية واجلرائم ذات الصلة ومالحقتها األسلحة الن
وسياسات منع اجلرمية. وعلى الصعيد الوطين، تشمل املمارسـة اجليِّـدة يف بعـض الـدول إنشـاء      
برامج متخصِّصة أو وحدات أو مراكز معنية باألسلحة الناريـة يف إطـار سـلطة خمتصـة، وذلـك      

املسائل اليت ختص األسلحة النارية جتميعاً مركزيـاً والتعامـل معهـا. وُيمكـن هلـذه      لتجميع مجيع 
الوحدات املتخصصة أن تكون مفيدة ألغراض التحقيق يف جـرائم األسـلحة الناريـة وكمصـدر     
لتوليــد البيانــات ومعاجلــة أحــدث اإلحصــاءات لفائــدة مــوظفي االســتخبارات وكبــار مــوظفي  

الء املـوظفني علـى تعقُّـب مصـدر األسـلحة الناريـة وتبسـيط نظـام         إنفاذ القانون، وملساعدة هـؤ 
  )١٣(بغية تيسري املالحقات القضائية. االختبار،

ــة           -٣٦ ــني املمارســني وســلطات مراقب ــاق ممكــن ب ــى أوســع نط ــاون عل ــز التع ويتســم تعزي
لحة األسلحة الناريـة بأمهيـة حامسـة لتعزيـز املعـارف واملعلومـات وتبادهلـا بشـأن االتِّجـار باألسـ          

النارية واجملاالت ذات الصلة، كما أنه ضروري لكشف جرائم االتِّجار ذات الصـلة والتحقيـق   
، مبـا يف ذلـك التحقيقـات املعقـدة. وواصـل املكتـب، مـن        قضـائيا فيها ومالحقة الضالعني فيهـا  

خــالل برناجمــه العــاملي لألســلحة الناريــة، تعزيــز ودعــم التعــاون اإلقليمــي والــدويل، ونظَّــم           
ــات       اجت ــادل اخلــربات ودعــم آلي ــاون وتب ــة لتيســري التع ــة وأقاليمي ــة وإقليمي ماعــات دون إقليمي

التعاون القائمة وتشجيع إنشاء شبكات متخصصة لسلطات العدالـة اجلنائيـة ومراقبـة األسـلحة     
  النارية يف خمتلف املناطق دون اإلقليمية.

───────────────── 

 .CTOC/COP/WG.6/2014/2انظر أيضاً   )١٣(
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ا بشـأن بنـاء شـبكات    امليـ ع ، أطلق املكتـب برناجمـاً  ٢٠١٥ويف كانون األول/ديسمرب    -٣٧
عـرب الوطنيـة، هبـدف إنشـاء شـبكات فعالـة "لتشـبيك الشـبكات"          اجلرمية املنظَّمةفعالة ملكافحة 

مـن جانـب الـدول األعضـاء لتحسـني اهلياكـل واملمارسـات         وتنسـيقاً  ووضع هنج أكثر تكـامالً 
  تدريب املوظفني.التشغيلية وتعزيز تبادل املعلومات والتعاون العمليايت، إىل جانب حتسني 

    
تعزيز املساعدة التقنية وبناء القدرات ملكافحة االتِّجار غري املشروع   - رابعاً  

    باألسلحة النارية يف سياق منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
كما جاء يف الدراسة عن األسلحة النارية، بالنظر إىل التحديات الـيت تواجههـا الـدول      -٣٨

االتفاقات الدولية اخلاصة باألسـلحة الناريـة وتنفيـذها تنفيـذا كـامال،      األعضاء يف االنضمام إىل 
، علـى  اجلرميـة املنظَّمـة  ُيؤكِّد العديد مـن الصـكوك، مثـل بروتوكـول األسـلحة الناريـة واتفاقيـة        

أمهية تدريب املمارسني وبناء قدراهتم باستمرار من أجل تنفيذ الصكوك بفاعلية. وتـدعو هـذه   
ألطراف إىل التعاون فيما بينـها ومـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ذات      الصكوك أيضاً الدول ا

الصلة بغية تيسري توفري ما يلزم من تدريب ومساعدة تقنية، ومها ضروريان لتعزيز قـدرهتا علـى   
ذات  اجلرميـة املنظَّمـة  منع صنع األسلحة النارية واالتِّجار هبـا علـى حنـو غـري مشـروع وأشـكال       

واملـادة   اجلرمية املنظَّمةمن اتفاقية  ٢٩ستئصاهلا (انظر يف هذا الصدد املادة الصلة ومكافحتها وا
  من بروتوكول األسلحة النارية). ١٤
، ٢٠١١ويسعى الربنامج العاملي لألسلحة النارية التابع للمكتب، الذي أنشئ يف عـام    -٣٩

املشـروع باألسـلحة    إىل مساعدة الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل مكافحة االتِّجـار غـري  
وبروتوكول األسلحة النارية؛ واسـتناداً   اجلرمية املنظَّمةالنارية من خالل التنفيذ الكامل التفاقية 

ــاتية         ــدعم بشــأن املشــورة السياس ــوفري ال ــامج إىل ت ــدد التخصصــات، يســعى الربن إىل هنــج متع
سـم األسـلحة الناريـة    واملساعدة التشريعية؛ وبناء القدرات والتـدريب؛ والـدعم الـتقين بشـأن و    

وحفــظ ســجالهتا وضــبطها ومجعهــا وإدارهتــا وتــدمريها؛ واســتحداث أدوات تقنيــة؛ ومجــع         
  البيانات عن االتِّجار باألسلحة النارية وحبثها وحتليلها.

لـدعم جهـود الـدول األعضــاء يف     التقنيـة والتشـريعية عنصــراً أساسـي   وُتمثـل املسـاعدة ا    -٤٠
عــرب الوطنيــة  اجلرميــة املنظَّمــةزيــز قــدراهتا الوطنيــة علــى منــع   ســبيل اختــاذ خطــوات حامســة لتع 

ا. وُيمكـــن لـــألدوات التشـــريعية مـــن قبيـــل القـــانون ومكافحتـــها ومالحقـــة مرتكبيهـــا قضـــائي
النموذجي ملكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائهـا ومكوناهتـا وذخريهتـا واالتِّجـار هبـا بصـورة       

راض أطرهـا القانونيـة وجعلـها تتماشـى مـع النظـام       غري مشـروعة أن تسـاعد الـدول علـى اسـتع     
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القانوين الدويل، فضال عن تلبية الشروط املسـبقة املهمـة لتبـادل املعلومـات والتعـاون علـى حنـو        
. وَيدَعم تقدمي املزيد من املساعدة التقنية، يف جماالت من قبيل الوسـم وحفـظ السـجالت    فعَّال

ت وتـوفري التـدريب املتخصـص بشـأن مسـائل مراقبـة       وتعزيز القدرات الوطنية على مجع البيانـا 
، أيضـاً اجلهـود   ااملشـروع ومالحقـة مرتكبيـه قضـائي     األسلحة النارية والتحقيق يف االتِّجـار غـري  

  اليت تبذهلا الدول األعضاء يف سبيل مكافحة االتِّجار غري املشروع باألسلحة النارية.
ة بشــأن التحقيــق يف االتِّجــار غــري  وَيســتكمل وضــع وعقــد دورات تدريبيــة متخصِّصــ   -٤١

ومالحقــة الضــالعني فيــه قضــائيا أشــكال  اجلرميــة املنظَّمــةاملشــروع باألســلحة الناريــة وصــالته ب
املساعدة التقنية األكثر تقليدية اليت ُتقدَّم عادة واليت تركِّز بدرجة أكـرب علـى اجلوانـب اخلاصـة     

ملخــزون. وُيشــكِّل تعزيــز قــدرات الــدول بــاملنع، وال ســيما الوســم وحفــظ الســجالت وإدارة ا
األعضاء، على التوازي مع ذلك، بشأن اختاذ تدابري يف إطـار العدالـة اجلنائيـة، يف هـذا الصـدد،      

  بني املنع واملراقبة.كثرياً ما ُتغفل صلةً أساسيةً 
ط الفريق العامل املعين باألسلحة النارية الضوء، يف دورتـه األوىل، علـى بعـض    وقد سلَّ  -٤٢

ت الصـلة  التحدِّيات احملدَّدة املتعلقة بـالتحقيق يف قضـايا االتِّجـار باألسـلحة الناريـة واجلـرائم ذا      
وقــدَّم توصــيات ذات صــلة ملســاعدة الــدول علــى تعزيــز قــدراهتا   اومالحقــة مرتكبيهــا قضــائي ،

ل ويتعلــق أحــد التحــديات الرئيســية الــيت تواجــه الــدو )١٤(وطنيــة يف تلــك اجملــاالت بالتحديــد.ال
بالصــعوبة العامــة الــيت تكتنــف تطبيــق التــدابري الوقائيــة الــواردة يف بروتوكــول األســلحة الناريــة  

  ودعم تدابري إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية الكافية ملكافحة االتِّجار غري املشروع.
وأوصى الفريق العامـل يف دورتـه الثانيـة، ضـمن مجلـة أمـور، بـأن حيـث املـؤمتر الـدول             -٤٣
اف على وضع وتوفري برامج تدريبيـة لبنـاء قـدرات السـلطات احلكوميـة املعنيـة، مبـا فيهـا         األطر

سلطات إنفاذ القانون واجلمارك والنيابة العامة والقضـاء، علـى التحقيـق يف االتِّجـار باألسـلحة      
يشجِّع الـدول األعضـاء علـى اسـتخدام      )؛ وأن٦بذلك من مسائل (التوصية  النارية وما يتصل

تعقُّب إلجراء حتقيقـات جنائيـة متعمقـة بشـأن االتِّجـار باألسـلحة الناريـة، مبـا يف ذلـك          نتائج ال
حتقيقات موازية مالية أو غريها حيثما يكـون مناسـباً، بغيـة مكافحـة هـذا الشـكل مـن أشـكال         

)؛ وعلى التعاون فيما بينها على أوسع نطاق ممكن بشأن تعقُّب األسـلحة  ١١اجلرمية (التوصية 
شأن التحقيق يف صنعها واالتِّجار هبا على حنو غري مشـروع ومالحقـة الضـالعني هبمـا     النارية وب

 اجلرميـة املنظَّمـة  قضائيا، باستخدام آليات التعقُّب أو التعاون القائمة حاليا، مبـا يف ذلـك اتفاقيـة    
  .)١٢(التوصية  وبروتوكول األسلحة النارية امللحق هبا، حسبما يكون مناسباً

───────────────── 

 .CTOC/COP/WG.6/2012/4و CTOC/COP/WG.6/2012/3انظر   )١٤(



 

16V.16-01465 

 

CTOC/COP/WG.6/2016/2

بأمهيـة تـوفري التـدريب وبنـاء القـدرات       ٧/٢على ذلك، سلَّم املـؤمتر يف قـراره    وعالوة  -٤٤
بصــورة مســتمرة مــن أجــل منــع ومكافحــة صــنع األســلحة الناريــة واالتِّجــار هبــا بصــورة غــري    
ــانون والقضــاء          ــاذ الق ــدريب ســلطات إنف ــدول إىل الشــروع يف ت ــا ال ــة، ودع مشــروعة بفاعلي

  يف جمال حتديد األسلحة النارية وتعقُّبها. واجلمارك، أو مواصلة ذلك التدريب،
    

    االستنتاجات وأسئلة للمناقشة  - خامساً  
وغريها من اجلرائم اخلطرية، مبـا   اجلرمية املنظَّمةيثري االتِّجار باألسلحة النارية وصالته ب  -٤٥

يف ذلك اإلرهاب، حتديات مهمة للدول األعضاء ويتطلـب إجـراءات شـاملة وواسـعة القاعـدة      
أجل الوقاية من هذه التهديدات ومكافحتها بفاعلية. وال يتطلـب تنفيـذ نظـم فعالـة ملراقبـة      من 

فقـط   ا مالئمـاً ا ومعياريـ لناريـة إطـاراً تشـريعي   األسلحة النارية تتماشى مع بروتوكول األسلحة ا
عـن مـوارد بشـرية وتقنيـة وماليـة. وعلـى        وإمنا أيضاً العمل املنسق لكيانـات متخصصـة، فضـالً   

لرغم من إحراز تقدم يف تنفيذ مبادرات متنوعة، ال يزال هناك الكـثري ممـا ينبغـي عملـه، مبـا يف      ا
  ذلك يف جمال التعاون الدويل.

وليست األنشطة الرامية إىل حتسني الوسم وحفظ السجالت والتعقُّب ومجع البيانـات    -٤٦
جــزءاً مــن إطــار شــامل   واملعلومــات غايــات يف حــد ذاهتــا بــل ينبغــي أن ُينظــر إليهــا باعتبارهــا  

ومتـرابط ملمارسـة مراقبـة فعالـة لصــنع األسـلحة الناريـة واالتِّجـار هبــا علـى حنـو غـري مشــروع.           
ــع         ــة ووســم مجي ــة لألســلحة الناري ــذا النظــام يف إنشــاء ســجالت وطني ــل ه ــل ركــائز مث وتتمث

املضـبوطة   األسلحة النارية املنَتجة واملستوَردة بطريقة صحيحة وتسجيل مجيع األسـلحة الناريـة  
وتعقُّبها بطريقة منهجية من أجل حتديد نقطة التسريب مـن امللكيـة واالسـتخدام القـانونيني إىل     
امللكية واالسـتخدام غـري القـانونيني والتعـاون الـدويل بشـأن تعقُّـب األسـلحة الناريـة. ويف هـذا           

  راقبة هذه.الصدد، قد تكون توصيات الفريق العامل السابقة مفيدة يف حتسني تنفيذ نظم امل
ــة أن تتنــاول فعَّ تــود الــدول األعضــاء لعــلوخــالل الــدورة املقبلــة للفريــق العامــل،     -٤٧ الي

واستدامة املبادرات اجلاريـة الـيت هتـدف إىل حتسـني مكافحـة االتِّجـار غـري املشـروع باألسـلحة          
ل النارية من خالل حفظ السجالت والوسم والتعقُّب، وكذلك مجـع البيانـات وحتليلـها وتبـاد    

  املعلومات، مبا يف ذلك بناء القدرات يف هذه اجملاالت.
 


