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*2000183*  

  العامل املعين باألسلحة الناريةالفريق 
  ٢٠٢٠آذار/مارس  ١٨و ١٧فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

  بروتوكول األسلحة النارية والتشريعات مدى قدرة 
  للتهديدات اجلديدة واملستجدة املتعلقة على التصدي الوطنية 

  بصنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار 
        هبا بصورة غري مشروعة

على التصدي األسلحة النارية والتشريعات الوطنية  بروتوكولمدى قدرة     
للتهديدات اجلديدة واملستجدة املتعلقة بصنع األسلحة النارية وأجزائها 

     بصورة غري مشروعةومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا 
      ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة    

    مقدِّمة  -أوًال  
طرائق واجلديدة األســــلحة النارية أصــــبحت تصــــميمات على مدى العقدين املاضــــيني،   -١

ساليب العمل املتغرية يف نقل األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا وإنتاجها،  أ
حتديات هامة للمشــــرعني ونظم العدالة اجلنائية يف جمال وضــــع ُنُهج متثل بصــــورة غري مشــــروعة، 

ألنواع ويف جمال الكشف عن اجلرائم املتعلقة هبذه ا ،تشريعية وسياساتية واستراتيجية تتسم بالكفاءة
، ُأويل مزيد من االهتمام هلذه ردًا على ذلكمن األســــــلحة والتحقيق فيها ومقاضــــــاة مرتكبيها. و

التهديدات اجلديدة واملســتجدة يف عمليات تقييم التهديدات األمنية واســتراتيجيات وعمليات إنفاذ 
، ويف آونة أقربامل. القانون، وكذلك يف النظم الوطنية ملراقبة األســــــلحة النارية، يف مجيع أحناء الع

ازداد التشـــــديد على التهديدات اجلديدة واملســـــتجدة املتعلقة بصـــــنع األســـــلحة النارية وأجزائها 
  ومكوناهتا والذخرية واالتِّجار هبا بصورة غري مشروعة على الصعيدين الدويل واإلقليمي.

                                                                    
  *  CTOC/COP/WG.6/2020/1. 
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نظمة عرب الوطنية، وقد أعرب مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل  -٢
، عن اقتناعه حباجة الدول األطراف إىل التأكد من أنَّ أطرها القانونية والتدابري ذات ٩/٢يف قراره 

الصـــلة تســـد الثغرات وتعاجل على حنو واٍف بالغرض االســـتغالل اإلجرامي لألشـــكال اجلديدة من 
ية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية، التجارة الدولية، مثل اســـتخدام اإلنترنت يف جتارة األســـلحة النار

  وذلك هبدف احلد من االجتار غري املشروع هبا.
وأوصــــى الفريق العامل املعين باألســــلحة النارية، يف اجتماعه الســــادس، بأن تنقح الدول   -٣

األعضـــــاء وتعزز تشـــــريعاهتا الوطنية املتعلقة باألســـــلحة النارية بغرض حتديد الثغرات التشـــــريعية 
ملحتملة اليت ميكن أن تســهل حصــول اجلماعات اإلجرامية أو اإلرهابية على األســلحة والفجوات ا

ــــــواق غري القانونية، مع مراعاة التهديدات املســــــتجدة والتطورات  النارية وتســــــريبها إىل األس
نارية  ــــــلحة ال التكنولوجية، من خالل تعزيز مجلة أمور، من بينها األحكام املتعلقة بصــــــنع األس

  )١(يلها، وتعزيز الضوابط الوطنية املعنية بالنقل والترخيص.وتعطيلها وحتو
املقبلة ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشــــر ملنع اجلرمية  ٤إن حلقة العمل فوعالوة على ذلك،   -٤

ـــتتناول االجتاهات ٢٠٢٠والعدالة اجلنائية، الذي ســـيعقد يف كيوتو، اليابان، يف نيســـان/أبريل  ، س
رية واحللول املســـــتجدة يف جمال اجلرمية، ال ســـــيما التكنولوجيات اجلديدة الراهنة والتطورات األخ

شبكة  سائل وأدوات ملكافحة اجلرمية، مبا يف ذلك االجتار باألسلحة النارية على ال اخلفية بوصفها و
  )٢(، من بني مسائل أخرى.(الداركنت)

ية، مســـــألة التهديدات وقد أثريت يف حمافل أخرى لألمم املتحدة، من زوايا خمتلفة وتكميل  -٥
اجلديدة واملستجدة وأثرها على النظم القائمة اخلاصة مبراقبة األسلحة. ويف حني أن املناقشات اليت 
دارت يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول مكافحة صــنع 

ر هبا بصورة غري مشروعة، املكمل لالتفاقية، األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتا
ركزت حىت اآلن على أثر هذه التهديدات على نظم مراقبة صـــنع ونقل األســـلحة النارية وأجزائها 
ومكوناهتا والذخرية، فإن املناقشات اجلارية يف إطار برنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع 

صغرية واألسلحة اخلفيفة ضاء عليه، ويف إطار الصك  باألسلحة ال من مجيع جوانبه ومكافحته والق
الدويل املتعلق بتمكني الدول من التعرف على األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفة غري املشــروعة 
ثار  هذه املواضــــــيع من منظور آ ها، نظرت يف  قة يعول علي ناســـــــب وبطري ها يف الوقت امل وتعقب

  ة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وحفظ سجالهتا وتعقبها.التكنولوجيات اجلديدة على وسم األسلح
وعلى وجه اخلصــــــوص، فإن اجتماعني مفتوحي العضــــــوية خلرباء حكوميني، ُعقدا يف   -٦

صعوبة  ٢٠١٥و ٢٠١١  عامي ضوء على  سلطا ال يف إطار برنامج العمل والصك الدويل للتعقب، 
لتحديات اليت يشكلها التصميم التجميعي الوسم املعمِّر لألسلحة النارية ذات اإلطار البوليمري؛ وا

ــــــلحة أمام حتديد اهلوية الفريد وأمام التتبع؛ والطباعة الثالثية األبعاد (الصــــــنع التجميعي)  لألس
ستجدة لتعزيز مراقبة األسلحة  صغرية؛ والفرص اليت تتيحها التكنولوجيات اجلديدة وامل لألسلحة ال

                                                                    
  )١(  CTOC/COP/WG.6/2018/4 ٦، التوصية. 
  )٢(  A/CONF.234/PM.1 ١٧٣، الفقرة. 
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شأن ُمرفق  ونتيجة لذلك، أعربت دول عديدة )٣(الصغرية. عن رغبتها يف إجراء مداوالت مركزة ب
تكميلي للصــــــك الدويل للتعقب، يف ضــــــوء التطورات اجلديدة يف جمال الصــــــنع والتكنولوجيا 
والتصميم، وخباصة فيما يتعلق باألسلحة البوليمرية والتجميعية، خالل االجتماع السابع املقبل من 

ر يف تنفيذ برنامج العمل والصــك الدويل للتعقب، االجتماعات اليت تعقدها الدول كل ســنتني للنظ
 )٤(.٢٠٢٠ الذي سيعقد يف عام

إزاء صـــنع األســـلحة النارية وأجزائها  شـــامًال ومبا أن بروتوكول األســـلحة النارية يتخذ هنجًا  -٧
ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، بالنص على تدابري ملموسة تتعلق بوسم األسلحة 
صل  النارية وحفظ سـجالهتا، من خالل وضـع نظام ملراقبة نقل األسـلحة النارية، وبالنص على تدابري تت

فإن املناقشــة حول ما للتهديدات اجلديدة واملســتجدة من أثر على  بنظام العدالة اجلنائية، يف مجلة أمور،
التنفيذ الفعال لربوتوكول األسلحة النارية تتسم بأمهية بالغة. وقد يكون من املفيد البناء على املناقشات 

  املستمرة يف إطار برنامج العمل والصك الدويل للتعقب وأخذ تلك املناقشات يف االعتبار.
هذه تبيِّن التهديدات اجلديدة  األساسيةومن أجل تيسري هذه املناقشة، فإن ورقة املعلومات   -٨

صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا  واملستجدة األكثر إحلاحًا صلة ب املت
التصـــدي  الرامية إىل والنُُّهجمن التوصـــيات بشـــأن اخلطوات  بصـــورة غري مشـــروعة، وتقدم عددًا

للتهديدات املستبانة لكي ينظر فيها الفريق العامل املعين باألسلحة النارية. كما تقدم الورقة أفكارًا 
للتهديدات املســتبانة، وتعرض على التصــدي بروتوكول األســلحة النارية مدى قدرة للتأمل بشــأن 

ينظر فيها الحقًا مؤمتر أمثلة على التشـــريعات الوطنية ميكن أن تدعم مداوالت الفريق العامل لكي 
األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظمة. ولبلوغ هذه الغاية، تقدم الورقة أمثلة واردة يف التوجيه اخلاص 
ــــــلحة النارية والئحته التنفيذية اللذين اعتمدمها االحتاد األورويب، كنموذج لصــــــك إقليمي  باألس

دف إىل تعزيز الضــــوابط على األســــلحة دينامي شــــهد يف اآلونة األخرية تعديالت هامة عديدة هت
  النارية واملساعدة على اجتناب املخاطر املتصلة بالعديد من التهديدات املستبانة.

  
على التصدي بروتوكول األسلحة النارية والتشريعات الوطنية مدى قدرة   -ثانيًا  

تعلقة بصنع األسلحة النارية وأجزائها املستجدة املديدة واجللتهديدات ل
    اهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعةومكون

على الرغم من التطور املســـتمر لعدد ونطاق وطبيعة التهديدات املتعلقة بصـــنع األســـلحة   -٩
النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصـــــورة غري مشـــــروعة، تركز هذه الورقة على 

 ما تكون مترابطة وتؤثر على بعضها البعض. وتشمل مثانية هتديدات رئيسية حددهتا األمانة، كثريًا
ــــــلحة النارية املعطلة؛   ما التهديداتهذه  ــــــغيل األس ــــــلحة؛ (ب) إعادة تش يلي: (أ) حتويل األس
) األســــلحة النارية التجميعية؛ األســــلحة النارية البوليمرية؛ (ه  تعديل األســــلحة النارية؛ (د)  (ج)

                                                                    
مقدم من الرئيس للمناقشات اليت دارت يف اجتماع اخلرباء احلكوميني  موجز، و"A/66/157انظر مرفق الوثيقة   )٣(  

 ).٢٠١٥" (حزيران/يونيه ٢٠١٥املفتوح العضوية الثاين املنعقد يف عام 
  )٤(  A/74/187 ٧٦و ٧٥، الفقرتان. 
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اخلفية املشـــــتريات بواســـــطة اإلنترنت والشـــــبكة   (ز)الصـــــنع التجميعي لألســـــلحة النارية؛   (و)
  اخلاص.   ؛ (ح) استعمال اخلدمات الربيدية وخدمات الربيد(الداركنت)

 املفاهيمإن بعض فأنه بالنظر إىل أن املوضــــوع قيد البحث ما زال يتطور،  وجتدر مالحظة  -١٠
اليت أعدها مكتب األمم  املتعلقة بربوتوكول األســــلحة النارية ليســــت جمســــدة يف األدوات احلالية

األعمال التحضـــريية عن املفاوضـــات بشـــأن املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (املكتب)، من قبيل 
وضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، والدليل 

نارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار التشــريعي لتنفيذ بروتوكول مكافحة صــنع األســلحة ال
تستند إىل تفسري األمانة. وتأمل األمانة أن تستمر مناقشات الفريق هي ، وهبا بصورة غري مشروعة

بروتوكول األســلحة قدرة العامل على مســتوى اخلرباء من أجل تكوين صــورة واضــحة عن مدى 
  للتهديدات اليت مت حتديدها ومدى انطباقه عليها.على التصدي النارية 
لوطنية واألطر اإلقليمية مقدمة من مالحظة أن اإلشـــارات إىل التشـــريعات ا وجتدر أيضـــًا  -١١

ـــــعت األمانة إىل تقدمي أمثلة من مناطق خمتلفة،  األمانة كأمثلة توضـــــيحية وحســـــب. ويف حني س
حمدودية نطاق التشــــــريعات املتاحة لألمانة حدت من نطاق هذه العملية. ومبا أن التهديدات  فإن

العظمى من البلدان املشـــار إليها هي  املســـتجدة اليت جتري مناقشـــتها ما زالت تتطور، فإن الغالبية
  بلدان عدلت أطرها القانونية املتعلقة باألسلحة النارية يف املاضي القريب.

  
    حتويل األسلحة النارية  -ألف  

    بيان املسألة  -١  
ــــــلحة القابلة   -١٢ يويل املجتمع الدويل والبلدان يف مجيع أحناء العامل مزيدًا من االهتمام لألس

للتحويل واألســلحة املحوَّلة والتهديدات األمنية املتصــلة هبا. وتكشــف الدراســة اليت أعدها املكتب 
 املتوســط يف املائة يف ١٥عن أن  ٢٠١٩دراســة عاملية بشــأن االجتار باألســلحة النارية لعام بعنوان 

ُضبطت  ٢٠١٧و ٢٠١٦من األسلحة النارية اليت أبلغت الدول األعضاء عن أهنا ضبطتها يف عامي 
يف غري احلالة اليت خرجت هبا من املصــــانع، ويشــــمل ذلك مضــــبوطات األســــلحة النارية املحوَّلة 

اليب احلرفية. عن األســــلحة النارية املصــــنوعة باألســــ واملعدَّلة واملجمَّعة واملعاد تشــــغيلها، فضــــًال
ــــــحيحة فإن أذربيجان  ويف ــــــلحة النارية املحوَّلة ش حني أن البيانات الدقيقة عن ضــــــبطيات األس

ندا  يا العظمى وأيرل طان ــــــويد واململكة املتحدة لربي لدامنرك والس يا ومجهورية مولدوفا وا وأوكران
  الشمالية أبلغت عن أعداد كبرية نسبيًّا من مضبوطات األسلحة املحوَّلة. 

ويتســـم بأمهية خاصـــة ما يســـمى "أســـلحة اإلنذار"، اليت تعرَّف بأهنا "أجهزة حممولة غري   -١٣
صلبة"، سلحة إطالق الغازات والذخائر اُخللبية. وتقليديًّا، مل  )٥(مصممة إلطالق قذائف  شمل أ وت

ــــلحة نارية،  ــــلحة اإلنذار تعترب أس  ال يقصــــد منها إطالق الذخرية احلية، أي الذخائر ألنهتكن أس
، وتســتخدم تأثري انفجار لدفع الغازات واملخلفات. بيد ةاملكونة من شــحنة بادئة وبارود ورصــاصــ

، حتويلها إىل أسلحة سبطاناهتاسيما  أو تغيري املكونات الفردية هلذه األسلحة، وال بتعديلأنه ميكن، 
                                                                    

  )٥(  Nicolas Florquin and Benjamin King, From Legal to Lethal, Converted Firearms in Europe (Geneva, 

Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies, 2018), p. 19. 
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باســتخدام أدوات ما يكون بالوســع إجراء هذه التغيريات  قادرة على إطالق الذخرية احلية. وكثريًا
  أساسية وفهم تقين بدائي لألسلحة. 

ويف العديد من البلدان ميكن احلصــول على أســلحة اإلنذار يف الســوق املشــروعة دون أي   -١٤
ــــــلحة إىل  ــــــهولة حتويل هذا النوع من األس آليات للمراقبة أو حبد أدىن منها فقط. وبالنظر إىل س

هامة لصــنع األســلحة  ، فإن حرية تداوهلا هتيئ فرصــًاأســلحة نارية قادرة على إطالق الذخرية احلية
ستخدامها الحقًا. وعالوة على ذلك،  النارية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، فضًال ساءة ا عن إ

إن تتبُّع األسلحة النارية املحولة أكثر صعوبة، ألن نظم الوسم وحفظ السجالت اخلاصة بأسلحة ف
ذخائر اُخللبية تكون يف كثري من األحيان أقل صــرامة من النظم اإلنذار وأســلحة إطالق الغازات وال

اخلاصـــة باألســـلحة النارية اليت يقصـــد منها إطالق الذخرية احلية. وباإلضـــافة إىل ذلك، ال يوجد 
  حموًال" أو "سالحًا قابًال للتحويل". اا ملا يشكل "سالحًا ناريًّتعريف معترف به دوليًّ

  
    على التصدي هلذا التهديد بروتوكول األسلحة النارية مدى قدرة  -٢  

  يوفر بروتوكول األسلحة النارية إطارًا مناسبًا جدًّا للتصدي ملسألة التحويل، وذلك بطريقتني:  -١٥
تعريف عبارة  فأوًال، يســتخدم بروتوكول األســلحة النارية مصــطلح "حتويل" عند  (أ)  

سالح الناري"، من خالل النص يف املادة  سالح الناري" أي  ٣"ال صد بتعبري "ال (أ) منه على أنه ُيق
م، أو ميكن حتويله بسهولة، لُيطِلق طلقة أو رصاصة ُيطِلق، أو هو مصمَّ َسَبَطانةسالح حممول ذي 

ستثناء األسلحة النارية العت أو مقذوفًا يقة أو مناذجها املقلَّدة. وبناء على آخر بفعل مادة متفجرة، با
صة أو ف ،ذلك سالح ناري يطلق طلقة أو رصا سهولة" إىل  سلحة اإلنذار اليت "ميكن حتويلها ب إن أ

آخر بفعل مادة متفجرة ينبغي أن تعترب أســـلحة نارية وختضـــع لنفس النظام القانوين، مبا يف  مقذوفًا
تدابري والتدابري األمنية، وضـــــوابط النقل، وذلك األحكام املتعلقة بالوســـــم، وحفظ الســـــجالت، 

سلحة اإلنذار ميكن   تصدي العدالة اجلنائية. ويف سهولة" قد تعين أنه ليست كل أ حني أن عبارة "ب
مبادئ توجيهية تقنية دولية قائمة حتدد  أن تندرج ضمن تعريف السالح الناري فإنه ال توجد حاليًا

ويله بســهولة". ومن شــأن تطبيق النظم الوطنية اخلاصــة مىت ميكن اعتبار الســالح ســالحًا "ميكن حت
باألســلحة النارية على أســلحة اإلنذار اليت ُتعترب ســهلة التحويل إىل أســلحة نارية تطلق ذخرية حية 

وإســــاءة  -ا ملنع صــــنع هذه األســــلحة واالجتار هبا بصــــورة غري مشــــروعة هامًّ أن يشــــكل تدبريًا
أن يوفر لألخصــــائيني املمارســــني يف جمال العدالة اجلنائية  اســــتخدامها الحقًا. ومن شــــأنه أيضــــًا

املوضــوعة على األســلحة ومثل املعلومات عن املســتعملني النهائيني  الوســوممؤشــرات هامة، مثل 
املوجودة يف قواعد البيانات، عند تعقب األســلحة والتحقيق يف اجلرائم املرتكبة هبا، وكذلك تدابري 

  مارسة املستجدة؛إنفاذ أقوى للحد من هذه امل
 الَسَبَطانةوثانيًا، إذا كانت النظم القانونية الوطنية ال تعترب األسلحة املحمولة ذات   (ب)  

آخر بفعل مادة متفجرة أســــلحة  اليت ميكن حتويلها بســــهولة لتطلق طلقة أو رصــــاصــــة أو مقذوفًا
عل حتويل أســـــلحة اإلنذار ال تطبق النظام القانوين على تلك البنود، فإن جمرد ف فهي نارية، ولذلك

دون احلصـــول على إذن من ســـلطة  من ذلك النوع أو أســـلحة إطالق الغازات إىل أســـلحة نارية
من بروتوكول األسلحة النارية ينبغي، على  ٨خمتصة أو دون مراعاة متطلبات الوسم مبوجب املادة 
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(د) وأن يكون  ٣للمادة  من أشـــكال الصـــنع غري املشـــروع وفقًا الرغم من ذلك، أن يعترب شـــكًال
  من بروتوكول األسلحة النارية. ٥معاقبًا عليه بصفته جرمية جنائية مبوجب املادة 

  
    أمثلة تشريعية وتنظيمية  -٣  

بلدان ومناطق عديدة يف مجيع أحناء العامل يف نظمها القانونية  أدرجتيف املاضـــي القريب،   -١٦
ئر اُخللبية وكذلك األسلحة القابلة للتحويل. فمثًال، مفهوم أسلحة اإلنذار وإطالق الغازات والذخا

لعبارة "أســــــلحة إطالق األصــــــوات والذخائر اُخللبية"،  تعريفًا ٢٠١٦الكامريون يف عام  أدرجت
من نظامها القانوين، الذي ُيخضع صنعها للحصول على إذن  ٦وصنفت هذه األسلحة ضمن الفئة 

  )٦(الت الثقافية لإلعالن املسبق.وُيخضع استخدامها أثناء اجلنائز واالحتفا
مســدس   لعبارة "األســلحة النارية" يشــمل "أي ، اعتمدت جزر البهاما تعريفًا٢٠٠٨ويف عام   -١٧

صـــوري أو مســـدس دوار صـــوري قابل للتحويل إىل ســـالح ناري أو لالســـتخدام كســـالح ناري"، 
تكمل البلد هذا النظام يف عام مث اس )٧(واستحدثت عقوبة على التحويل غري املشروع لألسلحة النارية.

باعتماد تعريف لعبارة "ســـالح يســـهل حتويله إىل ســـالح ناري"، ينص على أنه "غرض ميكن  ٢٠١٤
حتويله إىل ســـالح ناري مزور دون مهارة خاصـــة من جانب الشـــخص الذي حيوله وال يتطلب العمل 

  )٨(ائعة االستخدام".املتعلق بتحويله استخدام معدات أو أدوات غري املعدات واألدوات الش
، قام االحتاد األورويب مبواءمة تعريفه لعبارة "األسلحة النارية" مع التعريف ٢٠٠٨ويف عام   -١٨

يعين أي ‘ الســالح الناري"’املنصــوص عليه يف بروتوكول األســلحة النارية، وذلك بالنص على أن 
َبَطانة ُيطِلق، أو مصــــمَّم لُيطلق، أو ميكن حتو يله بســــهولة لُيطِلق، طلقة أو ســــالح حممول ذي ســــَ

آخر بفعل مادة دافعة قابلة لالحتراق، ما مل يكن مســـتبعدًا من هذا التعريف  رصـــاصـــة أو مقذوفًا
ألحد األســـــباب الواردة يف اجلزء الثالث من املرفق األول". وعالوة على ذلك، ينص التعديل على 

آخر بفعل مادة دافعة قابلة  أو مقذوفًاللتحويل لُيطلق طلقة أو رصـــــاصـــــة  أنه "ُيعترب الغرض قابًال
، نتيجة لطريقة بنائه أو باإلمكانكان له مظهر الســــــالح الناري؛ (ب) كان   لالحتراق، إذا: (أ)

نع منها، حتويله ليكون على هذا النحو." أحد املواضـــــيع  وكان التحويل أيضـــــًا )٩(للمواد اليت صـــــُ
لتوجيه االحتاد األورويب اخلاص باألســـلحة النارية، الذي اعترف بأن  ٢٠١٧الرئيســـية لتعديل عام 

خطر حتويل األســـلحة الصـــوتية وغريها من أنواع األســـلحة اليت ُتطلق الذخائر اُخللبية إىل أســـلحة 
 )١٠(طباق ذلك التوجيه.نارية حقيقية خطر كبري، وشدد على أمهية إدراج هذه األسلحة يف نطاق ان

مواصــــــفات تقنية ألســــــلحة اإلنذار  ٢٠١٩وباملثل، اعتمد االحتاد األورويب يف كانون الثاين/يناير 

                                                                    
 .٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٤خ املؤرَّ ٢٠١٦/١٥من القانون رقم  ٣٢و ٣١و ٢انظر البنود   )٦(  
 .Act to Repeal and Replace the Firearms Act of 1969 2008 من ٣٦و ٢انظر املادتني   )٧(  
 .Amendment of section 2 of the principal Act”, Firearms (Amendment) Act, 2014“ :انظر  )٨(  
، ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢١خ املؤرَّ EC/2008/51واملجلس  الربملان األورويبمن توجيه  ١(أ) من املادة  ١انظر الفقرة   )٩(  

 بشأن مراقبة اقتناء األسلحة وحيازهتا. EEC/91/477املعدِّل لتوجيه املجلس 
، املعدِّل لتوجيه املجلس ٢٠١٧أيار/مايو  ١٧خ املؤرَّ ٢٠١٧/٨٥٣واملجلس  الربملان األورويبانظر توجيه   )١٠(  

91/477/EEC ) بشأن مراقبة حيازة األسلحة وامتالكهاOfficial Journal of the European Union, L 137/22.( 
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ـــــلحة ميكن حتويله لُيطِلق طلقة أو رصـــــاصـــــة أو  والتنبيه هتدف إىل زيادة معرفة أي من هذه األس
  )١١( ناريًّا.آخر بفعل مادة دافعة قابلة لالحتراق، ومن مث يعترب سالحًا مقذوفًا

  
    إعادة التشغيل  -باء  

    بيان املسألة  -١  
العديد من البلدان بأن تعطيل األســلحة النارية يتيح للمالك الذين ال يرغبون يف  ُيعترف يف  -١٩

ــــــلحة نارية عاملة، مبا يف ذلك املتاحف وأصــــــحاب املجموعات، حيازة هذه البنود  حيازة أس
بتدابري  شـــــروط أقل تقييدًا من الشـــــروط املتعلقة حبيازة األســـــلحة العاملة. بيد أنه، رهنًا  مبوجب

ددة املضــــــطلع هبا، ميكن إعادة األســــــلحة إىل حالة العمل، وذلك بإزالة العقبات اليت التعطيل املح
ُأدخلت على األســـلحة النارية يف إطار عملية التعطيل أو باســـتبدال القطع واملكونات املحددة اليت 

  سبق جعلها غري صاحلة للعمل. 
ــــــ  -٢٠ لحة النارية يف أوروبا، ويف تقرير املعهد الفلمندي للســــــالم عن حيازة اإلرهابيني لألس

 Firearms Acquisition by Terrorists in Europe: Research Findings and Policy Recommendations"  املعنون

of Project SAFTE،"  يصــف املعهد إعادة تشــغيل األســلحة النارية املعطلة وأســلحة تضــخيم الصــوت
بأهنا من أهم اآلليات غري املشــــــروعة إلمدادات األســــــلحة النارية يف االحتاد األورويب، إىل جانب 

  )١٢(التهريب عرب احلدود وتغيري امللكية عن طريق السرقة وحتويل بنادق إطالق الذخائر اُخللبية.
 - "تدابري التنفيذ املتعلقة بتحديد األســـلحة الصـــغرية ذات التصـــميم التجميعي صـــة"خالويف   -٢١

طريق   وهي جمموعة من املمارســات اجليدة غري امللزمة يف جمال مراقبة األســلحة الصــغرية، ُوضــعت عن
صغرية  سيق األعمال املتعلقة باألسلحة ال صغري مت -آلية تن سالح  صغري املعطل بأنه "  يعرَّف السالح ال

جعله غري صــــاحل لطرد أو إطالق طلقة أو رصــــاصــــة أو مقذوف آخر بفعل مادة متفجرة، وال ميكن 
ذلك، ومت اعتماده وومسه من جانب ســــــلطة حكومية خمتصــــــة باعتباره ببســــــهولة إعادته إىل القيام 

كذلك أن التعطيل يتطلب تغيري مجيع عناصــر الســالح الصــغري  اخلالصــةويالحظ يف تلك  )١٣(معطًال."
يت تتحمل الضــــغط تغيريًا دائمًا حبيث يصــــبح الســــالح غري صــــاحل لالســــتعمال، مبا يف ذلك إدخال ال

  تعديالت على السبطانة والترباس واألسطوانة واملزالق وإبرة التفجري و/أو املستقِبلة/اإلطار.
  

    على التصدي هلذا التهديد بروتوكول األسلحة النارية مدى قدرة  -٢  
ملادة   -٢٢ ية  ٩توفر ا بالنظم الوطن ما يتعلق  نارية بعض املرونة في ــــــلحة ال من بروتوكول األس

اخلاصــــة مبراقبة األســــلحة املعطلة. فمن ناحية، تنطوي املادة على إمكانية اعتراف الدول األطراف 

                                                                    
، الذي حيدد مواصفات ٢٠١٩كانون الثاين/يناير  ١٦خ املؤرَّ ٢٠١٩/٦٩ املفوضية التنفيذيانظر توجيه   )١١(  

بشأن مراقبة حيازة األسلحة وامتالكها  EEC/91/477ألسلحة اإلنذار والتنبيه مبوجب توجيه املجلس   تقنية
)Official Journal of the European Union, L 15/22.( 

 Nils Duquet and Kevin Goris, Firearms Acquisition by Terrorists in Europe: Research Findings and :انظر  )١٢(  

Policy Recommendations of Project SAFTE (Brussels, Flemish Peace Institute, 2018), p. 19. 
 United Nations, Office of Disarmament Affairs, Modular Small-arms-control Implementation :انظر  )١٣(  

Compendium, “Glossary of terms, definitions and abbreviations” (MOSAIC 01.20:2018(E)V1.5). 
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على  ين. ويف هذه احلالة، ينطبق أيضـــًالقانوهنا الوط بالســـالح الناري املعطل باعتباره ســـالحًا وفقًا
ــلحة النارية، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة بالوســم وحفظ  ــلحة النارية املعطلة نظام مراقبة األس األس

  السجالت، والتدابري األمنية، وضوابط النقل، وتدابري تصدي العدالة اجلنائية.
ــــــلحة النارية جممو  -٢٣ ــــــأن ومن ناحية أخرى، يوفر بروتوكول األس عة من املبادئ العامة بش

ناري املعطل  لدول األطراف إذا كانت ال تعترف بالســــــالح ال التعطيل اليت ينبغي أن تتقيد هبا ا
باعتباره ســالحًا ناريًّا، ويقضــي بأن تتخذ الدول األطراف التدابري الالزمة، مبا يف ذلك جترمي أفعال 

شـــروعة لألســـلحة النارية املعطلة. وترمي هذه حمددة إذا اقتضـــى األمر، ملنع إعادة التشـــغيل غري امل
املبادئ العامة إىل ضـــــمان أن أي تعطيل يؤدي إىل إهناء معاملة الســـــالح كســـــالح ناري أو إهناء 

وتتعلق هذه  )١٤(تســجيله هبذه الصــفة جيب أيضــًا أن يكون من حيث اجلوهر تعطيًال ال رجعة فيه،
  ها.املبادئ بنتيجة عملية التعطيل وكذلك بالتحقق من

ويف غياب جترمي حمدد إلعادة تشــغيل األســلحة النارية بصــورة غري مشــروعة، ميكن أيضــًا   -٢٤
ــلحة النارية صــنعًا غري مشــروع  اعتبار عملية إعادة تشــغيل الســالح الذي ال يندرج يف نظام األس

عال (د) من بروتوكول األســـلحة النارية. وفضـــًال عن جترمي أف ٣لألســـلحة النارية، مبقتضـــى املادة 
 ١٠حمددة، يوصـى بأن حتتفظ البلدان بسـجالت وأن توسـع نطاق نظام مراقبة النقل مبوجب املادة 

  )١٥(من بروتوكول األسلحة النارية ليشمل األسلحة النارية املعطلة، ضمانًا إلمكانية تعقبها.
  

    أمثلة تشريعية وتنظيمية  -٣  
ــة العملية، ال يطبق عدد كبري من البلدان  -٢٥ ــلحة النارية  يف املمارس نظمه اخلاصــة مبراقبة األس

على األسلحة النارية املعطلة. ففي كندا، مثًال، عندما يتم تعطيل سالح ناري على النحو الصحيح، 
ال يعود يتطلب التسجيل. وبغية توحيد عملية التعطيل، اعتمدت السلطة اليت تدير سجل األسلحة 

ن التعطيل، وتوصـــي بشـــدة باتباعه أثناء عملية النارية دليل ســـجل األســـلحة النارية الكندي بشـــأ
ملم أو أقل، مبا فيها األســـلحة النارية شـــبه اآللية  ٢٠التعطيل. ولتعطيل األســـلحة النارية من عيار 

واآللية بالكامل واألســلحة النارية اليت تتيح انتقاء نوع إطالق النار واألســلحة النارية املحوَّلة، جيب 
ة عرب السبطانة بواسطة الكبس دبوس أعمى مصنوع من الفوالذ املصلَّد أن يثبَّت يف حجرة الذخري

طر معني، ويف الوقت نفســــــه، حيثما يكون ذلك عمليًّا، عرب اإلطار أو املســــــتقِبلة، بغية منع من ُق
إدخال الذخرية يف حجرة الذخرية. وباإلضافة إىل ذلك، جيب حلم السبطانة إىل اإلطار أو املستقِبلة 

  ستبدال، وجيب أن تكون املستقِبلة مغلقة باللحام بغية منع استبدال ترباس املغالق.بغية منع اال
معايري لتعطيل األســــــلحة النارية تتضــــــمن  ٢٠١٤وباملثل، اعتمدت جنوب أفريقيا يف عام   -٢٦

تفاصـــــيل عن التعديالت املحددة اليت يتعني القيام هبا جلعل الســـــبطانة وحجرة الذخرية، أو أســـــطوانة 
اإلطار،   الدوَّار، أو إبرة التفجري، أو وجه املغالق، أو املزالق، أو الترباس أو كتلة املغالق، أو املســــدس

                                                                    
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبااألدلة التشريعية لتنفيذ   )١٤(  

 .١٥٠)، اجلزء الرابع، الفقرة A.05.V.2(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 
 .١٥٦و ١٥٥املرجع نفسه، الفقرتان   )١٥(  
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وتصــف الالئحة اخلطوات اإلدارية املحددة املرتبطة  )١٦(أو املســتقِبلة، غري صــاحلة بصــفة دائمة للعمل.
اإلذن أو التصــــريح   أو بعملية التعطيل، وتنص على أن املســــجل جيب أن يأمر بإلغاء وإتالف الترخيص

  )١٧(عند استالم شهادة التعطيل وبعد تفتيش األسلحة النارية من قبل ضابط األسلحة النارية املعيَّن.
، عن ٢٠١٥وعلى الصـــعيد اإلقليمي، وضـــع االحتاد األورويب يف كانون األول/ديســـمرب   -٢٧

مبادئ توجيهية مشتركة  )١٨(للمفوضية،(االحتاد األورويب)  ٢٠١٥/٢٤٠٣طريق الالئحة التنفيذية 
بشأن معايري وتقنيات التعطيل، بغية ضمان جعل األسلحة النارية املعطلة غري قابلة للعمل، على حنو 

فيه. وتســـتحدث املبادئ التوجيهية التحقق من تعطيل األســـلحة النارية والتصـــديق عليه،   رجعة  ال
ة بوســم فريد مشــترك، وتقدم قائمة بعمليات وتنص على شــرط وســم مجيع األســلحة النارية املعطل

  حمددة يتعني القيام هبا فيما يتعلق بكل عنصر يف إطار عملية التعطيل.
  

    تعديل األسلحة النارية  -جيم  
    بيان املسألة  -١  

ــــلحة النارية ارتباطًا  -٢٨ ــــكلة التعديل غري املشــــروع لألس ــــألة التحويل.  وثيقًا ترتبط مش مبس
خمتلفة من التعديل غري املشــروع، مثل تقصــري ســبطانات البنادق لتســهيل  تشــهد البلدان أنواعًا  وقد

ستخدامإخفائها وتيسري  سلوب تشغيل األسلحة النارية  ا ضيقة، أو حتويل أ األسلحة يف األماكن ال
  بالكامل. من شبه آيل إىل آيل

 املشــــروع ملا يســــمى نوع "فلوبرت" من األســــلحة ومن الظواهر املســــتجدة التعديل غري  -٢٩
جول) واســـــتخدام ذخرية ذات عيار  ٧,٥النارية، اليت تتســـــم بقوهتا النارية املحدودة عادة (حىت 

). وميكن يف العديد من البلدان شراء M20ملم  ٤ملم أو عيار  ٦صغري تفجَّر من احلافة (عادة عيار 
 شروعة دون احلصول على تراخيص، ألن املشرعني كثريًااألسلحة النارية من نوع فلوبرت بصفة م

ــــــلحة النارية خماطر أمنية أقل. وقد كشــــــف املعهد الفلمندي  )١٩(ما يربطون هبذا النوع من األس
لوائح أكثر صـــرامة بشـــأن  ٢٠١٥للســـالم عن وجود صـــلة بني إصـــدار االحتاد األورويب يف عام 

أســــلحة  علهاوافر األســــلحة النارية اليت مت تعديلها جلاألســــلحة النارية املعطلة، من ناحية، وزيادة ت
إىل أنه "بوجود إجراءات االحتاد األورويب  نارية من نوع فلوبرت، من الناحية األخرى، مشــــــريًا

لدى جتار األســـــلحة، الذين ميلكون أعدادًا كبرية من  اجلديدة بشـــــأن التعطيل، يوجد اآلن عمومًا
إذا كانوا يرغبون يف االســــتمرار يف  خيارانللمعايري القدمية،  وفقًااألســــلحة النارية اليت مت تعطيلها 

بيعها للناس بصــفة مشــروعة دون احلصــول على تصــاريح: إما تعطيلها مرة أخرى، ولكن يف هذه 
املرجح أن  إلجراءات االحتـاد األورويب اجلـديـدة، أو حتويلهـا إىل بنـادق فلوبرت. ومن املرة وفقـًا

                                                                    
 South Africa, Firearms Control Act, 2000 (Act No. 60 of 2000), article 195 of the regulations issued :انظر  )١٦(  

in terms of section 145 of the Act. 
 املرجع نفسه.  )١٧(  
 Commission Implementing regulation (EU) 2015/2403 of 15 December 2015 establishing common :انظر  )١٨(  

guidelines on deactivation standards and techniques for ensuring that deactivated firearms are rendered 

irreversibly inoperable (Official Journal of the European Union, L 333/62). 
 .١٠٣، الصفحة Duquet and Goris, Firearms Acquisition by Terrorists in Europe :التفسريات املقدمة يف انظر أيضًا  )١٩(  
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، ألن األســـــلحة النارية ســـــتكون أكثر العديد من جتار األســـــلحة هؤالء ســـــيختارون اخليار الثاين
ــــــلحة النارية من نوع فلوبرت  )٢٠(قيمة". بيد أن عدة بلدان بدأت يف وضــــــع اليد إما على األس

تكن ممتثلة للمواصـــفات   األصـــلية أو األســـلحة النارية املعدلة لتفي خبصـــائص أســـلحة فلوبرت ومل
لية ذات قدرة نارية عالية. ويشهد احلالية للسالح الناري من نوع فلوبرت وكانت أسلحة نارية فع

سلحة نارية عالية األداء  صبح أ هذا التطور على جدوى تعديل األسلحة النارية من نوع فلوبرت لت
  املشرعون. ا يتجاوز ما يتوقعهأمنيًّ ُتطلق ذخرية أقوى، األمر الذي يشكل هتديدًا

  
    يدعلى التصدي هلذا التهد بروتوكول األسلحة النارية مدى قدرة  -٢  

ليســت مســألة تعديل األســلحة النارية متناولة صــراحة يف بروتوكول األســلحة النارية أو   -٣٠
. ومييز الربنامج العاملي املعين باألســــلحة النارية الدليل التشــــريعياألعمال التحضــــريية لالتفاقية أو 

طريق فحص  التابع للمكتب، يف عمله الربناجمي، بني تعديل الســالح الناري وحتويل الســالح، عن
ا منذ البداية، فينبغي اعتبار ناريًّ البند األصـــلي. فإذا كان الســـالح الذي مت تغيريه يشـــكل ســـالحًا

سالح الذي مت تغيريه مصممًاالتغيري تعديًال شكل  . وإذا مل يكن ال سالح ناري أو مل يكن ي صفة  ب
  .حتويًال ا ولكن مت حتويله إىل سالح ناري، فينبغي اعتبار التغيريناريًّ سالحًا
ويبدو أن التصـــنيف اجلنائي لفعل التعديل يشـــكل منطقة رمادية يف إطار بروتوكول األســـلحة   -٣١

النارية. ففي حني أن تغيري األجزاء واملكونات األســـــاســـــية للســـــالح الناري أثناء عملية التعديل دون 
(د) من بروتوكول  ٣غري مأذون به لســــــالح ناري (املادة  احلصــــــول على إذن ميكن اعتبارها جتميعًا

األســلحة النارية)، فإن األمر نفســه ال ينطبق على أشــكال أخرى من تعديل األســلحة النارية، من قبيل 
تدابري التنفيذ املتعلقة بتحديد األسلحة الصغرية ذات التصميم  خالصةقطع السبطانة. وباملثل، يشار يف 

ع األســلحة الصــغرية واخلفيفة قد يشــمل إجراء تعديل كبري على وظيفة الســالح التجميعي إىل أن صــن
يوفر   ال  ومن مث، فإن حتديد ما إذا كان بروتوكول األســــــلحة النارية يوفر أم )٢١(الصــــــغري أو اخلفيف.

  للتعديل.  أساسًا تشريعيًّا كافيًا ملعاجلة الفعل قد يتوقف على النوع الدقيق
  

    يميةأمثلة تشريعية وتنظ  -٣  
ــــــبيل املثال، فعل   -٣٢ فيما يتعلق بأنواع حمددة من التعديالت، جترِّم ترينيداد وتوباغو، على س

شرطة. سبقة من مفوض ال سالح ناري دون احلصول على موافقة خطية م سبطانة أي   )٢٢(تقصري 
يف إقليم العاصـــــمة األســـــترالية. غري أن  ١٩٩٦ويرد حكم مماثل يف قانون األســـــلحة النارية لعام 

معينة أو خمزون  ناريةألســلحة القانون األســترايل يتناول أيضــا التعديالت اليت تقلل الطول اإلمجايل 
  )٢٣(أسلحة نارية معينة إىل مستوى حمدد.

  

                                                                    
 .١٠٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  
 .”Modular Small-arms-control Implementation Compendium, “Glossary of terms, definitions and abbreviationsانظر   )٢١(  
 يف ترينيداد وتوباغو. ١٩٧٠لقانون األسلحة النارية لعام  ٢٠١٥من تعديل عام  ١٥انظر املادة   )٢٢(  
 يف إقليم العاصمة األسترالية. ١٩٩٦من قانون األسلحة النارية لعام  ٢٥١و ٢٥٠انظر البندين   )٢٣(  
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    األسلحة النارية البوليمرية  -دال  
    )٢٤(بيان املسألة  -١  

جمال صــــــنع وتكنولوجيا وتصــــــميم   -٣٣ عام عن التطورات األخرية يف  قدم تقرير األمني ال ي
األســـلحة الصـــغرية واألســـلحة اخلفيفة واآلثار املترتبة عليها يف جمال تنفيذ الصـــك الدويل لتمكني 

قبها يف الوقت الدول من التعرف على األســــلحة الصــــغرية واألســــلحة اخلفيفة غري املشــــروعة وتع
ستخدام خمتلف املواد A/CONF.192/BMS/2014/1املناسب وبطريقة يعول عليها ( ) ملحة عامة عن ا

 لصنع األسلحة النارية عرب التاريخ. وحيدد التقرير جمموعة من مزايا البوليمر مقارنة باملواد التقليدية،
ــــائل، وتشــــمل هذه املزايا التكلفة األقل،  مثل الفوالذ واخلشــــب والبيكياليت، الذي هو راتنج س

  والوزن األخف، ومقاومة الرطوبة، والتصميم املالئم لالستعمال، واحلياد احلراري. 
ويالحظ األمني العام أنه بالنسبة لألسلحة املصنوعة من البوليمرات ميكن عند الصنع وضع   -٣٤

ل اسم اجلهة الصانعة وشعارها مباشرة على القالب أو القالب املصبوب، ولكن ال ميكن مث وسوم
إدراج األرقام التســلســلية يف القالب املصــبوب ألن كل قطعة ســالح يلزمها رقم تســلســلي فريد. 

أن حلول الوســـم املناســـبة املحتملة، مثل الوســـم بالليزر والتنقيط الدقيق بالطَّرق، اليت يتم فيها  بيد
شكل السطح إما بواسطة الضغط أو باستخدام مثقب مصلَّد يطبع  الوسوموضع  عن طريق تغيري 

سلسلة من النقاط الفردية الستنساخ رموز أجبدية رقمية، تنطوي على حتديات إضافية، ألن الوسم 
عن بالليزر ميكن أن يكون له تأثري على إمكانية استعادة العالمات اليت ميسحها املجرمون، والوسم 
  طريق التنقيط الدقيق بالطَّرق ميكن أن تكون له عواقب على سالمة السالح الناري ومكوناته. 

ـــــلحة الصـــــغرية ذات التصـــــميم  خالصـــــةوتتوخى   -٣٥ تدابري التنفيذ املتعلقة بتحديد األس
التجميعي، يف املقام األول، وسم األسلحة البوليمرية بوضع العالمات على لوحة معدنية مغروزة 

عالوة على وســوم ملكونات البالســتيكية الرئيســية للســالح الناري، ميكن أن تضــاف عليها يف ا
على أن اللوحة املعدنية ينبغي أن تكون  الصــــةوتنص اخل )٢٥(اســــم اجلهة الصــــانعة وشــــعارها.

نه (أ) ال ميكن إزالتها بسهولة أو يسر؛ (ب) يكون إمغروزة بطريقة دائمة يف مادة اإلطار حبيث 
من اإلطار. كما تنص على أن اللوحة ينبغي أن توفر مســــاحة  من شــــأن إزالتها أن تدمر جزءًا

  كافية لُتدرج عليها ومسة استرياد واحدة على األقل.
وباإلضافة إىل التحديات املتصلة بوسم األسلحة النارية البوليمرية وإمكانية تعقبها، تواجه   -٣٦

الدول األعضــاء حتديات أمنية ألن هذه األســلحة النارية ال ميكن كشــفها بواســطة أجهزة الكشــف 
  )٢٦(عن املعادن أو أجهزة األشعة السينية، مثل تلك املستخدمة يف املطارات.

  
                                                                    

 Giacomo Persi Paoli, “Techno-polymersلالطالع على مناقشة عامة بشأن هذا املوضوع، انظر، على سبيل املثال،   )٢٤(  
in firearms manufacturing: challenges and implications for marking, record-keeping, and tracing”, in Behind the 
Curve: New Technologies, New Control Challenges, Benjamin King and Glenn McDonald, eds. (Geneva, Small 

Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies, 2015). 
 United Nations, Modular Small-arms-control Implementation Compendium, “Marketing and :انظر  )٢٥(  

recordkeeping” (MOSAIC05.30:2012(E)V1.0). 
 United States, Undetectable Firearms Act of 1988, Public Law 100–649 (10انظر، على سبيل املثال،   )٢٦(  

November 1988) and Undetectable Firearms Modernization Act of 2013, H. R. 3643 (3 December 2013). 
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    على التصدي هلذا التهديد بروتوكول األسلحة النارية قدرةمدى   -٢  
يف حني ال ينص بروتوكول األسلحة النارية صراحة على تدابري تتعلق بصنع األسلحة النارية   -٣٧

البوليمرية، فإن كون الربوتوكول، يف تعريفه للصـنع غري املشـروع، ُيخضـع عملية الصـنع أو التجميع 
ـــلحة  يعين ضـــمنًا للحصـــول على ترخيص أو إذن، أنه ينبغي إنشـــاء نظام من هذا القبيل ملراقبة األس

  )٢٧(النارية والذخائر يف كل دولة طرف، بصرف النظر عن املواد املستخدمة يف الصنع.
والتحديات يف تنفيذ بروتوكول األســلحة النارية فيما يتصــل باســتخدام البوليمرات يف   -٣٨

 ٨وجه اخلصوص، فيما يتعلق بأحكام الوسم الواردة يف املادة صنع األسلحة النارية تنشأ، على 
لتحديد هويته بســهولة بواســطة  من الربوتوكول، اليت تقضــي بأن يكون كل ســالح ناري قابًال

توضع عليه يف وقت الصنع وكذلك يف مراحل أخرى من دورة حياته. لذلك جيب إيالء وسوم 
صرف النظر عن املواد  ضمان أنه، ب سالح الناري، ميكن وضع االهتمام ل صنع ال ستخدمة يف  امل

  املطلوبة يف خمتلف املراحل بعد ذلك.الوسوم 
    

    أمثلة تشريعية وتنظيمية  -٣  
تطبِّق تشــريعات ولوائح معظم البلدان اليت اســتعرضــتها األمانة نفس شــروط الوســم بصــرف   -٣٩

ظم الوطنية تتناول على وجه التحديد النظر عن املواد اليت ُيصـــنع منها الســـالح الناري. بيد أن بعض الن
مسألة وسم األسلحة النارية البوليمرية وصنعها. فعلى سبيل املثال، اعتمدت البوسنة واهلرسك يف عام 

النقل أو التصــــدير وســــوم حتديد هوية األســــلحة وكذلك وســــوم الئحة تقضــــي بأن تكون  ٢٠١٨
ملم إذا وضــــعت  ٠,١قل عمقها عن ملم وال ي ٢موضــــوعة يف مكان بارز، وأن ال يقل حجمها عن 

ملم إذا وضــــعت على غري معدن (بوليمر)، وينبغي أن تكون دائمة وصــــامدة طوال  ٠,٢على معدن و
  )٢٨(دورة حياهتا يف ظل ظروف التشغيل العادية، وكذلك مقاِومة للحذف أو التغيري أو اإلزالة.

لتنص  ٢٠٠١ا يف عام وعالوة على ذلك، عدلت الواليات املتحدة األمريكية الئحته  -٤٠
حتديد اهلوية اليت يضــــــعها على األســــــلحة النارية  وســــــومعلى متطلبات دنيا الرتفاع وعمق 

ـــترطت على الصـــانعني واملســـتوردين  املســـتوردون املرخص هلم والصـــانعون املرخص هلم، واش
األرقام التســلســلية وســوم املرخص هلم الذين يســتخدمون إطارات البالســتيك البوليمري وضــع 

  )٢٩(البالستيك. ة يفزلى لوحة فوالذية مغروع
  

                                                                    
الدليل التشريعي لتنفيذ من  ١٩٢من بروتوكول األسلحة النارية، والفقرة  ٣انظر الفقرة الفرعية (د) من املادة   )٢٧(  

 .بروتوكول األسلحة النارية
 rules on procedures and methods of marking of weapons and ammunition 2008من  ٧انظر املادة   )٢٨(  

implementing Law No. 83/16 on Marking of Small Arms, Light Weapons and Related Ammunition and 

Laws No. 32/02 and No. 102/09 on Administration. 
 United States, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Department of Treasury, Identification :انظر  )٢٩(  

Markings Placed on Firearms (98R-341P), Federal Register, vol. 66, No. 150 (3 August 2001). 
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    األسلحة النارية التجميعية  -هاء  
    بيان املسألة  -١  

يفاد بأن الفائدة الرئيسية للسالح التجميعي مقارنة بنظريه املعتاد هي أنه ميكن استخدام سالح   -٤١
بتغيري مساته واحد يف ســــــيناريوهات أو بيئات متعددة عن طريق إعادة تشــــــكيل بســــــيطة تســــــمح 

سية. وعلى الرغم من أن الصنع التجميعي أحرز تقدمًا منذ منتصف القرن احلادي والعشرين،  )٣٠(الرئي
  )٣١(النارية.  فإن املجتمع الدويل مل يول سوى اهتمام حمدود آلثاره املحتملة على مراقبة األسلحة

االســتخدام العســكري، إىل وقد أدت التكنولوجيات اجلديدة، اليت ُطورت يف البداية ألغراض   -٤٢
زيادة توافر جمموعات أدوات التعديل والتحويل والصـــنع يف األســـواق املشـــروعة وغري املشـــروعة على 
الســـواء. ويســـتطيع مالكو األســـلحة اخلصـــوصـــيون الذين لديهم أدىن قدر من املعرفة التقنية أن حيولوا 

امل مثًال، عن طريق شــراء حموِّل أســلحتهم النارية، من مســدس نصــف آيل إىل مدفع رشــاش آيل بالك
خاص بإطالق النار، وجمموعة أدوات للبنادق القصرية، وخمزن ذخرية ذي أسطوانتني. وقد يسَّر الصنع 
ــــتخدام جمموعة واحدة أو متعددة من  التجميعي الصــــنع الذايت للســــالح الناري العامل، من خالل اس

تزويد األســلحة التجميعية مبكونات خمتلفة، مبا يف أدوات العمل الذايت. وعالوة على ذلك، فإن إمكانية 
ذلك مكونات من أســـلحة أخرى، ميكن أن تؤدي إىل ظهور أرقام تســـلســـلية خمتلفة على أجزاء خمتلفة 

ســـهولة   أن  كما )٣٢(من الســـالح نفســـه، األمر الذي يزيد من احتمال اخلطأ يف حتديد هوية الســـالح.
  تغيري املكونات األساسية للسالح الناري، مثل سبطانته، قد تؤدي إىل نتائج مضللة بشأن املقذوفات.

صنع التجميعي، يقترح تقرير   -٤٣ سألة ال شأن م ويف حماولة لوضع مصطلحات وهُنج موحدة ب
اخلفيفة من مجيع  عن االجتار غري املشــروع باألســلحة الصــغرية واألســلحة ٢٠١٩األمني العام لعام 

جوانبه وتقدمي املساعدة إىل الدول من أجل كبح االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة 
) تعريف السالح التجميعي بأنه سالح يتكون من مكوِّن حتكُّم أساسي A/74/187اخلفيفة ومجعها (
جتميعية أســــاســــية أخرى ميكن إعادة تشــــكيلها حبيث تعدِّل وظائف الســــالح  تثبت إليه مكونات

يالئم الســياقات العملياتية املختلفة، ويتحقق ذلك أســاســًا من خالل تغيري العيارات (عن طريق   مبا
  تغيري املستقِبلة كليًّا أو جزئيًّا) وعن طريق تبديل مواسري من أنواع خمتلفة.

  
    على التصدي هلذا التهديد سلحة الناريةبروتوكول األمدى قدرة   -٢  

ال يتناول بروتوكول األســــــلحة النارية التحديات املتصــــــلة باألســــــلحة النارية التجميعية   -٤٤
ـــلحة النارية التجميعية دون ترخيص أو إذن  إال  صـــنعًاجزئيًّا. فمن ناحية، ميكن اعتبار جتميع األس

(د) من بروتوكول األسلحة النارية. وتنشأ حتديات من حيث التنفيذ  ٣مبوجب املادة  غري مشروع
من بروتوكول األســلحة النارية، اليت تقتضــي وســم كل  ٨الفعال ألحكام الوســم الواردة يف املادة 

صنعه، يف مجلة  أخرى. ومن الضروري إجراء مزيد من  وسومسالح ناري بعالمة فريدة يف وقت 

                                                                    
 .٢٧، الصفحة Behind the Curve، يف ”Paoli, “Techno-polymers in firearms manufacturing انظر  )٣٠(  
 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣١(  
  )٣٢(  A/CONF.192/BMS/2014/1 ١٤، الفقرة. 
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املناقشـــة بشـــأن ما إذا كان ال يزال بالوســـع تلبية هذا الشـــرط إذا كانت طبيعة األســـلحة النارية 
  متباينة على أجزائه ومكوناته. وسومًالتجميعية تيسِّر جتميع سالح ناري حيمل ا

على األجزاء  ومن ناحية أخرى، فعلى الرغم من أن بروتوكول األســـلحة النارية ينطبق أيضـــًا  -٤٥
واملكونات، فإن شــــروط الوســــم التفصــــيلية الواردة فيه ال تنطبق إال على الســــالح الناري يف جممله. 

األجزاء واملكونات على وجه التحديد له أثر حمدود يف حالة األســلحة  تتناولأن غياب تدابري حني   ويف
  النارية املعتادة فإنه ينطوي على مشاكل بصفة خاصة فيما يتعلق باألسلحة التجميعية.

  
    أمثلة تشريعية وتنظيمية  -٣  

  مل تتوفر لألمانة أمثلة تشريعية وتنظيمية ذات صلة.  -٤٦
  

    الصنع التجميعي لألسلحة النارية (الطباعة الثالثية األبعاد)  -واو  
    بيان املسألة  -١  

هو تكنولوجيا  -املعروف يف التعبري الدارج باســم الطباعة الثالثية األبعاد  -الصــنع التجميعي   -٤٧
لنارية مستجدة وابتكار هام يف صنع األسلحة الصغرية، ميكن أن يعجِّل إىل حد بعيد بانتشار األسلحة ا

  العادية.  وأن تكون له آثار كبرية على الصراعات واإلرهاب والتطرف العنيف واجلرائم
ومن أجل إنشـــــــاء أي غرض بالطباعة الثالثية األبعاد، تقوم طابعة ثالثية األبعاد بقراءة   -٤٨

 التصــــــميم من ملف ثالثي األبعاد قابل للطباعة، وتضــــــع طبقات متتالية من مواد خمتلفة بغية بناء
منوذج من ســلســلة من املقاطع العرضــية. وُتضــم الطبقات معًا أو تنصــهر تلقائيًّا إلنشــاء الشــكل 

ـــويب، مثل "فالنهائي. وباإلضـــافة إىل ذلك،  "، املعروفة Snapmakerإن آالت التحكم الرقمي احلاس
بني إنتاج )، تســـــمح باجلمع in-1 3D printer-3باســـــم "الطابعة الثالثية األبعاد الثالثية الوظائف" (

األجزاء البالستيكية وحنت مكونات األسلحة النارية املصنوعة من املعادن واألخشاب. ومع توافر 
يف املنازل، األمر  تقنيات اإلنتاج هذه، ميكن صــــنع أجزاء ومكونات الســــالح الناري كلها تقريبًا

  الذي قد يؤدي إىل حتديات أكرب يف مراقبة األسلحة النارية وتعقبها.
كن أن يكون لألســــلحة النارية املصــــنوعة بالطباعة الثالثية األبعاد أثر ســــليب على تشــــغيل ومي  -٤٩

وفعالية نظم تســـجيل األســـلحة النارية وترخيصـــها وقواعد بيانات املقذوفات املســـتخدمة يف حتقيقات 
حد   للمواطنني العاديني واملجرمني واإلرهابيني على الداركنتالشــــــرطة. وميكن أن تتيح اإلنترنت و

ســواء إمكانية الوصــول إىل التصــاميم القابلة للطباعة ألســلحة جديدة ومتزايدة اخلطورة. وعالوة على 
وضع ميكِّنهم من   ذلك، قد يكون األشخاص الذين ميكنهم الوصول إىل معدات من الرتبة الصناعية يف

  التابعة للشركات.طباعة البنادق عن طريق االستخدام غري املأذون به للطابعات الثالثية األبعاد 
  

    على التصدي هلذا التهديد بروتوكول األسلحة الناريةمدى قدرة   -٢  
بوجه عام، تنطبق أحكام بروتوكول األســـــلحة النارية على األســـــلحة النارية املصـــــنوعة   -٥٠

باألســــاليب بالطباعة الثالثية األبعاد بنفس الطريقة اليت تنطبق هبا على األســــلحة النارية املصــــنوعة 
  التقليدية، لكن التكنولوجيا اجلديدة تطرح حتديات جديدة يف جمال اإلنفاذ.
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وتندرج األســلحة النارية املصــنوعة بالطباعة الثالثية األبعاد وأجزاؤها ومكوناهتا وذخريهتا   -٥١
لألحكام املقابلة يف نطاق نظام املراقبة والنقل الذي ينص عليه بروتوكول األسلحة النارية، وختضع 

املتعلقة بالوســـم وحفظ الســـجالت والنقل والعدالة اجلنائية. ومن مث، فإن طباعة األســـلحة النارية 
دون ترخيص أو إذن صـــــحيح أو دون ومسها بالعالمات املطلوبة يف وقت صـــــنعها يتعني أن تعترب 

ال أنه يبدو أن نقل (د) من بروتوكول األســـلحة النارية). إ ٣غري مشـــروع للســـالح (املادة  صـــنعًا
ــــــلحة النارية يقعان خارج نطاق امللفات الرقمية وتن زيلها من أجل الطباعة الثالثية األبعاد لألس

  .عاجًال اتشريعيًّ تدبريًابروتوكول األسلحة النارية، األمر الذي ميثل ثغرة تتطلب 
   

    أمثلة تشريعية وتنظيمية  -٣  
التصـــدي لظهور األســـلحة النارية املصـــنوعة بالطباعة الثالثية متتد النُّهج القانونية املتبعة يف   -٥٢

األبعاد يف خمتلف الواليات القضـــائية من جترمي صـــنع األســـلحة النارية املصـــنوعة بالطباعة الثالثية 
األبعاد، وخمططات الترخيص أو التســــجيل اخلاصــــة بالطابعات الثالثية األبعاد واألســــلحة النارية 

ثية األبعاد، من ناحية، إىل اســـــتحداث جترمي أفعال جديدة بشـــــأن حيازة املصـــــنوعة بالطباعة الثال
ملفات تصــميم األســلحة النارية املصــنوعة بالطباعة الثالثية األبعاد، من ناحية أخرى. والعديد من 

املتصـــلة بصـــنع األســـلحة النارية وإنشـــائها وحيازهتا دون  ًاالقوانني القائمة واألفعال املجرَّمة حالي
ضرورة حيازة ترخيص ي صنوعة بالطباعة الثالثية األبعاد، وإن مل يتناول بال تناول األسلحة النارية امل

  أو توزيع ملفات تصميم الطباعة الثالثية األبعاد لألسلحة النارية.
في أســـــتراليا، مثًال، جيرِّم قانون والية نيو ســـــاوث ويلز حيازة اخلطط وامللفات الرقمية ف  -٥٣

حة النارية الثالثية األبعاد، ما مل يكن الشــــــخص: (أ) مأذونًا له مبوجب اخلاصــــــة بطباعة األســــــل
ترخيص أو إذن بصــــنع الســــالح الناري املعين؛ (ب) يتصــــرف يف الســــياق العادي ألداء واجباته 

شرطة.  كعضو (غري شرطة) يف قوة ال ويعرِّف القانون "املخطط الرقمي" بأنه أي نوع  )٣٣(ضباط ال
اإللكتروين) لرســـم تقين لتصـــميم غرض ما، ويعرِّف حيازة املخطط  من االســـتنســـاخ الرقمي (أو

(أ) حيازة حاســــوب أو جهاز لتخزين البيانات حيمل أو حيوي خمطط وثيقة  :الرقمي بأهنا تشــــمل
ل فيها املخطط؛ (ب) الســـــيطرة على املخطط املحتفظ به يف حاســـــوب موجود يف حوزة جِّســـــ

  )٣٤(الوالية القضائية ذات الصلة أو خارجها).شخص آخر (سواء أكان احلاسوب موجودًا يف 
فقد  ،ويف حني أن الصنع الذايت لألسلحة النارية مشروع بصفة عامة يف الواليات املتحدة  -٥٤

ذكَّرت والية كاليفورنيا مواطنيها، يف تنبيه للمســتهلكني، بأهنم إذا كانوا يعتزمون صــنع أســلحتهم 
ــــــتخدام الطباعة الثالثية األبعاد، فعليهم التأكد من  النارية أو جتميعها بأنفســــــهم، مبا يف ذلك باس

امتالك الســالح الناري أو صــنعه مشــروع يف كاليفورنيا. وشــدد تنبيه املســتهلك على أن قانون  أن
على األفراد الذين ميلكون أسلحة نارية أو يصنعوهنا أو جيمِّعوهنا يف الوالية  كاليفورنيا يشترط أيضًا

أن يتقدموا إىل وزارة العدل للحصــول على رقم تســلســلي فريد لكل قطعة ســالح ناري مصــنوعة 
ذاتيًّا، لكي يوضع بصورة دائمة على السالح الناري. وُوجه املواطنون إىل حتميل صور، من خالل 

                                                                    
 .Australia, New South Wales, Firearms Act 1996 No. 46, 1 July 2019, sect. 51Fانظر   )٣٣(  
 املرجع نفسه.  )٣٤(  
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لوزارة العدل، بعد وضـــع الرقم التســـلســـلي بصـــورة دائمة على الســـالح الناري،  املوقع الشـــبكي
مبوجب  نقل ملكيتها حمظورأو  ذاتيًّاأو املجمَّعة  ذاتيًّاوُذكِّروا بأن بيع األســــلحة النارية املصــــنوعة 

  )٣٥(حمدودة.  قانون كاليفورنيا، باستثناءات
  

    داركنتاملشتريات بواسطة اإلنترنت وال  -زاي  
    بيان املسألة  -١  

، اليت تشــكل اجلزء من اإلنترنت غري القابل للبحث بواســطة حمركات الداركنتأصــبحت   -٥٥
ـــطة براجميات ـــيلة ممكنة ملن  البحث التقليدية واملخفي بواس إخفاء اهلوية، حمور اهتمام باعتبارها وس

يرغبون يف احلصول، بصفة غري مشروعة ودون الكشف عن هويتهم، على أسلحة نارية وأجزائها 
ومكوناهتا والذخرية، وغريها من املواد ذات الصــــــلة، مثل ملفات الطباعة الثالثية األبعاد، للقيام 

  طنية.بذلك بعيدًا عن أعني السلطات الو
نوعان من األســواق على  ًاإىل أنه يوجد حالي )٣٦(٢٠١٧وقد توصــل تقرير صــدر يف عام   -٥٦
ُتعرض وتباع فيها األســـلحة النارية واملنتجات ذات الصـــلة، ومها: األســـواق املشـــفَّرة، داركنت ال

ويتوىل  ومتاجر البائعني. وجتمع األسواق املشفرة بني جهات بائعة متعددة، تعرف باسم "البائعني"،
إدارهتا مسؤولو السوق مقابل عمولة على املبيعات. وينشئ متاجر البائعني، اليت ُتعرف أيضًا باسم 
"أســـــواق البائع الواحد"، بائعون حمددون، الســـــتضـــــافة مبيعات البائع املعين وحده. وقد أبرزت 

شكل صلة باألسلحة النارية، اليت ال ت ضة املت سة أنه من بني البنود املعرو يف املائة  ٠,٥سوى  الدرا
من العدد اإلمجايل للبنود املعروضــــة اليت مت حتديدها، كانت بنود األســــلحة النارية هي أكثر البنود 

املائة)،  يف  ٢٧يف املائة)، تليها املنتجات الرقمية املتصـــلة باألســـلحة ( ٤٢( داركنتعلى ال شـــيوعًا
  )٣٧().يف املائة ٢٢واملنتجات األخرى ذات الصلة، مثل الذخرية (

  
    على التصدي هلذا التهديد بروتوكول األسلحة النارية مدى قدرة  -٢  

يعززه   من بروتوكول األســلحة النارية، والذي ١٠يســتند نظام النقل املنصــوص عليه يف املادة   -٥٧
اشــــتراط الربوتوكول جترمي أفعال االجتار غري املشــــروع، إىل مفهوم واســــع للنقل، يشــــمل االســــترياد 
والتصـــدير واالحتياز والبيع والتســـليم، وحركة األســـلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية أو نقلها 
من إقليم دولة طرف إىل إقليم دولة طرف أخرى أو عربه إىل إقليم دولة طرف أخرى إذا مل تأذن هلا 

األســــــلحة النارية حتمل  ألحكام الربوتوكول، أو إذا مل تكن أي دولة من الدول األطراف املعنية وفقًا
  ) من بروتوكول األسلحة النارية).(ه ٣من الربوتوكول (املادة  ٨للمادة  عالمات وفقًا

ويف حني أن معظم أساليب النقل ينطوي على نقل مادي للبنود املعنية، فإن عمليات النقل   -٥٨
ة بأســـــلويب "االقتناء" االمسي مللكية األســـــلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية تبدو مشـــــمول

مث، فمن الضروري لكي يشكل النقل فعًال من أفعال االجتار غري املشروع أن يكون   و"البيع". ومن
                                                                    

 .Legal requirements for self-made firearms”, consumer alert issued by the California Department of Justice“انظر   )٣٥(  
  )٣٦(  Giacomo Paoli and others, in Behind the Curtain: The Illicit Trade of Firearms, Explosives and 

Ammunition on the Dark Web (Santa Monica, California, RAND Corporation, 2017). 
 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧(  
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املشتري والبائع مسجَّلني يف دولتني طرفني خمتلفتني، أو على األقل يوجد مكانا عملهما يف دولتني 
عندما يتعلق األمر بالتعاقد الذي يتم على طرفني خمتلفتني، وهذه معلومة ال ميكن إثباهتا إال بصعوبة 

ـــحن األصـــناف املقتناة أوداركنتال املباعة  . ويكتمل فعل االجتار غري املشـــروع يف موعد غايته ش
  شحنًا ماديًّا من دولة طرف إىل أخرى.

ــــــواق يف إجياد فرص فوفضــــــًال عن ذلك،   -٥٩ بالنظر إىل الدور اهلام الذي يؤديه مديرو األس
ارية والتمكني من حتقيقها، ســـيكون من املفيد النظر فيما إذا كان ميكن اعتبار هؤالء األعمال التج

من بروتوكول األسلحة  ١٥املديرين مساسرة، وما إذا كانت لوائح السمسرة القائمة مبوجب املادة 
  )٣٨(النارية ميكن، وينبغي، تطبيقها عليهم.

  
    أمثلة تشريعية وتنظيمية  -٣  

  لألمانة أمثلة تشريعية وتنظيمية ذات صلة.مل تتوفر   -٦٠
  

    استعمال اخلدمات الربيدية وخدمات الربيد اخلاص  -حاء  
    بيان املسألة  -١  

النارية  للحصــول غري املشــروع على األســلحة داركنتأدى تزايد اســتخدام اإلنترنت وال  -٦١
ــــــتعمال  وخدمات الربيد  اخلدمات الربيديةوأجزائها ومكوناهتا والذخرية إىل زيادة كبرية يف اس

 Serious and Organisedاخلاص يف االجتار باألســــلحة النارية ومكوناهتا. ووفقًا للمنشــــور املعنون 

Crime Threat Assessment: Crime in the Age of Technology يف عام، الصادر عن االحتاد األورويب 
وصيل الطرود اآلن أكثر طريقة شيوعًا لالجتار ، ميثل استعمال اخلدمات الربيدية وخدمات ت٢٠١٧

  )٣٩(باألسلحة النارية يف االحتاد األورويب.
وهناك عدة عوامل جذب قد تكون ذات صـــلة بزيادة اســـتعمال اخلدمات الربيدية وخدمات   -٦٢

يف الربيد اخلاص ألغراض االجتار غري املشروع باألسلحة النارية، تشمل إمكانية إخفاء األسلحة النارية 
عمليات تســــــليم الطرود عن طريق تفكيكها وشــــــحن عدة طرود حتتوي على أجزائها ومكوناهتا؛ 
ستخدام  صحيحة (إمكانية ا والتحديات اليت تواجه التحقق مما إذا كانت املعلومات اليت يقدمها املرسل 

بأقل من  أمساء زائفة، واســـتخدام أوصـــاف زائفة ألجزاء األســـلحة النارية، وتقييم الشـــحنات الربيدية
قيمتها احلقيقية)؛ وإمكانيات جتنب االتصـــــال املباشـــــر مبوظفي اخلدمات الربيدية؛ وعدم قدرة موظفي 
اجلمارك على الكشـــــف عن األجزاء واملكونات اليت ُتشـــــحن بواســـــطة الطرود وحتديدها؛ واالرتباط 

  يش الدقيق للطرود.املحتمل بني زيادة شحنات الطرود عرب الوطنية وقدرات موظفي اجلمارك على التفت
  

                                                                    
 Overview of international legal instruments and their applicability to illicit“ :انظر مناقشة هذه املسألة يف  )٣٨(  

firearms trafficking on the dark web”لنارية التابع للمكتب، يف، أعده برنامج األسلحة ا: Behind the 
Curtain ١٠٠، الصفحة. 

 European Police Office, European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment: Crime :انظر  )٣٩(  

in the Age of Technology (The Hague, 2017) ٥٤، الصفحة. 
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    على التصدي هلذا التهديد بروتوكول األسلحة الناريةمدى قدرة   -٢  
 ١٠تنطبق أحكام بروتوكول األســلحة النارية املتعلقة بنظام مراقبة النقل، وال ســيما املادة   -٦٣

الوطين  ) من بروتوكول األسلحة النارية)، على النقل عرب(ه ٣وجرمية االجتار غري املشروع (املادة 
ــــلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية، بغض النظر عن طريقة النقل. ويؤكد النظام املبدأ  لألس
الرئيســـي الذي يقوم عليه بروتوكول األســـلحة النارية، وهو أنه ال جيوز اســـترياد األســـلحة النارية 

ا، وأن من شــــأن عدم والبنود ذات الصــــلة هبا أو تصــــديرها دون علم مجيع الدول املعنية وموافقته
  )٤٠(االمتثال يف هذا الصدد أن جيلب التحقيق اجلنائي واملالحقة القضائية والعقاب.

يقضــي بروتوكول األســلحة النارية بأن تقوم الدول األطراف مبا يلي: (أ) إنشــاء  ،ولذلك  -٦٤
ها؛ (ب) ضمان نظام لضمان عدم تصدير األسلحة النارية إىل البلدان اليت مل تأذن هبذا النقل أو عرب

من  ١٠امتثال حمتوى الوثائق املســـــتخدمة يف االســـــترياد والتصـــــدير املشـــــروعني ملتطلبات املادة 
  )٤١(وأمن نظام االسترياد والتصدير. موثوقيةتعزيز   الربوتوكول؛ (ج)

(ب)  ٢ ويف إطار هذا النظام اخلاص بالنقل، تواجه بعض البلدان حتديات يف األخذ بالفقرة  -٦٥
وتنفيذها، وخباصــة فيما يتعلق باشــتراط أن تقدم دول املرور العابر، كحد أدىن وقبل  ١٠املادة من 

شعارًا خطيًّ شحن، إ سبل والوسائل ال تا بأهنا ال شأن إجراء حتليل دقيق لل عترض على العبور. ومن 
خلدمات الكفؤة لتنفيذ هذا الشــــــرط من الناحية العملية، مبا يف ذلك عند إجراء النقل عن طريق ا

  الربيدية أو خدمات الربيد اخلاص، أن ييسر تنفيذ الشرط على حنو أكثر فعالية.
وعالوة على ذلك، يوفر بروتوكول األســلحة النارية واالتفاقية األم جمموعة من تدابري التحقيق   -٦٦

غري وإنفاذ القانون اليت ميكن أن تتيح لضـباط الشـرطة واجلمارك الكشـف عن الطرود املشـحونة بصـفة 
(ب)  ١١مشـــروعة واحتجازها، مبا يف ذلك التعاون عرب احلدود بني أجهزة الشـــرطة واجلمارك (املادة 

من  ١٩من الربوتوكول)، والتحقيقات املشتركة (املادة  ١٢من الربوتوكول)، وتبادل املعلومات (املادة 
عزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ ت  من االتفاقية)، وتدابري ٢٠االتفاقية)، وأســـاليب التحري اخلاصـــة (املادة 

  االتفاقية).  من ٢٧  من االتفاقية)، والتعاون عرب الوطين يف جمال إنفاذ القانون (املادة ٢٦القانون (املادة 
  

    أمثلة تشريعية وتنظيمية  -٣  
 ٢٠١٣إلعالن صـــادر عن شـــرطة نيوزيلندا، حدث بعد نشـــر قانون األســـلحة لعام  وفقًا  -٦٧

 )٤٢(تغيري يف إجراءات شـــراء أو اقتناء ســـالح ناري عن طريق الطلبات الربيدية ومبيعات اإلنترنت.
ويقضي التغيري بأنه إذا اشترى شخص سالحًا ناريًّا أو ذخرية يف أي معاملة غري مباشرة، جيب عليه 

ــلحة النارية وتصــدق أن يقدم ا ــتمارة طلب إىل الشــرطة، اليت تتحقق من تفاصــيل ترخيص األس س
على استمارة الطلب وتقدم استمارة الطلب املصدق عليها إىل البائع مباشرة. وينص اإلعالن على 
أن هذا التغيري ال ينطبق على عمليات نقل املســدســات، أو األســلحة اخلاضــعة لقيود، أو األســلحة 

                                                                    
 .٤٣٦، الصفحة بروتوكول األسلحة الناريةالدليل التشريعي لتنفيذ انظر   )٤٠(  
 .٤٣٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  
 .www.police.govt.nz/advice-services/firearms-and-safety/arms-code :متاح يف  )٤٢(  
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شبه شترط احلصول على إذن  النارية  صة اليت ت سكري، اليت هلا إجراءاهتا اخلا اآللية ذات الطراز الع
  شراء صادر من الشرطة للشخص الذي يرغب يف احلصول على تلك البنود.

    االستنتاجات والتوصيات  -ثالثًا  
لة كما ورد يف هذه الورقة، هناك جمموعة متنوعة من التهديدات اجلديدة واملستجدة املتص  -٦٨

من  بصــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار غري املشــروع هبا، تتطلب مزيدًا
  االهتمام لتحديد أثرها على فعالية تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية. 

. فعلى ســــــبيل املثال، ما تكون الظواهر املختلفة مترابطة ويعزز بعضــــــها بعضــــــًا وكثريًا  -٦٩
توافر جمموعات أدوات التجميع واألســاليب اجلديدة لصــنع أجزاء األســلحة النارية تكون زيادة   قد

ــــــلحة النارية. وميكن أيضــــــًا أن تكون  ومكوناهتا مرتبطة بالظاهرة املتزايدة املتمثلة يف حتويل األس
ــــــتخدام اخلدمات الربيدية  الداركنتالزيادة يف التعاقد الذي يتم على اإلنترنت و مرتبطة بزيادة اس

  .والذخريةوخدمات الربيد اخلاص لنقل األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا 
الفعال واملنســق للتهديدات يف االفتقار إىل  التصــديوتتمثل إحدى العقبات الرئيســية أمام   -٧٠

معلومات عن التهديدات فهم مشــــترك ومبادئ توجيهية مشــــتركة، فضــــًال عن التبادل املنهجي لل
  ف عليها بني أصحاب املصلحة املعنيني.املحددة املتعرَّ

ويف حني أن عدة مؤسسات حبثية تنظر يف جوانب من القضايا املستجدة، فإهنا تركز غالبًا   -٧١
على مناطق حمددة. ومن شأن تعزيز البحوث على الصعيد العاملي أن يساعد على حتديد االجتاهات 

تركة. ومن العقبات الرئيسية يف هذا الصدد أن لدى العديد من البلدان آليات وأدوات واحللول املش
جلمع البيانات ال تستطيع التقاط ورصد ظاهرة االجتار غري املشروع باألسلحة النارية وما يتصل به 

ب من جرائم، مبا يف ذلك التهديدات اجلديدة أو املســتجدة املتصــلة به. ولعلَّ الدول األعضــاء ترغ
صدي للتهديدات اجلديدة  ستخدام التكنولوجيات اجلديدة للت سبل اليت ميكن هبا ا ستكشاف ال يف ا

  واملستجدة ودعم التنفيذ الفعَّال لربوتوكول األسلحة النارية.
  يف توصية املؤمتر مبا يلي:  يود أن ينظرولعلَّ الفريق العامل   -٧٢

يدات اجلديدة واملستجدة على تنفيذ أن يطلب إىل املكتب مواصلة حتليل أثر التهد  (أ)  
ــــــلحة النارية، وكذلك مدى  ــــــلحة النارية  قدرةبروتوكول األس على التصــــــدي بروتوكول األس

يف ذلك عن طريق مناقشــات اخلرباء والتحليل املقارن للتشــريعات الوطنية  للتهديدات املســتبانة، مبا
لدان يف التصدي للتهديدات، وحتديث والسوابق القضائية بشأن املواضيع ذات الصلة، بغية دعم الب

التهديدات  جيســــداالدليل التشــــريعي والقانون النموذجي للمكتب بشــــأن األســــلحة النارية لكي 
  املستجدة واحللول املواكبة ألحدث التطورات هلذه التهديدات؛

أن يشــــــجع أصــــــحاب املصــــــلحة على زيادة تبادل املعلومات بني املشــــــرِّعني   (ب)  
ارسني والقطاع اخلاص بشأن املسائل املستبانة، وأن يطلب إىل املكتب تيسري هذا واألخصائيني املم

  التبادل، مبا يف ذلك مع اخلرباء احلكوميني واخلرباء التقنيني والقطاع اخلاص ومؤسسات البحوث؛
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أن يطلب إىل املكتب وضع أدوات تشريعية وعملياتية ملساعدة البلدان على التصدي   (ج)  
للتهديدات املستبانة وحتسني تنظيم األنشطة ذات الصلة، حسب االقتضاء، مع مراعاة املناقشات اجلارية 

 مسرد‘ ١’يلي:   يف سياق الصك الدويل للتعقب وبناء التآزر معها. وميكن أن تشمل هذه األدوات ما
للمصــطلحات املتصــلة مبناقشــة التهديدات اجلديدة واملســتجدة املتعلقة بصــنع األســلحة النارية وأجزائها 

مبادئ ‘ ٣’ورقات مناقشـــة ذات صـــلة،   ‘٢’ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصـــورة غري مشـــروعة، 
النارية الذي توجيهية تقنية مشــتركة بشــأن مســائل صــنع األســلحة القابلة للتحويل، وتعطيل األســلحة 

  رجعة فيه، وصنع األسلحة النارية البوليمرية واألسلحة التجميعية وومسها؛  ال
أن يدعو الدول األطراف إىل اســـتعراض أطرها القانونية الداخلية وتنقيحها، حســـب   (د)  

االقتضــاء، ملواجهة التهديدات اليت تشــكلها التكنولوجيات واألســاليب اجلديدة لصــنع األســلحة النارية 
أجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصــورة غري مشــروعة، وإيالء االهتمام على وجه اخلصــوص و

ألمهية اعتماد نظم املراقبة واملنع القانونية ذات الصـــــلة، مبا يف ذلك، عند االقتضـــــاء، من خالل أحكام 
ة البوليمرية، واألســلحة التجرمي، وذلك مثًال بشــأن األســلحة القابلة للتحويل بســهولة، واألســلحة الناري

التجميعية، ونقل امللفات القابلة للطباعة الثالثية األبعاد، وغري ذلك من اجلوانب املســــــتجدة، وبناء 
  املنطبقة؛  قدرات نظام العدالة اجلنائية الالزمة إلنفاذ القوانني

أن حيث الدول األعضــــــاء على تعزيز قدراهتا ذات الصــــــلة يف جمايل مجع البيانات   )(ه  
وحتليلها فيما بينها من أجل حتديد املســــــائل العابرة  تلك والتحليل وتبادل نتائج عمليات مجع البيانات

منســــــقة، وأن يطلب إىل املكتب، من أجل بلوغ هذه الغاية،  اختاذ تدابريللحدود الوطنية اليت تتطلب 
  وحتليلها.  البيانات زيادة تعزيز قدرته على دعم وتعزيز اجلهود العاملية ذات الصلة يف جمال مجع

 
  


