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*2000737*  

 الفريق العامل املعين باألسلحة النارية
 ٢٠٢٠آذار/مارس  ١٨و ١٧فيينا، 
 *من جدول األعمال املؤقت ٣البند 

مكافحة  ُنُهج التحقيق واملالحقة القضائية املتبعة يف
املشروع باألسلحة النارية وما يتصل به االجتار غري 

أشكال اجلرمية داخل الواليات القضائية  من
        وفيما بينها املختلفة

ُنُهج التحقيق واملالحقة القضائية املتبعة يف مكافحة االجتار غري املشروع     
باألسلحة النارية وما يتصل به من أشكال اجلرمية داخل الواليات القضائية 

 املختلفة وفيما بينها
    

 ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة    
  

 مقدمة  -أوًال  
تشـــكل التدابري الفعالة املتعلقة بالتحقيق يف جرائم االجتار غري املشـــروع باألســـلحة النارية   -١

ومالحقة مرتكبيها، إىل جانب تنفيذ نظم شــــاملة ملراقبة األســــلحة النارية، جوهر جهود مكافحة 
ار غري املشـــــروع باألســـــلحة النارية وتقدمي اجلناة إىل العدالة. وال يزال الكشـــــف عن االجتار االجت

صعبة ألن معظم األسلحة النارية املتجر هبا  باألسلحة النارية والتحقيق فيه والفصل فيه من املهام ال
شطة  سياقات إجرامية أخرى، مثل أن ستخدامها يف  شروعة ال تظهر إال بعد ا صورة غري م اجلرمية ب

باملخدِّ فإن  رات أو اإلرهاب أواملنظمة أو االجتار  لذلك،  فة. ونتيجة  غري ذلك من اجلرائم العني
معظم جهود التحقيق واملالحقة القضائية متيل إىل التركيز على اجلرائم الرئيسية، وهتمل التحقيق يف 

 املصدر غري املشروع للسالح الناري املستخدم فيها.

وما مل يتم ضــبط األســلحة النارية مباشــرة على احلدود أو عند االجتار غري املشــروع هبا، فإن   -٢
املباشــرة أدلة التحقيق اليت تبدأ على أســاســها التحقيقات يف االجتار باألســلحة النارية، مبا يتجاوز التهم 
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رات املكتب املعين باملخدِّلدراســة  باحليازة غري املشــروعة أو ينفذ بالتوازي معها، هي أدلة نادرة. ووفقًا
ـــلحة النارية لعام  واجلرمية ـــترد يف ٢٠٢٠املتعلقة باألس ـــروعة ُتس ـــلحة النارية غري املش ، فإن معظم األس

  الغالب على أساس احليازة غري املشروعة.سياقات إجرامية أخرى غري االجتار غري املشروع، وُتضبط يف

وعلى مدى الســنوات القليلة املاضــية، قام مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   -٣
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وفريقه العامل املعين باألســــلحة النارية مبناقشــــة التدابري الرامية إىل تعزيز 

لى التصــــــدي لالجتار باألســــــلحة النارية واجلرائم ذات الصــــــلة (انظر قدرة نظم العدالة اجلنائية ع
CTOC/COP/WG.6/2016/2 وCTOC/COP/WG.6/2017/3 ناول أوجه الترابط بني االجتار غري ، وت

)، وإدراج CTOC/COP/WG.6/2018/2املشروع باألسلحة النارية واإلرهاب واجلرمية املنظمة (انظر 
 )١(.واليات وتوصيات بشأن تدابري متنوعة للعدالة اجلنائية يف خمتلف تقاريرمها

(املكتــب املعين  رات واجلرميــةوعالوة على ذلــك، قــام مكتــب األمم املتحــدة املعين بــاملخــدِّ  -٤
 )٢(، من خالل االجتماعات اليت عقدهتا مجاعة املمارســــــني التابعة لهباملخدِّرات واجلرمية/املكتب)

ل اخلربات وشــــــاركت فيها بلدان من أفريقيا وأمريكا الالتينية وغرب البلقان، بتعزيز وتيســــــري تباد
خمتلف البلدان بشــــأن   واملمارســــات اجليدة بني األخصــــائيني املمارســــني يف جمال العدالة اجلنائية من

الكشف عن قضايا االجتار باألسلحة النارية واجلرائم ذات الصلة والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها، 
 وبشأن سبل تعزيز التعاون الدويل يف هذا املجال.

ُهج اليت تتبعها الســلطات واملمارســات اقشــات بني اخلرباء بشــأن خمتلف النُّوبغية تيســري املن  -٥
اجليدة اليت ُأرسيت ملكافحة االجتار غري املشروع باألسلحة النارية وما يتصل به من أشكال اجلرمية 
داخل الواليات القضائية وفيما بينها، على حنو يتسم بالكفاءة، فإن ورقة املعلومات األساسية هذه 

ست صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا ت صلة من بروتوكول مكافحة  ند إىل األحكام ذات ال
والذخرية واالجتار هبا بصــورة غري مشــروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 

ُنهج التحقيق واملالحقة األسلحة النارية) واتفاقيته األم، وتتناول بالتفصيل   عرب الوطنية (بروتوكول
 القضائية وتدابري مكافحة االجتار غري املشروع باألسلحة النارية وما يتصل به من أشكال اجلرمية.

إىل اخلربة واملمارســــات اجليدة اليت مجعها وتقامسها ممارســــون من  وتســــتند الورقة أيضــــًا  -٦
شأن األسلحة النارية التابع للمكتب خمتلف البلدان خالل االجتماعات اليت نظمها الربنامج العاملي ب

االجتماعات التالية  رات واجلرمية على مدى السنوات الثالث املاضية. وتشمل أساسًااملعين باملخدِّ
 ٧إىل  ٥جلماعة املمارســــني: (أ) االجتماع اإلقليمي الذي ُعقد يف اجلزائر العاصــــمة يف الفترة من 

__________ 
أقر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف دورته العاشرة، التوصيات اليت   )١(  

 ١٠إىل  ٨عتمدها الفريق العامل املعين باألسلحة النارية يف جلستيه اخلامسة والسادسة املعقودتني يف فيينا من ا
 CTOC/COP/WG.6/2017/4على التوايل (انظر  ٢٠١٨أيار/مايو  ٣و ٢ويف  ٢٠١٧أيار/مايو 

  ).CTOC/COP/WG.6/2018/4و
مجاعة املمارسني املعنية مبكافحة االجتار باألسلحة النارية واجلرائم ذات الصلة هي شبكة غري رمسية عرب وطنية   )٢(  

تسبة من القضايا بني ممارسي مراقبة ر الشبكة التفاعل وتبادل املعارف واخلربات املكمتعددة التخصصات. وتيسِّ
األسلحة النارية والعدالة اجلنائية يف جمال الكشف عن تدفقات األسلحة النارية غري املشروعة واجلرائم ذات الصلة 

ا والفصل فيها، وذلك من خالل عقد اجتماعات واألعمال اإلرهابية والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضائيًّ
  شار إليها يف هذه الوثيقة، ومن خالل أنشطة بناء القدرات واألدوات اإللكترونية.مباشرة، مثل تلك امل
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ــــــني من ا٢٠١٧كانون األول/ديســــــمرب  يا ، مع ممارس تان لربتغال واجلزائر ومايل واملغرب وموري
كانون األول/ديســــــمرب  ١٣و ١٢والنيجر؛ و(ب) االجتماع اإلقليمي الذي ُعقد يف بلغراد يومي 

جمال العدالة اجلنائية من منطقة غرب البلقان؛ و(ج) االجتماع  ، مع أخصــائيني ممارســني يف٢٠١٧
، مع مدعني عامني من منطقة غرب ٢٠١٨مايو /أيار ٣٠و  ٢٩اإلقليمي الذي ُعقد يف فيينا يومي 

البلقان وإيطاليا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية؛ و(د) االجتماع دون اإلقليمي 
، مع أخصــــــائيني ممارســــــني يف جمال ٢٠١٨متوز/يوليه   ٤إىل  ٢الذي ُعقد يف نيامي يف الفترة من 
االجتماع   )هاجلزائر ومايل والنيجر ونيجرييا وخرباء إيطاليني؛ و(العدالة اجلنائية من بوركينا فاسو و

الرباعي بشـــــأن تعزيز التعاون اإلقليمي يف أمريكا الالتينية ملنع ومكافحة االجتار باألســـــلحة النارية 
صلة، الذي ُعقد يف  ، ٢٠١٩حزيران/يونيه   ٧إىل  ٥مكسيكو يف الفترة من مدينة واجلرائم ذات ال

األرجنتني والربازيل وكولومبيا واملكسيك؛ و(و) االجتماع اإلقليمي الذي ُعقد يف مع ممارسني من 
أمريكا  ، مع ممارســـــني من٢٠١٩تشـــــرين الثاين/نوفمرب  ٧إىل  ٥مكســـــيكو يف الفترة من مدينة 

ــــــلفــادور وغواتيمــاال وكوبــا  ــــــطى ومنطقــة البحر الكــارييب (اجلمهوريــة الــدومينيكيــة والس الوس
) واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية؛ و(ز) االجتماع اإلقليمي الذي وكوستاريكا وهندوراس

، مع ممارســني من ٢٠١٩تشــرين الثاين/نوفمرب  ١٥إىل  ١٣مكســيكو يف الفترة من مدينة  ُعقد يف
 األرجنتني وإكوادور وأوروغواي وباراغواي والربازيل وبريو وشيلي وغيانا وكولومبيا واملكسيك.

ك، جرى تبادل األمثلة واملمارســــــات اجليدة الواردة يف هذه الورقة خالل وعالوة على ذل  -٧
االجتماعات التالية: (أ) االجتماع اإلقليمي بشــــــأن مجع البيانات املتعلقة باألســــــلحة النارية وحتليلها 
لصاحل الدول األعضاء يف جنوب شرق أوروبا وأوروبا الشرقية والدول املجاورة بشأن رصد تدفقات 

؛ ٢٠١٨متوز/يوليه  ١٨و ١٧املشــــــروع باألســــــلحة النارية، الذي ُعقد يف فيينا يومي  غرياالجتار 
املشروع باألسلحة النارية واحلصول عليها يف سياق   التصدي لالجتار غري"املؤمتر الدويل بشأن   (ب)و

يف الفترة ، الذي ُعقد يف ويلتون بارك باململكة املتحدة، "اجلرمية املنظمة واإلرهاب: حنو منوذج جديد
(ج) االجتماع األقاليمي بشـــــأن االجتار غري املشـــــروع و؛ ٢٠١٩ كانون الثاين/يناير ٢٦إىل  ٢٣من 

من االحتاد األورويب ويف اجتاهه وعربه، الذي  باألســـــلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية انطالقًا
 .٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر  ٨و ٧ُعقد يف فيينا يومي 

    
ُنُهج التحقيق واملالحقة القضائية املتبعة يف مكافحة االجتار غري املشروع   -ثانيًا  

باألسلحة النارية وما يتصل به من أشكال اجلرمية داخل الواليات القضائية 
 املختلفة وفيما بينها

ملحة عامة عن خمتلف عناصــر ُنُهج التحقيق واملالحقة القضــائية املتبعة  القســميقدم هذا   -٨
الجتار غري املشـــروع باألســـلحة النارية وما يتصـــل به من أشـــكال اجلرمية، بالتركيز يف مكافحة ا

على أربعة جوانب رئيســية هي: (أ) االســتراتيجيات الوطنية واالســتجابات الســياســاتية واألطر 
ــــــية وآليات التعاون؛ و(ج) ُنُهج التحقيق والتدابري التنفيذية،   املعيارية؛ و(ب) ــــــس اهلياكل املؤس

ك مبوجب بروتوكول األســلحة النارية واتفاقيته األم؛ و(د) التدابري االســتراتيجية لتعزيز يف ذل  مبا
 اإلجراءات التنفيذية.
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 االستراتيجيات الوطنية واالستجابات السياساتية واألطر املعيارية  -ألف  
 النارية  األسلحةتضمني السياسات الوطنية العامة املتعلقة باجلرمية استراتيجيات شاملة بشأن   -١  

تتطلب مكافحة جرائم االجتار غري املشــــــروع باألســــــلحة النارية جمموعة متنوعة من ُنُهج   -٩
 واستراتيجيات التحقيق واملالحقة القضائية، ومن األدوات وآليات التعاون الفعالة واحلسنة التوقيت.

ماع االوخالل   -١٠ يا الجت يل وكولومب باعي األطراف بني األرجنتني والرباز يك، ر واملكســــــ
أوصــى املمارســون باتباع ُنُهج كلية ملكافحة االجتار غري املشــروع باألســلحة النارية، وأبرزوا أمهية 
إدماج اســتراتيجيات وطنية بشــأن األســلحة النارية يف الســياســات العامة املتعلقة باجلرمية، املرتبطة 

 باألمن الوطين وخطط التنمية الوطنية.

كولومبيا ســياســة وطنية تشــمل تدابري ملكافحة االجتار غري املشــروع باألســلحة ووضــعت   -١١
رات والتعدين غري القانوين واإلرهاب، ضـــــمن أمور النارية والصـــــالت اليت تربطه باالجتار باملخدِّ

أخرى. وتســــتند االســــتراتيجية إىل هنج متعدد اجلوانب يهدف إىل وقف التدفقات غري املشــــروعة 
ك التنظيمات والشبكات اإلجرامية، وحرمان املجرمني من أصوهلم غري املشروعة لألسلحة، وتفكي

عن طريق مصـــــادرهتا، ورصـــــد ومنع ارتكاب املزيد من اجلرائم من خالل تعزيز فهم وحتليل هذه 
 الظاهرة، وحتليل البيانات، وتبادل املعلومات واملعارف، واستخدام األدوات التقنية.

االجتار غري املشـــروع  ٢٠٢١-٢٠١٨حتاد األورويب للفترة وتشـــمل دورة ســـياســـات اال  -١٢
ــــــلحة النارية ضــــــمن أولوياهتا العشــــــر الذي يتبعه االحتاد األورويب إزاء االجتار  هجنوال )٣(.باألس

جزء من إطار الســياســات هذا، ويتمحور حول طائفة واســعة من اإلجراءات  )٤(باألســلحة النارية
عدة دول أعضـــــاء تقود هذه اجلهود أو تشـــــارك يف قيادهتا. ويف  واملبادرات التنفيذية اليت تدعمها

اســـــتراتيجية حمددة ملكافحة  ، اعتمد جملس االحتاد األورويب أيضـــــًا٢٠١٨تشـــــرين الثاين/نوفمرب 
 )٥(.املشروعة وذخائرها األسلحة النارية واألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة غري

    
ناشئة، وإجراء تقييم دوري ملدى استجابة األطر مواكبة االجتاهات وأساليب العمل ال  -٢  

 التشريعية والتنظيمية الوطنية املتعلقة باألسلحة النارية واجلرائم ذات الصلة

تشكل األطر القانونية الشاملة اليت تتماشى مع الصكوك الدولية، مثل بروتوكول األسلحة   -١٣
فحة تســــريب األســــلحة النارية واالجتار غري ا ملنع ومكاهامًّ مســــبقًا النارية واتفاقيته األم، شــــرطًا

 املشروع هبا واقتنائها بصورة غري قانونية من قبل اجلماعات اإلجرامية أو اإلرهابية.
__________ 

 European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), Crime areas and trends, EUظر ان  )٣(  

policy cycle: EMPACT, “Robust action to target the most pressing criminal threats” ، متاح على الرابط مرجع
www.europol.europa.eu/و ، European Council, Council of the European Union, Infographics, “Infographic: 

EU fight against organized crime, 2018–2021” مرجع متاح على الرابط ،www.consilium.europa.eu/.  
 European Commission, Migration and Home Affairs, Policies, Organized Crime and Human انظر  )٤(  

Trafficking, “Trafficking in firearms” ، مرجع متاح على الرابطhttps://ec.europa.eu/.  
  )٥(  Council of the European Union, “Council conclusions on the adoption of an EU strategy against illicit 

firearms, small arms and light weapons and their ammunition” (November 2018).  
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وال يقل عن ذلك أمهية رصـــــــد االجتاهات واألســـــــاليب اجلديدة لالجتار واالبتكارات   -١٤
عن تقييمات  ة الوطنية، فضًالالتكنولوجية وإجراء استعراضات منتظمة للسياسات واألطر التنظيمي

املخاطر، وذلك بغية رصـــد البيئة العامة للتهديدات وحتديد ما إذا كان من الالزم إدخال تعديالت 
نظــام اإلجراءات التنظيميــة والعــدالــة اجلنــائيــة. وميكن أن يســــــهم هــذا  على جوانــب حمــددة من

القانونية املتعلقة باالجتار باألســـلحة مواءمة وتالقح خمتلف األطر  يف االســـتعراض التشـــريعي أيضـــًا
ملدى اســتجابة األطر التشــريعية  تقييمًا النارية وما يتصــل به من أشــكال اجلرمية. ويتضــمن أيضــًا

والتنظيمية القائمة للتهديدات اجلديدة والناشــئة، مثل تلك اليت تشــكلها األســلحة الغازية وأســلحة 
لحة الصـــوتية الواســـعة النطاق وأســـلحة فلوبري وأي الســـاعة املنبهة، أو اليت يشـــكلها تعطيل األســـ

أســلحة أخرى ختضــع ألي شــكل من أشــكال التحويل أو إعادة تنشــيطها بصــورة غري مشــروعة؛ 
وتسريب األسلحة النارية من نطاق التجارة القانونية؛ والتصنيع غري املشروع لألسلحة باستخدام 

النارية ومكوناهتا من خالل خدمات توصــــــيل طابعات ثالثية األبعاد؛ واالجتار بأجزاء األســــــلحة 
ــــــبكة اخلفية  ــــــبكة اإلنترنت أو الش ــــــتخدام ش األدوات  أو غريها من(الداركنت) الطرود أو باس

 ).CTOC/COP/WG.6/2020/2التكنولوجية (انظر 

قانونية بني البلدان شـــرط آخر من الشـــروط املهمة ويف هذا الصـــدد، فإن مواءمة األطر ال  -١٥
ن الدول من التعاون مبزيد من الفعالية فيما بينها للوصول إىل تعاريف ومعايري وقواعد مشتركة متكِّ

 ومتنع خطر استغالل املجرمني واإلرهابيني للثغرات القانونية واختالف التشريعات.

ثال، يف أعقاب اهلجمات اإل  -١٦ يل امل عامي وعلى ســــــب با  ية اليت وقعت يف أورو هاب  ٢٠١٤ر
، حدد االحتاد األورويب ثغرات كبرية يف إطاره القانوين ويف اإلطار القانوين لدوله األعضــــــاء ٢٠١٥و

فيما يتعلق مبعايري تعطيل األســلحة وتنظيم حيازة أســلحة معينة (مثل املســدســات الغازية ومســدســات 
قتناء أســلحة قانونية قابلة إلعادة التنشــيط أو التحويل، بصــورة نت اإلرهابيني من االســاعة املنبهة)، مكَّ

ل توجيه غري قانونية، إىل أسلحة تستخدم فيها الذخرية احلية. واستجابة هلذا االستعراض التشريعي، ُعدِّ
بشــأن مراقبة اقتناء األســلحة وحيازهتا مبوجب  ١٩٩١حزيران/يونيه  ١٨املؤرخ  EEC/91/477جلس امل

 .٢٠١٧أيار/مايو  ١٧الصادر عن الربملان األورويب واملجلس يف  2017/853 (EU)التوجيه 
    

 التصدي للتهديدات املترابطة بطريقة متكاملة  -٣  

التباع هنج مشويل يف التصـــدي لالجتار غري املشـــروع باألســـلحة النارية مزايا متعددة، ألنه   -١٧
باطًايســــــمح بربط هذه اجلرمية مبظاهر إجرامية أخرى ترتبط  قًا ارت بارتكاب جرائم االجتار  وثي

عن اجلرائم اليت يغذيها توافر األســلحة غري املشــروعة، مثل اجلرمية املنظمة  باألســلحة النارية، فضــًال
 ا يف هذا الصدد.متكينيًّ واإلرهاب، أو تؤدي دورًا

ألســــلحة واجلرمية ويف أحد االجتماعات املذكورة أعاله، أقر اخلرباء بالعالقة املتزايدة بني ا  -١٨
واإلرهاب ودور األســـلحة النارية املتجر هبا بصـــورة غري مشـــروعة يف تيســـري نشـــوء هذه اجلرائم 

ج واالستراتيجيات احلالية نُُّهوارتكاهبا. وبناء على ذلك، شددوا على ضرورة إجراء تقييم نقدي لل
ُهج واالنتقال من النُّ من أجل منع ومكافحة االجتار غري املشـــــروع باألســـــلحة النارية وتســـــريبها،

ــــــياق االجتماعي  وتكامًال التقليدية القائمة على التهديد الواحد إىل مناذج أكثر مشوًال تراعي الس
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عن تأثريها املتزايد  هلذه التهديدات الدينامية واملتفاعلة، فضــًال واالقتصــادي واجلنائي األوســع نطاقًا
 على السالم واألمن والتنمية.

إىل أنه ينبغي الســـعي إىل حتســـني اجلهود ال من أجل  ذاته، أشـــار اخلرباء أيضـــًاويف االجتماع   -١٩
التنفيذ الفعال للصــكوك الدولية ملكافحة االجتار باألســلحة النارية واإلرهاب واجلرمية املنظمة فحســب، 

ملعاجلة الصـــالت بني خمتلف هذه التهديدات، بغية اجلمع بني اســـتراتيجيات مكافحة االجتار  أيضـــًا  بل
ــــــاملة تدعم جهود مكافحة اجلرمية املنظمة  باألســــــلحة واإلرهاب واجلرمية املنظمة يف إطار ُنُهج ش

واجهة ومكافحة اإلرهاب، وتعزز اآلليات احلالية ملراقبة األســــــلحة النارية، وتزيد من القدرة على م
اجلرمية واإلرهاب. ومن أوجه الترابط األخرى اليت قد ترغب الدول األعضاء يف النظر فيها تلك القائمة 
بني االجتار باألســـــلحة النارية، من جهة، والعصـــــابات اإلجرامية واالجتار بالبشـــــر وهتريب املهاجرين 

 ور، من جهة أخرى.والتطرف العنيف وجرائم احلياة الربية واجلرائم البيئية، يف مجلة أم

 ومعاجلة البعد االقتصـــــادي لالجتار باألســـــلحة النارية جانب آخر من اجلوانب اليت كثريًا  -٢٠
ُتهمل. وقد شــــدد اخلرباء املشــــاركون يف االجتماع الرباعي األطراف يف املكســــيك على أمهية  ما

ـــتكشـــاف اجلرائم اليت ترتبط ارتباطًا ـــرو وثيقًا مواصـــلة اس ـــلحة النارية، باالجتار غري املش ع باألس
ره، مثل اجلرمية الســـــيربانية، ومعامالت االجتار اليت تتم عرب اإلنترنت أو الشـــــبكة اخلفية، تيســـــِّ  أو

ـــلحة النارية. وذكر بعض اخلرباء أهنم  ـــل األموال، مع معاجلة البعد االقتصـــادي لالجتار باألس وغس
حنو الربح وأهنم يســـتخدمون الصـــكوك  ا موجهًااقتصـــاديًّ يعتربون هتريب األســـلحة النارية نشـــاطًا

واألطر القانونية القائمة للتصدي له، ومن ذلك على سبيل املثال إجراء حتقيقات مالية يف املعامالت 
 املتصلة باألسلحة النارية واسترداد األصول املتأتية عن اجلرمية.

لدور يف احلاجة إىل  وخالل االجتماعات املذكورة أعاله، نظر اخلرباء أيضـــــــًا  -٢١ معاجلة ا
املركزي والتمكيين للفساد يف خمتلف أشكال تسريب األسلحة النارية إىل األسواق غري املشروعة، 

ـــقة عامليًّ ـــلحة النارية وتطبيق أطر صـــارمة ومتس ـــاد لدعم نظم مراقبة األس ا يف جمال مكافحة الفس
األسلحة النارية أو ونقلها، من أجل التخفيف من حدة املخاطر املتصلة بالفساد يف حوادث سرقة 

فقداهنا من املخزونات احلكومية، ويف املعامالت املتصــلة باألســلحة النارية بني اجلهات الفاعلة من 
 .السواء القطاعني اخلاص والعام على

    
 اهلياكل املؤسسية وآليات التعاون  -باء  

مؤســــســــية معقدة ومتعددة الطبقات لتنظيم  ظمًايف مجيع أحناء العامل، وضــــعت البلدان ُن  -٢٢
األســـــلحة النارية ومراقبتها ومنع حاالت االجتار غري املشـــــروع باألســـــلحة النارية والتحقيق فيها 
ومقاضاة مرتكبيها. وعادة ما تشمل اجلهات الفاعلة املشاركة يف هذه النظم خمتلف دوائر الشرطة 

االت، الدوائر العســــكرية ووحدات متخصــــصــــة ومديريات وإدارات االدعاء العام، ويف بعض احل
خمتلفة يف تنســــيق اجلهود الرامية إىل  املؤســــســــات أن تؤدي أدوارًا  أخرى. وميكن هلذه اهليئات أو

 التصدي هلذا النوع من اجلرائم، على الصعيدين الوطين والدويل على السواء.
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 تنسيق السياسات وخطط العمل الوطنية  -١  
ــــــراف على خمتلف اجلهود الرامية إىل مراقبة تقوم هيئات ذات طاب  -٢٣ ــــــتراتيجي باإلش ع اس

األســلحة النارية ومكافحة االجتار غري املشــروع باألســلحة النارية على الصــعيد الوطين وتنســيقها. 
وعادة ما تكون هذه اهليئات كيانات مشـــتركة بني املؤســـســـات، ُتعىن بتنفيذ الســـياســـات وخطط 

 العمل واملبادرات الوطنية.

ومن هذه املؤسسات، على سبيل املثال، جملس تنسيق مراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة   -٢٤
اخلفيفة يف البوســـنة واهلرســـك، وهو هيئة خرباء مشـــتركة بني املؤســـســـات أســـســـها جملس وزراء 
البوسنة واهلرسك. وتتمثل مهمة جملس التنسيق يف ختطيط وتنسيق وتوجيه ومراقبة األنشطة الرامية 

 )٦(.نفيذ االستراتيجية الوطنية ملراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفةإىل ت
ومن األمثلة األخرى جلنة التنســيق الوطنية الكولومبية ملنع االجتار غري املشــروع باألســلحة   -٢٥

الصـــغرية واألســـلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضـــاء عليه، وهي مســـؤولة، يف مجلة 
صغرية واألسلحة اخلفيفةأمور، عن وضع  شأن األسلحة ال شئت هذه  )٧(.وتنفيذ خطة وطنية ب وُأن

 ، وترأسها وزارة اخلارجية.٢٠٠٦اللجنة عام 

واللجنة الوطنية ملكافحة انتشــار األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفة يف مجهورية أفريقيا   -٢٦
، مثال ٢٠١٧باط/فرباير الوســــطى، اليت أنشــــأها مكتب رئيس مجهورية أفريقيا الوســــطى يف شــــ

ق اللجنة املســـائل املتعلقة مبراقبة األســـلحة الصـــغرية حديث على هيئات التنســـيق املذكورة. وتنســـِّ 
واألســـلحة اخلفيفة، وهي مبثابة مركز لتنســـيق التعاون الدويل وتبادل املعلومات بشـــأن األســـلحة 

 )٨(.الصغرية واألسلحة اخلفيفة
  

 ونقاط االتصال الوحيدةاهليئات الوطنية   -٢  
نارية، يتعني على كل دولة  ١٣من املادة  ٢مبوجب الفقرة   -٢٧ ــــــلحة ال من بروتوكول األس

ــــائر  طرف أن حتدد هيئة وطنية أو نقطة اتصــــال واحدة، لكي تعمل كحلقة وصــــل بينها وبني س
سًا سا صل هذه املهمة أ سائل املتعلقة هبذا الربوتوكول. وتت شأن امل بإنفاذ القانون  الدول األطراف ب

الدويل والتعاون القضــائي وتبادل املعلومات فيما يتعلق بصــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا 
والذخرية واالجتار هبا بصـــورة غري مشـــروعة. وميكن أن تكون نقطة االتصـــال الوحيدة مبثابة نقطة 

ـــارات إىل الوكالة املختصـــة أو ميكن أن  ـــتفس ذا خربة يف  تكون مكتبًادخول توجه بعد ذلك االس

__________ 
 Bosnia and Herzegovina, Ministry of Security, “The Small Arms and Light Weapons Control Strategy inانظر   )٦(  

Bosnia and Herzegovina, 2016–2020” (Sarajevo, 2016), p. 7.  
الصادر عن وزارة خارجية كولومبيا. وهو متاح على الرابط  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٦املؤرخ  ١٠٦٧انظر املرسوم   )٧(  

  .http://apps.migracioncolombia.gov.co/TEST/Decreto1067_2015.pdf التايل:
  .٢٠١٧شباط/فرباير  ١٤املؤرخني  17.070و 17.069انظر املرسومني   )٨(  
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متطلبات إنشــاء نقاط اتصــال وطنية تضــطلع هبذا النوع من املهام يف عدة  وترد أيضــًا )٩(.املوضــوع
 )١٠(.صكوك دولية وإقليمية أخرى

ــــــويف حني أن الغالبية العظمى من الدول األعضاء ا  -٢٨ رات اليت أبلغت املكتب املعين باملخدِّ ٧٢لـ
نت إدارة متخصـــصـــة قد عيَّ )١١(دراجها يف دليل الســـلطات الوطنية املختصـــةواجلرمية بنقاط اتصـــاهلا إل

سائل املتعلقة مبراقبة األسلحة  سائل الداخلية أو األمنية، أو عن اجلرمية املنظمة، أو عن امل سؤولة عن امل م
تنســــــيق، نت دول أخرى وزارة العدل أو وزارة اخلارجية كجهة النارية على وجه التحديد، فقد عيَّ

 مدعومة مبكتب ذي خربة يف املوضوع. وتكون الوزارة األخرية أحيانًا

سيق وطنية لألسلحة   -٢٩ شاء مراكز تن سيق واملهام التنفيذية إن ومن األمثلة على دمج مهام التن
ــــــؤولــة، يف مجلــة أمور، عن مجع وجتميع  النــاريــة يف بعض البلــدان. ومراكز التنســــــيق هــذه مس

ات املتعلقة باألســـــلحة النارية؛ وتنســـــيق مجع املعلومات والبيانات املتعلقة االســـــتخبارات واملعلوم
باألســــــلحة النارية على الصــــــعيدين الوطين والدويل وحتليلها وجتهيزها ونشــــــرها، ألغراض منها 
صدار تقارير إحصائية؛  شروعة؛ وإ شأن تدفقات األسلحة غري امل ستبيان املكتب ب ستخدامها يف ا ا

 لتنفيذية املتعلقة باألسلحة النارية؛ وتيسري التعاون الدويل.وتعزيز اإلجراءات ا

ويتبني من األمثلة على جهات التنســـيق الوطنية املعنية باألســـلحة النارية أن هذه اهليئات ميكن   -٣٠
الربتغال، على ســــــبيل املثال، توجد جهة وإســــــبانيا توجد يف وحدات خمتلفة إلنفاذ القانون. ففي   أن

ة املراقبة القانونية لألســلحة، يف حني توجد داخل وحدة االســتخبارات واجلرمية يف التنســيق داخل وحد
سويد وداخل دائرة األدلة اجلنائية واملقذوفات يف اململكة املتحدة. ومن األمثلة اليت تعكس تعدد املهام  ال

مراقبة األســلحة  إدارة األســلحة واملتفجرات التابعة لشــرطة األمن العام يف الربتغال، اليت تضــطلع مبهمة
النارية والتحقيق فيها، وتستضيف جهة تنسيق لشؤون األسلحة النارية تؤدي وظيفة تنسيقية وتشارك 

من بروتوكول  ١٣يف تبادل املعلومات مع بلدان أخرى باعتبارها جهة تنســــــيق معينة مبوجب املادة 
ملكافحة األخطار اإلجرامية، األسلحة النارية، وكذلك من خالل اإلطار األورويب املتعدد التخصصات 

 وفريق اخلرباء األوروبيني يف جمال األسلحة النارية، وحمافل أخرى.
  

 تنسيق إجراءات التحقيق واالدعاء وأعمال الوحدات املتخصصة  -٣  

يف حني توجد يف معظم البلدان وحدات متخصصة مسؤولة عن املراقبة اإلدارية لألسلحة   -٣١
نقلها والتخلص منها، وعن حتليل األدلة املتصـــلة باألســـلحة النارية،  املدنية وترخيصـــها، وعمليات

مثل خمتربات األدلة اجلنائية واملقذوفات، فإن هذه املهام تكون يف بعض األحيان مشـــتتة بني خمتلف 
__________ 

 ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة  )٩(  
  .٢٥٩)، اجلزء الرابع، الفقرة A.05.V.2 (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

على سبيل املثال، برنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع   )١٠(  
فحته والقضاء عليه، واتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة تصنيع األسلحة النارية والذخرية واملتفجرات جوانبه ومكا

واملواد األخرى ذات الصلة واالجتار هبا بطريقة غري مشروعة، وخمتلف األطر دون اإلقليمية املتعلقة باألسلحة 
  اإلقليمية األفريقية. الصغرية واألسلحة اخلفيفة اليت اعتمدهتا اجلماعات االقتصادية

ميكن للمستخدمني املأذون هلم واملسجلني الوصول إىل الدليل املحمي بكلمة سر من خالل بوابة إدارة املعارف   )١١(  
  )."شريلوك"(بوابة  "بوابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية"املسماة 
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وخمتلف املؤســـســـات، مما يتطلب درجة كبرية من التنســـيق وتبادل املعلومات لدعم  اإلدارات، بل
 قات القضائية بطريقة فعالة.التحقيقات واملالح

ومن األمثلة على إدماج خمتلف املهام املتعلقة باألســــــلحة النارية يف هيكل مشــــــترك واحد   -٣٢
حتت قيادة شــــرطة اخليالة امللكية  ٢٠٠٨الربنامج الكندي لألســــلحة النارية، الذي أنشــــئ يف عام 

وتســــــجيلها، ويتعهد املعايري الوطنية الكندية. ويشــــــرف الربنامج على تراخيص األســــــلحة النارية 
للتدريب على ســالمة اســتخدام األســلحة النارية، ويســاعد أجهزة إنفاذ القانون، ويســعى إىل تعزيز 
الســـالمة العامة. وعالوة على ذلك، يقدم الربنامج إىل الشـــرطة طائفة واســـعة من خدمات وأدوات 

واملســـاعدة يف تعقب األســـلحة النارية،  )١٢(دعم التحقيقات، مثل اجلدول املرجعي لألســـلحة النارية
 )١٣(.أخرى ومثول الشهود، وجلسات اإلحالة، ضمن أمور

وعالوة على ذلك، أنشــــــأت بلدان مثل الربازيل وكولومبيا وحدات متكاملة لألســــــلحة   -٣٣
النارية داخل هياكلها املعنية بإنفاذ القانون، مبا يف ذلك مركز خمصـص للتعقب، قيل إنه كان له أثر 

ا على جهودها يف جمال التحقيق. وعلى ســــبيل املثال، أنشــــئ مركز التعقب املتكامل يف إجيايب جدًّ
، داخل الشــرطة االحتادية، اســتجابة للحاجة املتزايدة إىل تعزيز حتليل ودعم ٢٠١٤الربازيل يف عام 

ل كل شــــــيء وقب التحقيقات اجلنائية يف قضــــــايا االجتار باألســــــلحة النارية. ويتعقب املركز أوًال
األســــــلحة النارية املضــــــبوطة يف ســــــياق اجلرائم اخلطرية، مثل اجلرمية املنظمة والســــــطو واالجتار 

رات والقتل، ويقيم اتصــاالت مع الشــركاء الدوليني واهليئات الدولية، مثل مكتب الكحول باملخدِّ
ني اهلجرة واجلمارك يف والتبغ واألســلحة النارية واملتفجرات يف الواليات املتحدة، وإدارة إنفاذ قوان

ــــــلحة املحظورة واقتفاء أثرها للمنظمة الدولية  ــــــجالت األس الواليات املتحدة، ومنظومة إدارة س
للشــــرطة اجلنائية (اإلنتربول)، وييســــر التعاون الدويل بني أجهزة إنفاذ القانون يف أنشــــطة التعقب 

 والتحقيق املتعلقة باألسلحة النارية غري املشروعة.

وحدة حتقيق متخصصة يف جمال اإلجرام املتصل  ، أنشأت النيجر أيضًا٢٠١٨وز/يوليه ويف مت  -٣٤
باألســـلحة داخل دائرة الشـــرطة املركزية التابعة هلا، وهي وحدة تركز على مكافحة اإلرهاب واجلرمية 
 املنظمة العابرة للحدود الوطنية. وتعمل هذه الوحدة املتخصـــــصـــــة، وهي األوىل من نوعها يف املنطقة،
على حنو وثيق مع املجموعة القضـــــائية للمدعني العامني املعنيني مبكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة بغية 

 األسلحة النارية املتجر هبا بصورة غري مشروعة على وجه التحديد.  دعم التحقيقات يف

جتار مع قضـــايا اال أما داخل دوائر االدعاء، فإن الوحدات املتخصـــصـــة اليت تتعامل حتديدًا  -٣٥
ــــيوعًا ــــلحة النارية هي أقل ش ــــلحة النارية، يف اجتماعه باألس . وقد دعا الفريق العامل املعين باألس

شاء جمموعات من املدعني العامني املتعددي التخصصات  سادس، الدول األعضاء إىل النظر يف إن ال

__________ 
قيد،  ١٣٠ ٠٠٠النارية هو قاعدة بيانات لألسلحة النارية تضم أكثر من اجلدول املرجعي الكندي لألسلحة   )١٢(  

وتتيح طريقة منهجية وموحدة لتحديد األسلحة النارية ووصفها وتصنيفها. وقد مت التربع هبا للمنظمة الدولية 
  للشرطة اجلنائية وجيري حتديثها بانتظام.

 Royal Canadian Mounted Police, Canadian Firearms Program, Evaluation: Final Approved Report انظر  )١٣(  

(February 2010).  
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النارية من أجل حتسني  لتويل مسؤولية القضايا املتعلقة باجلرمية املنظمة واإلرهاب واالجتار باألسلحة
 ).٩، التوصية CTOC/COP/WG.6/2018/4معاجلة هذه التهديدات املترابطة (

ومن األمثلة على هذا اهليكل املتخصــــــص املديرية الوطنية اإليطالية ملكافحة املافيا واإلرهاب   -٣٦
مديرية. وتسعى املديرية الوطنية واملديريات املحلية، اليت  ٢٦ومديرياهتا املحلية الالمركزية البالغ عددها 

لة يف تركيز  ية، إىل حتقيق األهداف املتمث عال يد من الف مية املنظمة مبز حة اجلر كاف هبدف م ئت  أنشــــــ
عملون يف إطار هياكل مؤهلة التحقيقات املتعلقة باجلرمية املنظمة يف أيدي مدعني عامني متخصـــصـــني ي

 ، ويف تعزيز مجع البيانات واملعلومات املتصلة باجلرمية املنظمة على الصعيد املركزي.عاليًا تأهيًال

ويف املكســـيك، تندرج جرائم االجتار باألســـلحة النارية ضـــمن اختصـــاص مكتب املدعي   -٣٧
وحدة  ية. ولدى غواتيماال أيضًاحمل مكتب املدعي العام للجمهور العام اجلديد، الذي حل مؤخرًا

متخصــصــة يف االجتار باألســلحة النارية، يف حني أنشــأت أوروغواي حماكم جنائية متخصــصــة يف 
باختصاص النظر يف املسائل املتعلقة  ٢٠١٤منذ عام  قضايا اجلرمية املنظمة، وهي حماكم تتمتع أيضًا

بأن ذلك أســهم يف زيادة ختصــص املدعني  باالجتار غري املشــروع باألســلحة النارية. وتفيد التقارير
 العامني الوطنيني يف قضايا االجتار باألسلحة النارية واجلرائم ذات الصلة.

    
ُنُهج التحقيق والتدابري التنفيذية، مبا يف ذلك مبوجب بروتوكول األسلحة النارية   -جيم  

 واتفاقيته األم
يوفر بروتوكول األســــــلحة النارية واتفاقيته األم طائفة واســــــعة من التدابري لتعزيز التحقيقات   -٣٨

واملالحقات القضـــائية يف القضـــايا املتصـــلة باالجتار غري املشـــروع باألســـلحة النارية وما يتصـــل به من 
القانون أو أشــكال اجلرمية، على الصــعيدين الوطين والدويل، من خالل خمتلف أشــكال إجراءات إنفاذ 

بعض العناصر والتدابري األساسية املنصوص  القسمالتعاون القضائي على الصعيد الدويل. ويصف هذا 
  نطاق بروتوكول األسلحة النارية واتفاقيته األم، اليت تدعم ُنهج التحقيق واملالحقة القضائية.  عليها يف

    
 يةالتحقيقات االستباقية القائمة على املعلومات االستخبار  -١  

تدابري اليت تعزز التحقيقات   -٣٩ ته األم جمموعة من ال فاقي نارية وات يوفر بروتوكول األســــــلحة ال
االســــــتباقية القائمة على املعلومات االســــــتخبارية. وخالل االجتماع الرباعي املذكور أعاله، تبادل 

الحظ املمارسون أن استراتيجيات وهنج التحقيق اليت يتبعها كل منهم. وإذ   املمارسون املعلومات عن
األســــلحة النارية املتجر هبا قد مت اعتراضــــها نتيجة للمعلومات االســــتخبارية اليت   الغالبية العظمى من

بلدان املصـــدر، فقد أقروا باألمهية الكبرية اليت توليها بلداهنم الســـتخدام   قدمتها دوائر متخصـــصـــة أو
باقية يف الكشــف عن األصــناف املتجر هبا بصــورة املعلومات االســتخبارية اجلنائية وُنُهج التحقيق االســت

غري مشروعة، ولألنشطة املتعلقة بالتعقب الدويل وبتحليل املقذوفات. وشدد اخلرباء كذلك على قيمة 
خطط وتعليمات التحقيق السليمة للمحققني لكفالة القيام بتدخالت منهجية خاصة باألسلحة النارية، 

ت، إىل جانب أنشـــطة حمددة تتعلق باالســـتخبارات والتصـــنيف، مثل تعقب األســـلحة وحتليل املقذوفا
 .يدعم التركيز وترتيب األولويات يف إجراءات التحقيق  مبا
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تشــريعية ومؤســســية مناســبة تيســر وتعزز التحقيقات االســتباقية  ويتطلب هذا النهج أطرًا  -٤٠
األخرى معاجلة كاملة.  وتســمح للممارســني مبعاجلة الصــالت القائمة أو املحتملة باجلرائم اخلطرية

وميكن القيام بذلك، على ســـــبيل املثال، عن طريق تطبيق أدوات واســـــتراتيجيات ناجحة للتحقيق 
واملالحقة القضــــائية واالســــتفادة من مناهج وآليات التعاون الدويل اليت ُوضــــعت ملكافحة اجلرمية 

ارية ذات الصـــلة. ومن األمثلة املنظمة واإلرهاب، مبا يف ذلك يف إطار جرائم االجتار باألســـلحة الن
على التحقيقات القائمة على املعلومات االســـتخبارية أيام العمل املشـــترك اليت تنفَّذ ضـــمن برنامج 
اإلطار األورويب املتعدد التخصـــــصـــــات ملكافحة األخطار اإلجرامية التابع لوكالة االحتاد األورويب 

اعد على التصــدي لبعض أخطر مجاعات اجلرمية للتعاون يف جمال إنفاذ القانون (اليوروبول)، مما ســ
 )١٤(.٢٠١٤املنظمة يف االحتاد األورويب منذ عام 

    
 األمهية االستراتيجية لعمليات ضبط األسلحة النارية  -٢  

يســتلزم التمكني من مصــادرة األســلحة النارية واألصــناف ذات الصــلة منح صــالحيات   -٤١
من املحكمة يســــمح بإســــقاط حق ملكيتها البحث عن هذه األصــــناف وضــــبطها والتماس أمر 

ـــلحة  مبصـــادرهتا ومن مث أو إتالفها. وتنص كل من االتفاقية والربوتوكول على تدابري لضـــبط األس
 ا.النارية غري املشروعة وعائدات اجلرمية ومصادرهتا هنائيًّ

 ومن منظور التحقيق، من املهم بصــفة خاصــة أن ُيســمح لســلطات إنفاذ القانون بالتحفظ  -٤٢
ـــــلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية اليت يشـــــتبه يف تصـــــنيعها أو االجتار هبا  مؤقتًا على األس

، حىت يتسـىن هلذه السـلطات التعرف عليها وحتليلها وتعقبها مشـروعة، أو حبيازهتا مؤقتًا  بصـورة غري
 .على حنو كاف

اخلرباء على أن معظم حتقيقاهتم قد ويف أحد االجتماعات املذكورة أعاله، شــــــدد بعض   -٤٣
بدأت نتيجة للمضــبوطات، ومتحورت حول املعلومات الســياقية املرتبطة هبا. وأشــار خرباء آخرون 

إىل أمهية األطر التشــــريعية العامة املتعلقة باملصــــادرة واســــترداد املوجودات، واليت ينبغي أن  أيضــــًا
ــلحة النارية، مبا يشــمل التحقيقات املالية على اجلرائم املقررة مبوجب بروتوكو تنطبق أيضــًا ل األس

  املشروع أو اإلثراء غري املشروع. يف غسل األموال أو التمويل غري
    

 تعزيز الصور االستخبارية لالجتار باألسلحة النارية  -٣  

ــــــتخبارية أيضـــــــًا  -٤٤ قائم على املعلومات االس يف تعزيز املعلومات  يتمثل جزء من النهج ال
االستخبارية وقاعدة األدلة املتعلقة باألسلحة النارية، لدعم إجراءات التحقيق وصنع القرار. وميكن 
سيما تلك اليت يتم حجزها أثناء حماوالت االجتار هبا عرب  ضبوطة، وال  أن تكون األسلحة النارية امل

رامية واإلرهابية، أدلة ال تقدر بثمن احلدود أو يف ســــياق اإلجراءات املتخذة ضــــد األنشــــطة اإلج
ــــــاعد على حتديد  ومعلومات ظرفية ميكن أن ــــــلحة النارية، وربط  دروبتس وأمناط االجتار باألس

__________ 
  .Europol, “EMPACT Joint Action Days generate big results in 2018”, press release of 21 December 2018 انظر  )١٤(  
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الكشـــف عن خمططات أكرب لشـــراء األســـلحة من ِقبل اجلماعات  احلوادث باملشـــتبه فيهم، ومن مث
 اإلجرامية واإلرهابية املنظمة وإفسادها.

كان االحتفاظ بالســـجالت ومجع وحتليل البيانات املتعلقة باألســـلحة النارية ومن األمهية مب  -٤٥
املضـــبوطة وســـياقها اإلجرامي بصـــورة منهجية، من أجل تكوين صـــورة اســـتخبارية والتمكني من 

ــــجِّ ــــتخدام هذه البيانات بطريقة عملية يف التحقيقات اجلنائية. وتش ــــية األوروبية، من اس ع املفوض
يب املتعدد التخصــصــات ملكافحة األخطار اإلجرامية، على مجع االســتخبارات خالل اإلطار األورو

ف جهات التنســـيق الوطنية املعنية باألســـلحة النارية بتنســـيق وملء اســـتبيان املكتب اجلنائية، وتكلِّ
رات واجلرمية بشــأن تدفقات األســلحة غري املشــروعة. والعمليات املشــتركة، مثل أيام املعين باملخدِّ

 "الزناد"ملشــــــترك اليت ُتنظم ضــــــمن برنامج اإلطار األورويب، واجليل اجلديد من عمليات العمل ا
ــــتركة بني اإلنتربول واملكتب يف أمريكا الالتينية، وعملية  رهااليت  )١٥("كافو"املش ــــِّ املكتب يف  ييس

ـــــو وكوت ديفوار ومايل، تشـــــجِّ ـــــتخدام الفعلي بوركينا فاس للمعلومات ع أكثر فأكثر على االس
 املتعلقة باملضبوطات وتبادهلا ألغراض التحقيق.

طرية من خمتلف املناطق بقيمة وخالل االجتماعات املذكورة أعاله، اعترفت عدة وفود ُق  -٤٦
ضًا سياقية، ولكنها أقرت أي ضبوطات واملعلومات ال سجيل وحتليل البيانات املتعلقة بامل بأن بلداهنا  ت

حتفاظ بســــــجالت مركزية عن املضــــــبوطات وتغذيتها. ومن ناحية ال متلك بعد القدرة على اال
طرية أن املعلومات املتعلقة باملضـــــبوطات تشـــــكل نقطة البداية يف أخرى، ذكرت بعض الوفود الُق

يف أقرب وقت ممكن مع بلدان املصــــدر وقطاع صــــناعة األســــلحة،  تبادهلامعظم حتقيقاهتا وجيري 
البلدان األخرى وتعزيز التعاون للحصــــول على مزيد  زية يفوذلك بغية دعم عمليات التحقيق املوا

بعض البلــدان، ُيحتفظ بــالبيــانــات املتعلقــة   من األدلــة ذات الصــــــلــة بــإثبــات جرميــة االجتــار. ويف
العمليات، وُتحدَّد، حيثما أمكن، أبعادها  ل ألغراض التحقيق والســتخدامها يفلباملضــبوطات وُتح

واجتاهات  دروبمات جغرافية بغية حتسني الصورة االستخبارية عن اجلغرافية وُتدَمج يف نظام معلو
 وأمناط االجتار باألســلحة النارية، وحتســني التصــنيف وترتيب مناطق اخلطر حســب األولوية، فضــًال

 عن استخدامها يف إجراءات التحقيق والتدخالت.

ملا  -٤٧ ية ملكافحة ا طال ية اإلي ية الوطن ملدير نذ ومن زاوية االدعاء، تقوم ا يا واإلرهاب م كانون ف
بإعداد مشـــروع حبثي يســـتند إىل التحليالت املتعلقة باألســـلحة النارية املضـــبوطة،  ٢٠١٨يناير الثاين/

ويهدف إىل مجع البيانات واملعلومات عن الطرق الرئيســية لشــراء األســلحة النارية وعن أســاليب عمل 
لحة النارية. واهلدف من هذا املشـــروع هو تعزيز التنظيمات عرب الوطنية اليت تدير االجتار الدويل باألســـ

التحقيقات اليت جتريها املديريات املحلية، وتزويدها بنتائج نشــــــاط ســــــابق للتحقيق لتوســــــيع نطاق 
التحقيقات حبيث تشمل حتديد القنوات الرئيسية لإلمداد باألسلحة النارية واملتفجرات، وأساليب عمل 

 البلد.  ليت تدير هذا االجتار غري القانوين وصالهتا يفالوطنية ا  التنظيمات اإلجرامية عرب
  

__________ 
يف لغيت هاوسا والبمربا، ومها لغتان شائعتان يف البلدان  "االحتاد يف العمل"أو  "التضامن الفعلي"تعين  "كافو"  )١٥(  

  املستهدفة. الثالثة
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 استخدام حتليل املقذوفات واألدلة اجلنائية  -٤  

ــــــلحة النارية املضــــــبوطة   -٤٨ يف حني أن حتليل املقذوفات واألدلة اجلنائية فيما يتعلق باألس
النارية، إال أنه يشــكل وأجزائها ومكوناهتا والذخرية مل يرد ذكره صــراحة يف بروتوكول األســلحة 

التحقيق يف اجلرائم املتصلة باألسلحة النارية. ومن شأن هذه التحليالت أن تساعد  خطوة هامة يف
إذا كان الســــالح الناري قد اســــُتعمل يف جرائم ســــابقة، مبا فيها تلك اليت  املحققني على تقرير ما

لة جبرائم قد يبدو خالف ذلك وقعت يف واليات قضائية أخرى، مما يتيح الكشف عن روابط حمتم
أهنا ارُتكبت مبعزل عن غريها. وهلذا األمر أمهية خاصــــــة يف التحقيق يف اجلرائم املنظمة أو جرائم 
اإلرهاب، حيث تكمن الصـــــعوبة الرئيســـــية يف جهل هيكل وتكوين اجلماعات اإلجرامية، مبا يف 

 ذلك عالقتها بغريها من اجلماعات.

ة يف هذا الشـــــأن إخضـــــاع مجيع األســـــلحة النارية، وقت صـــــنعها ومن املمارســـــات اجليِّد  -٤٩
اســـتريادها، الختبارات املقذوفات وتســـجيل هذه املعلومات وضـــمِّها مع معلومات حمددة خاصـــة   أو

هذه إىل حد كبري التحقيقات اجلنائية، مع أنَّ  "بصـــمُة املقذوفات"باألســـلحة النارية. وميكن أن تدعم 
ســـالح ناري بعد صـــنعه واســـتبدال أيِّ أجزاء أو مكونات منه، األمر الذي من املمكن التالعب بأيِّ 

 .املعلومات حيد من قيمة هذه
  

 تعقب األسلحة  -٥  

تؤدي القدرة على تعقب األســــلحة النارية ووجود إجراءات تعزز التعاون الدويل يف جمال   -٥٠
ا. أمَّا املقتضــــــيات بيها قضــــــائيًّيف التحقيق يف اجلرائم اجلنائية ومالحقة مرتك حامسًا التعقب دورًا

م وتســــجل األســــلحة النارية وعمليات  الوقائية والتنظيمية، اليت يتعني على الدول مبوجبها أن تســــِ
النقل املتصــــلة هبا وأن تنشــــئ ســــلطات ترخيص فاعلة لتنظيم اإلجراءات القانونية املتعلقة بصــــنع 

الصـــحيح لنظام األســـلحة النارية  األســـلحة والذخرية ونقلها، فهي ليســـت موجهة حنو التشـــغيل
ضًا (انظر  صلة أي سري اإلنفاذ وإجراء التحقيقات ذات ال ضحة لتي شروط الوا فحسب وإمنا لتوفري ال

CTOC/COP/WG.6/2014/2.( 
ناســب على الصــعيد الوطين، ومن شــأن تعقب األســلحة النارية غري املشــروعة يف الوقت امل  -٥١

وعلى الصعيد الدويل إن لزم األمر، أن ميكِّن الدول من معرفة تسلسل مجيع عمليات نقل األسلحة 
النارية وحتركاهتا القانونية وكشــــــف اللحظة اليت جيرى فيها تســــــريبها إىل القنوات غري القانونية. 

ع املعامالت املالية ذخرية، مبا يف ذلك تتبُّوميكن للتحقيقات األوسع نطاقًا بشأن األسلحة النارية وال
ذات الصـــلة باألســـلحة النارية، أن توفر معلومات قيِّمة وأن تشـــكل نقطة حتوُّل يف قضـــايا اجلرمية 

 دة.املنظمة واإلرهاب املعقَّ
من بروتوكول األسلحة النارية، فإن الدول األطراف مطالبة  ١٢من املادة  ٤ومبوجب الفقرة   -٥٢
تتعاون فيما بينها على تعقب األســــــلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية اليت رمبا تكون قد بأن 

نِّعت أو اتُّجر هبا بصـــورة غري مشـــروعة. وينص الربوتوكول كذلك على أن يشـــمل هذا التعاون   صـــُ
ا والذخرية تقدمي ردود سريعة على طلبات املساعدة يف تعقب تلك األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهت

 .املتاحة ضمن حدود املوارد
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ــــلحة النارية على أمهية   -٥٣ وقد أكد مؤمتر األطراف يف االتفاقية والفريق العامل املعين باألس
، الدول األطراف إىل اســـتخدام ٩/٢تعقب األســـلحة. فعلى ســـبيل املثال، دعا املؤمتر، يف قراره 

نائية معمقة بشــــــأن االجتار غري املشــــــروع نتائج تعقب األســــــلحة النارية يف إجراء حتقيقات ج
باألسلحة النارية، وحثها على النظر يف الدخول يف ترتيبات للتعاون الدويل الفعَّال يف التحقيقات 
واملالحقات القضــائية، مبا يشــمل االســتعانة يف هذا الشــأن بأفرقة مشــتركة للتحقيق. ويف نفس 

لى أن تتعاون ســـويًّا على أوســـع نطاق ممكن يف الدول األطراف ع القرار، شـــجَّع املؤمتر أيضـــًا
تعقُّب األسلحة النارية ويف التحقيقات واملالحقات القضائية املتعلقة بأنشطة صنعها واالتِّجار هبا 
على حنو غري مشـــروع، مبا يف ذلك من خالل االســـتجابة اآلنية والفعَّالة لطلبات التعاون الدويل 

نائية، وأن تنظر، يف هذا الصـــــــدد، يف االســــــتفادة من آليات املتعلقة بالتعقُّب والتحقيقات اجل
التعقُّب أو التيســري، مبا يف ذلك، حســب االقتضــاء، اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة وبروتوكول 
األسلحة النارية املكمِّل هلا ومنظومة اإلنتربول إلدارة سجالت األسلحة املحظورة واقتفاء أثرها 

 وغريه من اآلليات.
على الرغم من اإلقرار بأمهية أنشــــطة التعقب، فإن معظم البلدان، باســــتثناء تلك اليت و  -٥٤

لديها مراكز قائمة لتعقب األسلحة النارية، جتد صعوبة يف القيام هبذه األنشطة بصورة منهجية. 
ومن أســـباب ذلك االفتقار إىل املعرفة والوعي واملهارات، حيث يشـــري املمارســـون يف كثري من 

إىل الصـــــعوبات اليت يواجهها املوظفون على نطاق واســـــع يف حتديد األســـــلحة النارية  األحيان
وتسجيلها بشكل صحيح، ونتيجة لذلك فإن عدم اكتمال أو صحة البيانات اليت يدخلها ضباط 

 اخلطوط األمامية يؤثر يف بعض األحيان على إمكانية تعقب السالح الناري.

، رات واجلرمية حاليًاجعها املكتب املعين باملخدِّومن املمارســـــــات اجليدة، اليت يشــــــ  -٥٥
ر التحديد والتسجيل الصحيحني لألسلحة النارية املضبوطة وسياقها استخدام مناذج موحدة تيسِّ 

ــــــتخدام النظم اآللية اليت حتد من  ــــــة جيدة أخرى تتمثل يف اس اإلجرامي من البداية. ومثة ممارس
ل، أفاد بعض اخلرباء يف أحد االجتماعات املذكورة احتمال وقوع خطأ بشري. فعلى سبيل املثا

حلفظ السجالت، يتضمن تسميات مصحوبة بقيود حمددة  متقدمًا أعاله بأن بلداهنم تدير نظامًا
على أساس املواصفات التقنية لألسلحة النارية، حبسب اجلهة املصنِّعة والنوع والعيار، مما  سلفًا
 لها بطريقة صحيحة.ل حتديد األسلحة النارية وتسجييسهِّ

والتحديات األخرى اليت تواجه تعقب األســــلحة مرتبطة باعتبارات الوقت واملوارد اليت   -٥٦
قات.  تأخري الكبري يف الردود إىل وقف التحقي حاالت ال ية أن تؤدي  ها املحققون خشــــــ يراعي

حلال يف  وكما هبا نظم   هو ا ية اليت توجد  يد من الواليات القضـــــــائ عد ية ال نائ لإلجراءات اجل
عامون دورًا ملدعون ال ية، يؤدي ا مسًا االهتام ية والتحقيق يف  حا لدول يات التعقب ا بدء عمل يف 

يكون املدعي العام هو الذي يفتقر إىل اإلدراك   ما املصدر غري املشروع لألسلحة النارية. وكثريًا
ا يف أســاســيًّ قب باعتبارها عنصــرًاالكايف أو إىل املهارات التقنية الالزمة لفهم ودعم عمليات التع

 أي حتقيق يتعلق باألسلحة النارية غري املشروعة.

ومن املمارســات اجليدة لتجاوز هذه الصــعوبات وضــع مبادئ توجيهية بشــأن التحقيق   -٥٧
ملوظفي إنفاذ القانون واملدعني العامني، على حد ســـواء، تشـــرح عملية التعقب وُتلِزم كل حمقق 
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ِبط ومدع عام باالســتف ســار، على حنو منهجي، عن املصــدر غري املشــروع ألي ســالح ناري ضــُ
 ُعِثر عليه أو ُسلِّم، كلما ظهر هذا السالح يف يد شخص آخر غري مالكه القانوين.  أو
  

 تدابري تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون  -٦  

اليت تشــــــجع األشــــــخاص الذين من التدابري األخرى الرامية إىل تعزيز ُنُهج التحقيق تلك   -٥٨
كانوا يشــــــاركون يف مجاعات إجرامية منظمة على التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون   يشــــــاركون أو

 من االتفاقية). ٢٦(املادة 

وتيســري التحقيقات واحلصــول على أدلة بشــأن  من الداخلوبغية احلصــول على معلومات   -٥٩
التفاقية على أن تتخذ الدول األطراف التدابري من ا ٢٦اجلناة والشــــــهود املحتملني، تنص املادة 

املالئمة لتشجيع األشخاص الذين يشاركون أو كانوا يشاركون يف مجاعات إجرامية منظمة على: 
 اإلدالء مبعلومات مفيدة إىل األجهزة املختصـــــــة ألغراض التحري واإلثبات فيما خيص أمورًا  (أ)

ــة املنظمــة  ‘١’: منهــا ــة اجلمــاعــات اإلجرامي أو طبيعتهــا أو تركيبتهــا أو بنيتهــا أو مكــاهنــا هوي
لدولية، جبماعات إجرامية منظمة أخرى؛  ‘٢’أنشــــــطتها؛  أو الصــــــالت، مبا فيها الصــــــالت ا
اجلرائم اليت ارتكبتها أو قد ترتكبها اجلماعات اإلجرامية املنظمة؛ و(ب) توفري مســـاعدة فعلية  ‘٣’

يد اجلماعات اإلجرامية املنظمة من مواردها وملموســـة لألجهزة املختصـــة ميكن أن تســـاهم يف جتر
 من عائدات اجلرمية. أو

يف الكشـــف عن رؤى  حامسًا ويف القضـــايا املشـــاهبة لقضـــايا املافيا، يؤدي املتعاونون دورًا  -٦٠
متعمقة بشـــــأن التنظيم اإلجرامي ودعم التحقيقات. ويف أحد االجتماعات املذكورة أعاله، تبادل 

نتائج مشــجعة حتققت من خالل إدراج أســئلة حمددة يف إطار العمل مع املشــاركون معلومات عن 
 املافيا عن منشأ األسلحة النارية املضبوطة وعن األشخاص املتورطني يف ذلك. من "متعاونني"
  

 أساليب التحري اخلاصة  -٧  

ل أســــــاليب التحري اخلاصــــــة، مثل عمليات التســــــليم املراَقب واملراقبة ميكن أن تشــــــكِّ  -٦١
ترونية وغريها من أشــــكال املراقبة، تدابري هامة للتحقيق يف صــــنع األســــلحة النارية وأجزائها اإللك

ومكوناهتا واالجتار هبا بصــورة غري مشــروعة، وما يتصــل بذلك من أشــكال اجلرمية، ســواء داخل 
 الواليات القضائية أو عربها.

بطريقة ال تنبِّه األشــــخاص ف بأهنا أســــاليب جلمع املعلومات وهذه األســــاليب، اليت ُتعرَّ  -٦٢
املســـــتهدفني، ويطبقها موظفو إنفاذ القانون ألغراض كشـــــف اجلرائم واملشـــــتبهني والتحقيق فيها 

كة بالنظر يف التعامل مع مجاعات إجرامية منظمة حمنَّ هي أساليب مفيدة خباصة )١٦(،والتحري عنهم
عملياهتا ومجع املعلومات واألدلة الستخدامها إىل األخطار والصعوبات املالزمة للوصول إىل داخل 

 يف املالحقات القضائية املحلية، وكذلك تزويد الدول األطراف األخرى مبساعدة قانونية متبادلة.

__________ 
  .٤٤٢اجلزء األول، الفقرة األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،   )١٦(  
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 من االتفاقية، يتعني على كل دولة طرف أن تقوم، وفقًا ٢٠من املادة  ١ومبوجب الفقرة   -٦٣
صوص عليها يف قانوهنا الداخلي، شروط املن سب  لل باختاذ ما يلزم من تدابري إلتاحة االستخدام املنا

صة. وتنص الفقرة  ساليب التحري اخلا سليم املراقب وغريه من أ على  ٢٠من املادة  ٢ألسلوب الت
ترتيبات مالئمة ثنائية أو متعددة األطراف الســـتخدام أســـاليب التحري اخلاصـــة  إبرام اتفاقات أو

ع املراعاة الكاملة ملبدأ تســاوي الدول يف الســيادة، وجيب أن هذه على الصــعيد الدويل، وتنفيذها م
 يكون تنفيذها مع التقيد الصارم بأحكام تلك االتفاقات أو الترتيبات.

ومن الناحية العملية، ال ميكن تطبيق مجيع أســــاليب التحري اخلاصــــة على قضــــايا االجتار   -٦٤
قب الوخيمة لفقدان األسلحة النارية أثناء التسليم بالعوا باألسلحة النارية على قدم املساواة. واعترافًا

املراقب، شــــدد املمارســــون يف أحد االجتماعات املذكورة أعاله على ضــــرورة التخطيط للتســــليم 
املراقب لألسلحة النارية على النحو املناسب، وتنفيذ الترتيبات الالزمة بني البلدان املشاركة، وكفالة 

ينها. ومن ناحية أخرى، أبلغ املمارســــون يف اجتماع آخر عن درجة عالية من التواصــــل الســــلس ب
سريني، مبن فيهم عمالء من بلدان  نتائج إجيابية من ستخدام عمالء  شراء وا خالل حماكاة عمليات ال

أخرى، من أجل جعل املحاكاة أكثر مصـــــداقية وواقعية. وعالوة على ذلك، مثة ممارســـــة جيدة يف 
ة اخلفية من وكالة االحتاد األورويب للتعاون يف جمال إنفاذ القانون حماكاة عمليات الشراء على الشبك

لدان أخرى يف بعض  لدول األعضـــــــاء يف االحتاد األورويب، وب تدعم ا (اليوروبول)، اليت ميكن أن 
اإلنترنت، أو ميكن أن توفر  احلاالت، يف إجراء التحقيقات اإللكترونية وحماكاة عمليات الشــراء عرب

 .املحاكاة ة الالزمة لتغطية تكاليف عمليةالوسائل املالي
  

 تبادل املعلومات  -٨  

نارية إطارًا ١٣و ١٢حتدد املادتان   -٦٥ ــــــلحة ال للتعاون الدويل وتبادل  من بروتوكول األس
ل أحكــام االتفــاقيــة ذات الطــابع األعم. ويشــــــكــل التبــادل املنهجي والتلقــائي املعلومــات، يكمِّ

ا على مســــتوى التحقيق واالدعاء هامًّ تعلقة باألســــلحة النارية تدبريًاللمعلومات يف جمال اجلرائم امل
على الســواء، ألنه قد يتيح رؤى متعمقة هامة للســلطات الوطنية وميكن أن يســاعدها على تكييف 
وتعزيز ُنُهج التحقيق واملالحقة القضــائية املتبعة يف مكافحة االجتار غري املشــروع باألســلحة النارية 

 من أشكال اجلرمية.وما يتصل به 
على الــدول األطراف، على وجــه التحــديــد، تبــادل  ، يتعني أيضـــــــًا١٢ومبوجــب املــادة   -٦٦

املعلومات بشــــأن طائفة واســــعة من املواضــــيع اليت ميكن أن تســــاعد على فهم التهديدات املحتملة 
املتصــــلة باجلماعات اإلجرامية املنظمة وطرقها وأســــاليب عملها، وكذلك املعلومات ذات الصــــلة 

 مدين، يف مجلة أمور أخرى. وباملثل، تدعو االتفاقية أيضًااملتعلقة بالتجار واملنتجني واملستوردين املعت
ــــــتويات عن طريق النص على أنواع حمددة من املعلومات  إىل زيادة تبادل املعلومات على مجيع املس

يتطلب إقامة قنوات اتصــــال بني الســــلطات املختصــــة والنظر  ا وبانتظام، ممااليت ينبغي تبادهلا تلقائيًّ
دة األطراف بشــــــأن التعاون املباشــــــر بني األجهزة املعنية ترتيبات ثنائية أو متعدِّإبرام اتفاقات أو  يف

 )١٧(.من االتفاقية) ٢٧و ١٨بإنفاذ القانون (املادتان 

__________ 
  .٥٦٩املرجع نفسه، الفقرة   )١٧(  
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وشــــــدد بعض املمارســــــني بوجه خاص على أمهية التبادل التلقائي للمعلومات، وأكدوا، يف   -٦٧
 تاســــــتراتيجياالعديد من االجتماعات املذكورة أعاله، على الدور الكبري الذي يؤديه هذا التبادل يف 

التحقيق، وأوضــحوا أن إقامة اتصــاالت غري رمسية مع مؤســســات أخرى وممارســني آخرين من بلدان 
سبيل املثال، إعداد قوائم  ا، وغالبًاأمر مهم جدًّ أخرى ما يتم بشكل غري رمسي للغاية بسبل منها، على 

 ."واتساب"بريدية أو تبادل أرقام اهلاتف أو حىت استخدام وسائط التواصل االجتماعي، مثل جمموعات 
  

 التحقيقات والعمليات املشتركة  -٩  

واملعقد لالجتار باألســلحة النارية بصــورة متزايدة من الدول أن يقتضــي الطابع عرب الوطين   -٦٨
ضها،  تربم اتفاقات تعاون مع دول أخرى يف مرحلة مبكرة للكشف عن األسلحة املتجر هبا واعترا

ما يالحظ املمارســـــون أن معظم حاالت  ومباشـــــرة التحقيق واملالحقة القضـــــائية الحقًا. وكثريًا
ل املعلومات أو االستخبارات اليت يقدمها بلد آخر بشكل تلقائي، االجتار عرب الوطين ُتكشف بفض

وبفضــــل آليات التعاون الثنائي أو متعدد األطراف اليت يتم إنشــــاؤها بعد ذلك مبشــــاركة الدوائر 
اجلمركية والشــــرطية ودوائر االدعاء العام، وهو ما يؤدي يف بعض األحيان إىل إنشــــاء فرق عمل 

وطنية أو أفرقة حتقيق مشتركة تعمل على نفس القضية،   ق عمل عربمشتركة بني املؤسسات أو فر
 على الصعيدين الوطين أو الدويل.

وقد يربهن التعاون على حنو أوثق يف شــــــكل حتقيقات مشــــــتركة، بني املوظفني املعنيني من   -٦٩
 من الدول يف القضـــايا املعقدة. وُيطلب بالتايل ةأكثر، على أنه أســـلوب أكثر فعالية، وخباصـــ  دولتني أو

من االتفاقية، أن تنظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشــــأن إنشــــاء هيئات  ١٩األطراف، مبوجب املادة 
 )١٨(.مشتركة حتقيق

ويشــيع يف املمارســة العملية اســتخدام منوذجني من التحقيقات املشــتركة. وأيٌّ من النموذجني   -٧٠
 )١٩(.ية، وللدول أن تقرِّر ما هو النموذج األنسب هلامن االتفاق ١٩ميكن استخدامه أساسًا لتنفيذ املادة 

ويتكوَّن النموذج األول من حتقيقات متســـقة متوازية ذات هدف مشـــترك، مع مســـاعدة من   -٧١
شبكة من موظفي االتصال أو من خالل االتصاالت الشخصية، وُتستكمل بطلبات املساعدة القانونية 

ة. ويتطلب هذا النوع من التعاون درجة كبرية من التنســـيق املتبادلة الرمسية من أجل احلصــــول على أدل
 تؤدي اإلجراءات القضائية املتبعة يف بلد ما إىل تقويض اإلجراءات املتبعة يف البلد اآلخر.  لكفالة أال

ويتكوَّن النموذج الثاين من أفرقة حتقيقات مشـــتركة مدجمة تضـــم موظفني مســـؤولني من   -٧٢
عن النموذج األول، يتضـــمن أمثلة  . وهذا النموذج، الذي يقل تواترًاواليتني قضـــائيتني على األقل
ا من موظفي إنفاذ القانون يضـــطلع بدور إرشـــادي أو اســـتشـــاري، على أفرقة تضـــم موظفًا أجنبيًّ

مة إىل الدولة املضيفة. أمَّا الفريق املدمج على حنو فاعل بدور داعم مبوجب املساعدة التقنية املقدَّ أو
ــأنه أن يشــتمل على موظفني مســؤولني من واليتني قضــائيتني على األقل، وله املقدرة على فمن  ش

ضيفة  صالحيات العملياتية أو بعض منها على األقل حتت رقابة الدولة امل سة قدر متكافئ من ال ممار
__________ 

  .٥٨١املرجع نفسه، الفقرة   )١٨(  
  .٥٩٦جع نفسه، الفقرة املر  )١٩(  
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ط يف اإلقليم أو الوالية القضــائية حيث يعمل الفريق. وجيري تشــجيع أفرقة التحقيق املشــتركة بنشــا
 منطقة غرب البلقان. بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب وبلدان من

وختتلف التحقيقات املشــــتركة عما يســــمى بالعمليات املشــــتركة. ومن األمثلة على هذه   -٧٣
العمليات أيام العمل املشترك اليت ُتنفذ ضمن برنامج اإلطار األورويب املتعدد التخصصات ملكافحة 

املشــــــتركة بني اإلنتربول واملكتب املعين  "الزناد"التابع لليوروبول، وعمليات  األخطار اإلجرامية
 .رات واجلرمية، والعمليات املشتركة اليت تستهدف نطاقات أكثر حتديدًاباملخدِّ

ية   -٧٤ هذا النوع األخري عمل ية على  لة العمل ــــــو  "كافو"ومن األمث فاس نا  هتا بوركي فذ اليت ن
ــــــتهدفت هذه العملية ٢٠١٩م ديفوار ومايل طوال عا وكوت ، بدعم من املكتب واإلنتربول. واس

الشــبكات واألشــخاص الذين يقفون وراء االجتار غري املشــروع باألســلحة النارية، واشــتركت فيها 
البلدان الثالثة اليت عينت مســؤولني من الشــرطة واجلمارك وشــرطة احلدود واالدعاء العام للتخطيط 

. وقبل انطالق العملية، مجعت هذه البلدان اســــــتخبارات مســــــتمدة من للعملية وتنفيذها ومتابعتها
اســــــتهداف مواقع حمددة للتدخل، مبا يف ذلك النقاط العابرة  التحقيقات يف اجلرائم للمســــــاعدة يف

ــــــلحة النارية، حيث مت تفتيش  ــــــاخنة املعروفة باالجتار باألس للحدود والنقاط االلتفافية والنقاط الس
سيارات واحلافالت شروعة. ويدعم  ال سلحة غري م شتبه يف نقلها أ ضائع امل شاحنات وناقالت الب وال

 .هذه البلدان يف متابعة القضايا اليت ُفتحت نتيجة للعملية املكتب حاليًا
  

 التعاون باستخدام التكنولوجيا احلديثة  -١٠  

ث  -٧٥ ــــــتغالل التكنولوجيات اجلديدة، م يد باس ل يقوم املجرمون واإلرهابيون بشــــــكل متزا
اإلنترنت والشبكة اخلفية والتطورات اجلديدة يف تصميم وإنتاج األسلحة النارية واملواد املستخدمة 
يف صــنعها، لتيســري صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالتِّجار هبا بصــورة غري 

من االتفاقية  ٢٧من املادة  ٣مشــروعة. ويف ضــوء هذه التهديدات اجلديدة والناشــئة، تنص الفقرة 
على أنه يتعني أن تسعى الدول األطراف إىل التعاون، يف حدود إمكانياهتا للتصدي للجرائم املنظَّمة 
ية  لة اإللكترون ثة. ويكتســــــي مجع األد حلدي خدام التكنولوجيا ا ــــــت باس ية اليت ُترتكب  عرب الوطن

ــــروعة، مبا يف ذلك عرب ــــتخدامها بطريقة مش ــــياق، ويقدم احلدود، أمهية خاصــــة يف ه  واس ذا الس
قدرات يف حمددًا اليوروبول واملكتب دعمًا لدان يف تعزيز ال ية  للب ــــــيربان ها اجلرمية الس جماالت من

 والتحقيقات اإللكترونية واستخدام األدلة اإللكترونية.
  

 تبادل املوظفني واخلرباء وتعيني موظفي اتصال  -١١  

هبا تبادل املوظفني وغريهم من اخلرباء، مبا يف ذلك تعيني موظفي  من التدابري األخرى املوصـــى  -٧٦
من االتفاقية). وقد تســـــفر هذه التدابري عن نتائج هامة يف جعل  ٢٧(د) من املادة  ١اتصـــــال (الفقرة 

طرية يف االجتماعات املذكورة التحقيقات واملالحقات القضــــــائية أكثر كفاءة. وأكدت عدة وفود ُق
ليت قدمها موظفو االتصال التابعون هلا يف مواصلة التحقيقات والعمليات اجلارية يف عني أعاله املسامهة ا

 املكان أو الشروع فيها. وباملثل، فقد اسُتخدم قضاة اتصال بنجاح يف بلدان أخرى.
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 التعاون القضائي  -١٢  

سلطات من احلصول على أدلة من اخلارج بطريختامًا  -٧٧ قة جائزة ، ميكِّن التعاون القضائي ال
ــــــخاص، وتقدمي  داخليًّا. فيمكن مثًال تكليف الشــــــهود باحلضــــــور، والتعرف على أماكن األش

من االتفاقية على أن  ١٨املســتندات واألدلة األخرى وإصــدار التفويضــات واألوامر. وتنص املادة 
لتحقيقات تقدم الدول األطراف، بعضها لبعض، أكرب قدر ممكن من املساعدة القانونية املتبادلة يف ا

سِّ  ضائية، وتو شمولة باالتفاقية واملالحقات واإلجراءات الق شمل مجيع اجلرائم امل ع نطاق التطبيق لي
 وبروتوكوالهتا التكميلية واجلرائم اخلطرية عرب الوطنية اليت تضلع فيها مجاعة إجرامية منظمة.

املالحقة القضــــائية يف  ويكمِّل تســــليم املجرمني هذه املجموعة من التدابري اليت تدعم ُنهج  -٧٨
مكافحة االجتار غري املشـــــروع باألســـــلحة النارية، ألنه يؤدي إىل إعادة الفارين أو تســـــليمهم إىل 

من االتفاقية  ١٦الوالية القضائية اليت هم مطلوبون فيها خبصوص أنشطتهم اإلجرامية. وتوفر املادة 
ا لتسليم املجرمني يف حالة قانونيًّ أساسًا لتسليم املجرمني، وميكن لالتفاقية أن تشكل مفصًال إطارًا

عدم وجود معاهدة ثنائية لتســــليم املطلوبني بني الدول األطراف املعنية. غري أنه ال يزال يتعني، من 
ــــــلحة النارية ضــــــمن قائمة اجلرائم  الناحية العملية، معرفة عدد البلدان اليت أدرجت االجتار باألس

  ها.املوجبة للتسليم اليت قررت اعتماد
  

 التدابري االستراتيجية لتعزيز اإلجراءات التنفيذية  -دال  
خالل االجتماعات املذكورة أعاله، أشـــــار املمارســـــون إىل أن ُنُهج التحقيق االســـــتباقية   -٧٩
جيب   ميكن أن  ال بل  نة،  لة معي فاع نب جهات  جا بادرة من  ية وامل مد فقط على حســــــن الن تعت

ج. ومن األمهية مبكان ُهنُّواختاذ تدابري موجهة لتعزيز هذه التشــــــجيعها من خالل هتيئة بيئة متكينية 
االعتماد على إجراءات تشــغيل مناســبة تكفل تســجيل مجيع البيانات ذات الصــلة باألســلحة النارية 
وأجزائها ومكوناهتا وبالذخائر وحتليلها وتعقبها على النحو الواجب من أجل احلصـــــول على أكرب 

لة املحتملة بأية جرائم، وجتعل التحقيقات قدر ممكن من  املعلومات عن آخر قيد قانوين والصــــــ
املحددة يف جرائم االجتار باألســـلحة النارية إلزامية، بغض النظر عن حدوثها باالقتران مع حتقيقات 

مبوازاة معها. وينبغي أن تكون إجراءات  جارية بشــــأن جرائم أخرى ذات صــــلة أو مبعزل عنها أو
مجيع مراحل عملية التحقيق ذات  هذه مصـــحوبة خبطط حتقيق يســـترشـــد هبا العاملون يفالتشـــغيل 

الصــلة، من حتديد األســلحة النارية إىل تســجيلها وحتليلها وتعقبها، وتســمح للســلطات جبمع طائفة 
ــتخبارات اجلنائية اليت ميكن أن تتحول إىل قاعدة أدلة. وميكن أن تشــكل هذه  من املعلومات واالس

التوجيهية واإلجراءات املتعلقة بكيفية تطبيق خمتلف تدابري التحقيق واملالحقة القضـــائية أداة  املبادئ
 اجلرائم. مع هذه هامة لألخصائيني املمارسني يف جمال العدالة اجلنائية الذين قد ال يتعاملون كثريًا

  
 االستنتاجات والتوصيات  -ثالثًا  

اد ُنُهج حتقيق ومالحقة قضائية فعالة شرط أساسي توضح املعلومات الواردة أعاله أن اعتم  -٨٠
ملكافحة االجتار غري املشـــروع باألســـلحة النارية وما يتصـــل به من أشـــكال اجلرمية داخل الواليات 

 القضائية املختلفة وفيما بينها.
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 ولعلَّ الفريق العامل يود أن ينظر يف توصية املؤمتر مبا يلي:  -٨١

األعضــــاء على تبين منظور شــــامل بشــــأن جرائم االجتار غري ع الدول أن يشــــجِّ  (أ)  
صالهتا جبرائم أخرى، مثل اجلرمية املنظمة واإلرهاب والعصابات  املشروع باألسلحة النارية يراعي 

 عن بعدها االقتصادي، مبا يف ذلك الفساد وغسل األموال؛ اإلجرامية والتطرف العنيف، فضًال

وضع ُنُهج حتقيق كلية تستند إىل التعاون بني خمتلف أن يدعو الدول األعضاء إىل   (ب)  
املؤســســات داخل الواليات القضــائية وفيما بينها، وإىل أســاس تشــريعي ســليم وإجراءات توجيهية 

، وإىل قدرات "الكشــف والتحقيق واملالحقة القضــائية"إجراءات تشــغيل موحدة تعزز ســلســلة  أو
 ائية على االستفادة بفعالية من التدابري املتاحة هلم؛األخصائيني املمارسني يف جمال العدالة اجلن

أن يدعو، يف هذا الســياق، الدول األعضــاء إىل تعزيز قدراهتا وممارســاهتا من أجل   (ج)  
إجراء حتقيقات اســــتباقية قائمة على املعلومات االســــتخبارية يف االجتار غري املشــــروع باألســــلحة 

 وإلكترونية واستخدام األدلة اإللكترونية، عند االقتضاء؛النارية، مبا يشمل إجراء حتقيقات مالية 

ن بعد هيئة وطنية أو نقطة اتصــال واحدة إىل أن يدعو الدول األطراف اليت مل تعيِّ  (د)  
ــــــلحة النارية، لكي تعمل كحلقة  ١٣من املادة  ٢للفقرة  القيام بذلك، وفقًا من بروتوكول األس

أن املسائل املتعلقة بالربوتوكول، حبيث تكون هلا حيثما وصل بينها وبني سائر الدول األطراف بش
كهيئة تنســــيق وطنية أو جهة  أمكن مهام فنية يف جمال األســــلحة النارية، وميكنها أن تعمل أيضــــًا

اتصال وطنية، مع تسجيل هذه املؤسسة يف دليل السلطات الوطنية املختصة، الذي يعد مبثابة سجل 
 وجب االتفاقية وبروتوكوالهتا؛جلميع جهات االتصال املنشأة مب

رات واجلرميــة إجراء حتليــل مقــارن للهيكــل كتــب املعين بــاملخــدِّاملأن يطلــب إىل   )(ه  
شاء هذه  سيق ومهامها وأثرها، وجتميع املمارسات اجليدة املتعلقة بإن املؤسسي ملختلف هيئات التن

 اهليئات وتشغيلها؛

طر القانونية والنصوص اإلدارية الوطنية أن يدعو الدول األطراف إىل استعراض األ  (و)  
ضائية املتعددة املنصوص عليها يف  سد الثغرات القانونية وكفالة تنفيذ تدابري التحقيق واملالحقة الق ل

 االتفاقية وبروتوكول األسلحة النارية على الصعيد الوطين؛

باعتبارها تدابري ل، ع الدول األعضــاء على وضــع خطط حتقيق متكاملة تكمِّأن يشــجِّ  (ز)  
 روتينية، تسجيل البيانات واملعلومات املتعلقة باألسلحة النارية وحتليلها وتعقبها وتبادهلا بصورة منهجية؛

أن يدعو أصــــــحاب املصــــــلحة إىل إذكاء الوعي وتعزيز املعرفة التقنية لدى مجيع   (ح)  
الناشـــــئة لالجتار باألســـــلحة النارية العاملني يف جمال العدالة اجلنائية باالجتاهات والطرائق اجلديدة و

عامل مع االجتار  وصــــــالته باجلرائم األخرى، وذلك بغية تيســــــري حتول النموذج الفكري يف الت
 باألسلحة النارية من التحقيقات القائمة على رد الفعل إىل التحقيقات االستباقية؛

جيهية بشــــــأن رات واجلرمية وضــــــع مبادئ توأن يطلب إىل املكتب املعين باملخدِّ  (ط)  
التحقيق يف قضــايا االجتار غري املشــروع باألســلحة النارية ومالحقة مرتكبيها، وصــالهتا بأشــكال 

  اجلرمية األخرى.
  


