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100418    100418    V.18-01260 (A)

*1801260*  

 الفريق العامل املعين باألسلحة النارية
  ٢٠١٨أيار/مايو  ٣-٢فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٣البند 

  التدابري العملية يف إطار بروتوكول األسلحة النارية
  املنظمات اإلجرامية واجلماعاتنع اليت تساهم يف م

  خالل االتِّجار من حيازة األسلحة مناإلرهابية 
  ٤-١٦ويف رصد حتقيق الغاية غري املشروع 

         من أهداف التنمية املستدامة
التدابري العملية يف إطار بروتوكول األسلحة النارية اليت تساهم يف منع 

حيازة األسلحة من خالل املنظمات اإلجرامية واجلماعات اإلرهابية من 
من أهداف  ٤-١٦االتِّجار غري املشروع ويف رصد حتقيق الغاية 

     املستدامة  التنمية
      **األمانةورقة معلومات أساسية من إعداد  

   مقدِّمة  -أوًال  
االجتار غري املشروع باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية هو هتديد عاملي  إنَّ  -١

غالبًا ما يرتبط بأشكال ومظاهر أخرى للجرمية املنظمة واجلرائم اخلطرية  ةوطنيللحدود الوعابر 
شامًال  ، وعنصرًامشتركًا ما تكون قامسًا األخرى واإلرهاب. واألسلحة النارية غري املشروعة كثريًا

 ة عربمنظم يف املدن أم جرائمكانت جرائم عنف ترتكبها عصابات أيف العديد من اجلرائم، سواء 
جتار مرحبة ُتغذي للجرائم العنيفة وكسلع ا كميسِّرةجرائم إرهاب. وهي تعمل  احلدود الوطنية أم

  ا يؤثر سلبًا على التنمية والسالمة واألمن.ممالصراعات املسلحة واجلرمية وانعدام األمن، 

__________ 

  *  CTOC/COP/WG.6/2018/1. 

  دة هبدف تضمينه أحدث املعلومات.م هذا التقرير بعد انتهاء املهلة املحدَُّقدِّ  **  
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روع وغريها شموميكن يف كثري من األحيان هتريب األسلحة النارية املتجر هبا على حنو غري   -٢
اثلة، قنوات أو عن طريق شبكات وقنوات مممن السلع املتجر هبا عن طريق نفس الشبكات أو ال

 التشارك يفباستخدام نفس طريقة العمل وحىت نفس الشحنات. وميكن للجماعات اإلجرامية 
 والنقل وغسل املوجودات الصلة، مثل خدمات تزوير الوثائق مقدمي اخلدمات غري املشروعة ذات

استخدام املمارسات الفاسدة  . وعالوة على ذلك، فإنَّواللجوء إليهم من جديدغري املشروعة، 
يف خمتلف أشكال اجلرمية املنظمة،  مشتركًا لتمكني االجتار غري املشروع وتيسريه ميكن أن يكون قامسًا

  مبا يف ذلك االجتار باألسلحة النارية. 
على محاية بضائعها واستخدام مواردها وممارساهتا وحترص اجلماعات اإلجرامية املنظمة   -٣

ها ومكوناهتا ؤالراسخة يف االجتار بالسلع غري املشروعة املختلفة، مبا يف ذلك األسلحة النارية وأجزا
اجلماعات اإلرهابية ترتكب هجمات عنيفة باستخدام أسلحة أنَّ  والذخرية. وباملثل، يبدو أيضًا
غري مشروعة بصورة متزايدة، إىل جانب اللجوء إىل األجهزة املتفجرة  نارية مت احلصول عليها بطريقة

املرجتلة، وترتكب جرائم أخرى لتمويل أنشطتها، مبا يف ذلك االجتار غري املشروع باألسلحة النارية 
  وأجزائها ومكوناهتا والذخرية والسلع غري املشروعة األخرى.

األسلحة النارية من جهة، وغريه من أشكال وغالبًا ما يكون اخلط الفاصل بني االجتار ب  -٤
تعدد املعامالت وتبادل  بسبباجلرمية املنظمة واألنشطة اإلرهابية من جهة أخرى، غري واضح 

اخلدمات بني خمتلف اجلهات الفاعلة املعنية. وهذا هو احلال، على سبيل املثال، عندما تستغل 
جرامية املنظمة لشراء األدوات أو االستفادة من اجلماعات اإلرهابية البنية األساسية للجماعات اإل

أنشطة اجلرمية املنظمة، مبا يف ذلك االجتار باألسلحة النارية، لتوليد أموال وحتقيق أهدافها. واملثال 
اآلخر على هذا الترابط هو عندما تقوم اجلماعات اإلجرامية املنظمة، مبا يف ذلك منظمات االجتار 

نارية متجر هبا بصورة غري مشروعة حلماية بضائعها غري املشروعة  ، بشراء أسلحةخدِّراتبامل
  تيسري أنشطة االجتار هبا.  أو
ويزيد توافر األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية من القدرة التدمريية للجماعات   -٥

م إلدامة وجودها. ومن اإلجرامية واإلرهابية املنظمة زيادة كبرية، ويوفر هلا الدعم املادي واملايل الالز
منع هذه املنظمات اإلجرامية واجلماعات اإلرهابية من احلصول على األسلحة النارية هو  مث، فإنَّ

عن الدول األعضاء  أفصحتلدى املجتمع الدويل. وقد  واستعجاًال إحدى أكثر األولويات إحلاحًا
  ن أدناه. على النحو املبيَّوتناولتها يف خمتلف املنتديات احلكومية الدولية،  هذه الشواغل

ت الدول األعضاء يف الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة، فقد ُحثَّ  -٦
العاملية ومواجهتها على حنو فعال"، على  خدِّراتاملعنونة "التزامنا املشترك بالتصدي ملشكلة امل

والفساد وسائر  خدِّراتتزايدة بني االجتار باملمواجهة التحديات اخلطرية اليت تطرحها الصالت امل
أشكال اجلرمية املنظمة، مبا فيها االجتار باألشخاص واالجتار باألسلحة النارية واجلرائم السيربانية 
وغسل األموال، وكذلك جرائم اإلرهاب يف بعض احلاالت، مبا يف ذلك غسل األموال املرتبط 

  بتمويل اإلرهاب. 
، إىل مجلة أمور )٢٠١٧( ٢٣٧٠و )٢٠١٦( ٢٣٢٢ألمن، يف قراراته وقد أشار جملس ا  -٧

، )٢٠١٦( ٢٣٢٢منها الروابط القائمة بني اإلرهاب واجلرمية املنظمة. وأعرب جملس األمن يف قراره 

http://undocs.org/ar/S/RES/2322(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2322(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2370(2017)
http://undocs.org/ar/S/RES/2370(2017)
http://undocs.org/ar/S/RES/2322(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2322(2016)
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عن قلقه إزاء استمرار اإلرهابيني يف التربح من اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، مبا يف ذلك 
رات واملشغوالت الفنية، ومن التجارة غري املشروعة يف املوارد االجتار باألسلحة واألشخاص واملخدِّ

طبيعية واألحياء الربية، وأقر بالدور الذي ال غىن عنه للتعاون الدويل يف جمال منع اجلرمية والعدالة ال
استراتيجية ملكافحة اإلرهاب يِّ اجلنائية ولنظم عدالة جنائية منصفة وفعالة باعتبارها ركيزة أساسية أل
الدول إىل  )٢٠١٧( ٢٣٧٠ره واجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية. ودعا جملس األمن يف قرا

النقل غري املشروع والسرقة من املخزونات الوطنية أنَّ اختاذ تدابري للتصدي هلذه التهديدات، وأقر ب
ا قد واإلنتاج احلريف غري املشروع ميكن أن تكون مصدرًا لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، مم

اإلرهابية من زيادة قدراهتا املسلحة زيادة كبرية. ويف القرار نفسه، دعا املجلس  اجلماعاتميكِّن 
الدول إىل تنفيذ التدابري املحددة املتخذة مبوجب الصكوك الدولية املعنية باألسلحة هبدف احتواء 

  خطر حصول اإلرهابيني على تلك األسلحة.
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بوجود واعترف مؤمتر األطراف يف   -٨

عن قلقه إزاء  ٨/٣صالت بني االجتار باألسلحة النارية واجلرائم األخرى. وأعرب املؤمتر يف القرار 
تصاعد مستويات األذى والعنف اللذين ُتحدثهما اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة عرب الوطنية يف بعض 

امل نتيجًة لصنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا بصورة غري مناطق الع
مشروعة، والحظ أنَّ احلدَّ من صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا 

لعنف الذي يصاحب بصورة غري مشروعة ميثِّل أحد العناصر الرئيسية للجهود الرامية إىل احلدِّ من ا
أنشطة اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة عرب الوطنية. ويف نفس القرار، طلب املؤمتر إىل مكتب 

واجلرمية (املكتب) مواصلة تعزيز التعاون الدويل من خالل حلقات  خدِّراتاملتحدة املعين بامل األمم
ارية وأجزائها ومكوِّناهتا عمل إقليمية وعرب إقليمية هبدف التحقيق يف أنشطة صنع األسلحة الن

والذخرية واالجتار هبا على حنو غري مشروع ومالحقة اجلناة قضائيًّا، مبا يشمل األنشطة املتعلقة 
باإلرهاب وغريه من اجلرائم، مثل اجلرائم احلضرية اليت ترتكبها العصابات، مبا يشمل البلدان اليت 

  .تقع على دروب التهريب ذات الصلة
، ٢٠١٧ق العامل املعين باألسلحة النارية، يف اجتماعه اخلامس املعقود يف عام وتناول الفري  -٩

 الصلة بني االجتار غري املشروع باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واإلرهاب، فضالً 
عن األشكال األخرى للجرمية املنظمة. فأوصى على سبيل املثال بأن جيمع املكتب وحيلل احلاالت 

لصلة واملمارسات اجليدة يف جمايل التحقيق واملالحقة القضائية بشأن قضايا جرائم االتِّجار ذات ا
باألسلحة النارية، مبا يف ذلك القضايا املتعلقة باإلرهاب واجلرمية املنظمة، وإعداد خالصة وافية 

وأجزائها  للممارسات اجليدة والتدابري اليت تساعد الدول على منع االتِّجار باألسلحة النارية
بأن ييسر املكتب تبادل  أيضًاومكوِّناهتا والذخرية والتصدي له بكفاءة. وأوصى الفريق العامل 

املعلومات والدروس املستفادة وأفضل املمارسات املتعلقة بالتهديدات املستجدة واألشكال اجلديدة 
ة النارية باستخدام خدمات للجرمية، مثل اجلرائم احلضرية اليت ترتكبها العصابات، واالجتار باألسلح

)، وجتميع األسلحة النارية من قطع الغيار، وطرائق عمل darknetالطرود الربيدية والشبكة اخلفية (
  املتَّجرين، مبا يف ذلك يف القضايا املتعلقة باإلرهاب واجلرمية املنظمة. 

http://undocs.org/ar/S/RES/2370(2017)
http://undocs.org/ar/S/RES/2370(2017)
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لحة النارية باحلد كما يرتبط منع اجلماعات اإلجرامية املنظمة واإلرهابية من حيازة األس  -١٠
من هدف التنمية  ٤-١٦من تدفقات األسلحة غري املشروعة على النحو املطلوب يف إطار الغاية 

. وتتطلب خطوات الرصد لتحقيق هذا اهلدف بذل جهود جلمع بيانات شاملة على ١٦املستدامة 
  بيانات املطلوبة.عن امتالك القدرة الكافية على مجع وتسجيل ال الصعيدين الوطين والدويل، فضًال

    
التصدِّي للصالت القائمة بني االجتار باألسلحة النارية واجلرمية املنظمة   -ثانيًا  

   واإلرهاب من خالل هنج متكاملة
يف نشوء اجلرائم اخلطرية وارتكاهبا فحسب، بل  لألسلحة النارية دور حاسم ليس  -١١

وميكن لألسلحة النارية، بصفتها يف عمليات التحقيق واملالحقة القضائية املتصلتني هبا؛  وكذلك
، أن "تسرد قصتها". وعالوة على ذلك، ميكن للضوابط املتزايدة واملكيفة اإلثبات املحوريدليل 

خرية املفروضة على األنشطة املشروعة املتعلقة باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذ خصيصًا
ا أوليًّ  أن متثل حاجزًا -مبا يف ذلك الصنع والتخزين واالستعمال والتجارة والنقل والتخلص  -

ا ملنع مجاعات اجلرمية املنظمة واجلماعات اإلرهابية من احلصول على تلك املواد عن طريق أساسيًّ 
 احلد من خطر سرقتها وتسريبها واالجتار هبا. 

وكثريًا ما يتم تناول جرائم االجتار غري املشروع باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا   -١٢
وغريها من أشكال اجلرمية اخلطرية واملنظمة، فضالً عن اإلرهاب، بشكل منعزل، سواء على املستوى 

يوىل السياسايت أو التشغيلي، بصرف النظر عن الصالت القائمة بينها. ويف املمارسة العملية، ال 
اهتمام كاف لألصل غري املشروع لألسلحة النارية وصالهتا بأشكال اجلرمية األخرى. وعادًة 

عون العامون األسلحة النارية اليت تستخدم يف ارتكاب اجلرائم دَّيصادر موظفو إنفاذ القانون وامل ما
غري املشروعة  باعتبارها جمرد أدوات للجرمية الرئيسية، وذلك باهتام اجلاين املفترض باحليازة

بارتكاب جرائم مماثلة، دون اعتبار للجرمية الكامنة املتمثلة يف االجتار غري املشروع بتلك األسلحة.  أو
 وهكذا، بينما يتم التوصل إىل اهلدف الفوري، وهو إخراج سالح ناري معني من التداول، فإنَّ 

سلحة النارية وتفكيك اجلماعات اهلدف الطويل األجل املتمثل يف تعطيل االجتار غري املشروع باأل
  والشبكات اإلجرامية وتقدمي أفرادها إىل العدالة، ال يزال دون حل.

وهذه الطريقة التقليدية للتصدي ملختلف التهديدات يف جمموعات منفصلة، بدًال من   -١٣
ي اتباع ُنُهج متكاملة وتآزرية، حالت حىت اآلن دون قيام مقرري السياسات واملمارسني بالتصد

احلقيقي للصالت القائمة بني الصنع واالجتار غري املشروعني باألسلحة النارية وسائر أشكال 
اجلرمية، مبا يف ذلك اجلرمية املنظمة واإلرهاب. كما منعت مقرري السياسات واملمارسني من 

جهة استكشاف ما ميكن أن توفره نظم شاملة ملراقبة األسلحة النارية من تآزرات وقيمة مضافة ملوا
مدى ميكن تطبيق الدروس املستفادة أيِّ هذه التهديدات املترابطة، ومن استكشاف إىل 

على مكافحة االجتار غري  واالستراتيجيات اخلاصة مبكافحة اجلرمية املنظمة أو اإلرهاب أيضًا
  املشروع باألسلحة النارية على وجه اخلصوص.

لة هو االعتراف واإلقرار بوجود صلة بني واخلطوة األوىل يف التصدي بفعالية هلذه املسأ  -١٤
االجتار باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية، وغريها من اجلرائم اخلطرية، وجعل مشكلة 
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من التدابري  على حنو غري مشروع جزءًا مركزيًّا واستراتيجيًّا األسلحة النارية وصنعها واالجتار هبا
ق االضطالع بذلك ائاجلنائية يف التصدي لتلك التهديدات. ومن طر املتكاملة اليت تستخدمها العدالة

النظر يف الكيفية اليت ميكن هبا لنظم مراقبة األسلحة النارية القائمة أن تدعم اجلهود الرامية إىل منع 
اجلماعات اإلجرامية املنظمة واإلرهابية من حيازة األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية، 

اف القيمة املضافة إلدماج استراتيجيات مراقبة األسلحة النارية وما يتصل هبا من تدابري واستكش
  العدالة اجلنائية يف االستراتيجيات األوسع ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب.

وتناقش ورقة املعلومات األساسية هذه التدابري العملية املنصوص عليها صراحًة يف   -١٥
ول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري بروتوك

مشروعة، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، كما أهنا تستكشف تدابري 
ة من حيازة إضافية ومترابطة ومتكاملة ميكنها املساعدة يف منع اجلماعات اإلجرامية املنظمة واإلرهابي

  األسلحة النارية من خالل االجتار غري املشروع. 
    

التدابري العملية مبوجب بروتوكول األسلحة النارية اليت تساهم يف منع   -ثالثًا  
املنظمات اإلجرامية واجلماعات اإلرهابية من حيازة األسلحة النارية 

   وأجزائها ومكوناهتا والذخرية من خالل االجتار غري املشروع
ملنع اإلرهابيني  بروتوكول األسلحة النارية واالتفاقية األم ليسا مصممني خصيصًاأنَّ  مع  -١٦

واجلماعات اإلجرامية من حيازة األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية، ولكنهما يتضمنان 
وجترمي بعض من األحكام ذا أمهية خاصة يف هذا الشأن، فهما يتضمنان املتطلبات التشريعية  عددًا

ألمنية وتدابري الرقابة التنظيمية املتعلقة باألسلحة النارية وأجزائها املنع والتدابري ااألفعال؛ وتدابري 
ومكوناهتا والذخرية؛ وتدابري متسقة ألجهزة إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية يف التعامل مع قضايا صنع 

الجتار هبا بصورة غري مشروعة؛ وأحكامًا بشأن األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية وا
 تعزيز التعاون الدويل وتبادل املعلومات.

 
    تقييم االحتياجات التشريعية يف السياق الوطين األوسع  -ألف  

ستحتاج مجيع األطراف إىل تفسري هذه الصكوك وإدراج أحكامها يف قانوهنا الداخلي   -١٧
الدول األطراف تتبع بطريقة تتفق مع السياق الوطين والنظام القانوين، بصرف النظر عما إذا كانت 

مللزم قانونًا ا جتاه القانون الدويل فيما يتعلق بسريان بروتوكول األسلحة النارية اأو ثنائيًّ  هنجًا أحاديًّا
واتفاقيته األم. ويشكل اإلطار التشريعي السليم الذي ينقل الربوتوكول واالتفاقية إىل التشريع املحلي 
األساس وسيلة متماسكة لتصدي العدالة اجلنائية لالجتار غري املشروع باألسلحة النارية وأجزائها 

  اهتا والذخرية.ومكون
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وبروتوكوهلا  )١(التشريعية لتنفيذ اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمةويف هذا الصدد، تقدم األدلة   -١٨
الرئيسي للفهم الكامل لالحتياجات التشريعية والتشغيلية  اإلرشاد ) ٢(املتعلق باألسلحة النارية

للقانون النموذجي ملكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية للصكوك. وميكن 
تقدمي املساعدة بشأن الكيفية اليت ميكن أن تطبق هبا أحكام  أيضًا )٣(ة غري مشروعةواالجتار هبا بصور

الربوتوكول يف التشريعات املحلية، ويقدم، عند االقتضاء، خيارات صياغة بديلة تراعي النظم 
  القانونية املختلفة. 

تطوير أوجه التآزر بني الصكوك الدولية القائمة، مثل معاهدة جتارة األسلحة  ومن شأن  -١٩
وبرنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه 
ك ومكافحته والقضاء عليه، أن يساعد الدول األطراف على الوفاء بالتزاماهتا الدولية مبوجب الصكو

قوانينها الوطنية تتناول مواضيع مترابطة. ويف هذا الصدد، ميكن أن يكون أنَّ التكميلية والتأكد من 
 Comparative Analysis of Global Instruments on Firearms and Otherمنشور املكتب املعنون: 

Conventional Arms: Synergies for Implementation )مة للدول.أداة قيِّ )٤ 
  
 لتدابري التكميليةا

ا سيكون إجراء حتليل شامل لإلطار القانوين الوطين والتشريعات التكميلية القائمة ضروريًّ   -٢٠
لضمان االتساق الداخلي وجتنب الثغرات القانونية أو قواعد متناقضة. ويف هذا الصدد، ميكن إلجراء 

يف البلد وصالهتا املحتملة مع تقييم أويل لطبيعة ونطاق مشكلة األسلحة النارية غري املشروعة 
التهديدات األخرى، من قبيل اجلرمية املنظمة واجلماعات اإلرهابية، أن يتيح فهمًا أفضل للمشرعني 
ومقرري السياسات العامة بشأن الكيفية اليت ميكن هبا تكييف بعض أحكام االتفاقية والربوتوكول 

التقييم أن توفر إرشادات بشأن أنواع التدابري لتلبية هذه االحتياجات املحددة. وميكن لنتائج ذلك 
اليت قد حتتاج إىل تعزيز يف إطار نظام ملراقبة األسلحة النارية من أجل منع اجلماعات اإلجرامية 

 املنظمة واإلرهابية من حيازة األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية. 

املسائل واجلوانب الكامنة للنظام الوطين ملراقبة األسلحة  وميكن لتقييم أوسع أن يعاجل أيضًا  -٢١
للمشرعني ومقرري السياسات عند إدراج أحكام الربوتوكول وعند  اإلرشاداتوأن يقدم املزيد من 

النظر يف سبل منع املجرمني من حيازة األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية. وميكن أن 
األسلحة النارية السائدة يف البلد، والشروط القانونية لصنع األسلحة يشمل ذلك تقييم نوع مشاكل 

وحيازهتا وملكيتها وحتويلها والتصرف هبا، والتهديدات املحددة اليت استبينت يف كل مرحلة من 
  هذه املراحل من دورة حياة األسلحة النارية. 

 

__________ 

  .https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/legislative-guide/index.html?lng=enمتاحة على املوقع:   )١(  
متاح على املوقع:   )٢(  

http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/05%20Legislative%20guide_Firearms%20Protocol.pdf.  
  .E.14.V.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع:   )٣(  
  )٤(  http://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/ComparativeAnalysisPaper.pdf.  
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    جترمي أفعال معينة ومعايري إصدار األحكام  -باء  
جترمي األفعال اإلجرامية ذات الصلة جوهر تدابري تصدي العدالة اجلنائية. وبدون ل كِّيش  -٢٢

وإصدار  ملرتكب وال مالحقة مرتكبه قضائيًّاجترمي تلك األفعال، ال يتماشى التحقيق يف الفعل ا
األحكام القضائية بشأنه مع املبدأ األساسي لسيادة القانون. ويقتضي بروتوكول األسلحة النارية، 

منه، أن تعتمد الدول األطراف مثل هذه التدابري التشريعية وغريها من التدابري الالزمة  ٥املادة يف 
لتجرمي ثالث جمموعات خمتلفة من اجلرائم اجلنائية املرتبطة بـ(أ) الصنع غري املشروع، و(ب) االجتار 

دة يف الربوتوكول غري املشروع، و(ج) العبث بعالمات وسم السالح الناري. وقائمة اجلرائم الوار
ائم أخرى تدعم ليست شاملة، وميكن للدول األطراف أن تكملها، إذا رأت ضرورة لذلك، جبر

 تنفيذ الربوتوكول.

ومن أجل تيسري إجراءات إنفاذ القانون والقرارات القضائية ملكافحة االجتار غري املشروع   -٢٣
ار غري املشروع باألسلحة النارية وأجزائها باألسلحة النارية، يتعني على الدول األطراف أن جترم االجت

غري  ومكوناهتا والذخرية. مما يعين الذهاب أبعد من جمرد جترمي حيازة السالح الناري غري املشروعة أو
اصلة املرخصة، الذي يطبق بوصفه جرمية "جامعة" ملصادرة األسلحة النارية أو التحفظ عليها دون مو

  التحقيق يف أصلها.
وال تنص اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول األسلحة النارية والصكوك الدولية املناهضة   -٢٤

لإلرهاب على جرائم جنائية حمددة تربط األسلحة النارية مباشرة باإلرهاب أو اجلرمية املنظمة بغرض 
للدول ارتكاب أو دعم ارتكاب اجلرمية املنظمة أو األنشطة اإلرهابية أو متويلها. ولذلك ميكن 

األطراف، من أجل منع اجلماعات اإلجرامية املنظمة واإلرهابية من احلصول على األسلحة النارية 
وأجزائها ومكوناهتا والذخرية، ومنع االجتار باألسلحة النارية ومكافحته، مع االحترام التام لسيادة 

  االتفاقية والربوتوكول. عليها يفالقانون، أن تنظر يف اعتماد تدابري أكثر صرامة من تلك املنصوص 
وينص الربوتوكول على وجوب إثبات جرمية االجتار غري املشروع باألسلحة النارية   -٢٥

يوجه  ولكنه ال -ال كمجرد خمالفة إدارية أو مدنية  -وأجزائها ومكوناهتا والذخرية كجرمية جنائية 
إىل اتفاقية اجلرمية  ًاتنادالدول األطراف بشأن النطاق املحتمل للجزاءات الواجب تطبيقها. واس

هلا ولربوتوكوالهتا ينبغي أن تكون خاضعة جلزاءات تراعى فيها  رة وفقًااجلرائم املقرَّ املنظمة، فإنَّ
النظر يف خطورة اجلرائم خالل اإلجراءات  أيضًا). وينبغي ١، الفقرة ١١خطورة تلك اجلرائم (املادة 

اإلفراج املبكر أو املشروط من عدمه. ويتعلق مثال آخر  القضائية، عند النظر مثًال يف منح إمكانية
بإمكانية اعتماد مدة تقادم أطول تستهل أثناءها اإلجراءات اخلاصة باجلرائم املعقدة وعرب الوطنية 

  من االتفاقية).  ٥و ٤، الفقرتان ١١(املادة 
أو األنشطة اإلجرامية ولردع املتاجرين باألسلحة النارية عن املسامهة يف اهلجمات اإلرهابية   -٢٦

املنظمة، ميكن للدول األطراف، عندما تسمح بذلك نظمها القانونية، اعتبار تلك األفعال كظروف 
حمددة مشددة على جرمية صنع األسلحة النارية أو االجتار هبا بصورة غري مشروعة، أو كجرائم 

 جرامية املنظمة تشكل هتديدًامستقلة. وميكن تربير احلالتني بكون اهلجمات اإلرهابية واألنشطة اإل
  أكرب على املجتمع عندما ترتكب باألسلحة النارية. 
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 من أجل جترميًا اختياريًّا إضافية جترمي أفعال النص علىالنظر يف  أيضًايودُّون  نياملشرع ولعل  -٢٧
اجلماعات  ىواليت قد تيسِّر علبروتوكول األسلحة النارية،  املنع اليت ينص عليهاتدابري تعزيز تنفيذ 

اإلجرامية واإلرهابية احلصول على األسلحة النارية، أو جتعله أقل صعوبة، إذا مل يتم تطبيقها وإنفاذها 
بشكل سليم. وتتناول هذه التدابري عدم االحتفاظ بالسجالت أو التدمري املتعمد للسجالت، وإعادة 

  من بني أمور أخرى. التشغيل غري املشروع لألسلحة النارية والسمسرة غري املشروعة، 
   

األسلحة النارية بشأن األمنية وتدابري الرقابة التنظيمية املنع والتدابري  تدابري  -جيم  
    ومكوناهتا والذخرية  وأجزائها

اجلرمية املنظمة واإلرهاب مها من بني أخطر التهديدات املحدقة بالسلم واألمن أنَّ بالنظر إىل   -٢٨
منع اجلماعات اإلجرامية املنظمة واإلرهابية من احلصول على األسلحة النارية وأجزائها  الدوليني، فإنَّ

ومكوناهتا والذخرية أمر يف غاية األمهية. وليس من الواضح دائمًا ما إذا كان مرتكبو النوعني 
ليها املذكورين أعاله من اجلرائم يشاركون يف االجتار غري املشروع باألسلحة النارية أو حيصلون ع

، على سبيل املثال من األسواق السوداء املزدهرة، أو عن طريق هنب املخزونات الوطنية احمليًّ
االستفادة من األفراد الفاسدين ممن هلم حق احلصول القانوين على األسلحة النارية والذخرية.  أو

حتديد سياقها. وهذه املعلومات ضرورية إلثراء االستراتيجية الوقائية املالئمة واملساعدة على 
   املحددة.  يلي بعض التدابري العملية اليت ميكن، مبوجب الربوتوكول، تكييفها للتصدي للتهديدات  وفيما

   
    النظم الوطنية إلصدار تراخيص وأذون صنع األسلحة النارية واألنشطة األخرى املتعلقة هبا  -١  

يعترب صنع أو جتميع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا أو الذخرية دون ترخيص أو إذن   -٢٩
من سلطة خمتصة تابعة للدولة اليت جيري فيها الصنع أو التجميع، مبوجب بروتوكول األسلحة النارية، 
ة شكًال من أشكال "الصنع غري املشروع" وجيب على الدول األطراف جترميه بوصفه جرمية جنائي

  قائمة بذاهتا. 
وال يشترط الربوتوكول صراحة إنشاء سلطة أو مؤسسة وطنية معنية باألسلحة النارية. بيد   -٣٠

أنه ينص بوضوح على مبدأ ضرورة إخضاع بعض األنشطة املتعلقة باألسلحة النارية، مثل الصنع 
املسبقة من قبل هيئة عامة،  والبيع أو االقتناء أو النقل أو التعطيل والتخلص، يف مجلة أمور، للمراقبة

ولشرط احلصول على ترخيص أو تصريح أو إذن ساري املفعول بشأهنا. ووضع املعايري والشروط 
إلصدار أو تعليق هذه التراخيص أو التصاريح يقع ضمن اختصاص كل دولة من الدول األطراف، 

الذي ميكن أن يساعد يف منع  هذه الضوابط غالبًا ما متثل الفرز األويلأنَّ ولكن من املهم مالحظة 
املجرمني من حيازة األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية. وميكن هلذه التدابري أن تكون 

  لالحتياجات والظروف املحددة للبلد.  مصممة وفقًا
   

    نظم إصدار رخص أو أذون النقل والتدابري األمنية والسمسرة  -٢  
املقتضيات العامة بشأن نظم إصدار رخص أو أذون للتصدير ينص الربوتوكول على   -٣١

). كما يطلب إىل األطراف أن تنظر يف إنشاء نظم لتنظيم السمسرة ١٠واالسترياد والعبور (املادة 
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قبل السماح مبغادرة  لبعض بعضها أذنم تبادل أذون يقتضي من الدول أن ي). وهو نظا١٥(املادة 
ن إنفاذ القانون من وصول إليها أو املرور عربها، وميكِّيها أو الشحنات من األسلحة النارية أراض

تعقب احلركة القانونية للشحنات منعا للسرقة والتسريب. واهلدف من هذه املعايري هو املساعدة 
على ضمان مستوى من الشفافية ومساعدة الدول األطراف على حتسني استهداف الصفقات غري 

راقبة عمليات نقل األسلحة النارية، إن هي اعتمدت بشكل شامل املشروعة. وتساعد هذه النظم مل
وطبقت بصرامة، على التقليل إىل أدىن حد من احتمال حصول اجلماعات اإلجرامية املنظمة 

 واإلرهابية على األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة مباشرة. 

يف تقويض هذه النظم خاصة من قبل جمرمني وإرهابيني  ومع ذلك، يبقى اخلطر املتمثل  -٣٢
 ١١  لون وجهة الشحنة أثناء النقل القانوين. وتلزم الفقرة (أ) من املادةوِّرون الوثائق املطلوبة أو حيوِّيز

الدول األطراف باختاذ التدابري الالزمة لضمان أمن األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية 
الدول  عبور إقليمها. ويطالب الربوتوكول أيضًا االسترياد والتصدير وكذلك وقتوقت الصنع و

). ١٥األطراف بالنظر يف إنشاء نظام ألجل التنظيم الرقايب ألنشطة العاملني يف السمسرة (املادة 
، يف مجلة أمور أخرى: (أ) اشتراط تسجيل السماسرة هذا النظام ميكن أن يشمل للربوتوكول، ووفقًا

اشتراط أن  (ج) العاملني داخل إقليمها؛ أو (ب) اشتراط الترخيص أو اإلذن مبمارسة السمسرة؛ أو
تفصح رخص أو أذون االسترياد والتصدير، أو املستندات املصاحبة هلا، عن أمساء وأماكن السماسرة 

  دة جتارة األسلحة على أحكام مماثلة بصفتها تدابري إلزامية.املشمولني يف الصفقة. وتشتمل معاه
 

    التدابري التكميلية    
ميكن أن يكون إصدار تراخيص النقل والسمسرة مع مزيد من التدقيق واستكشاف صالت   -٣٣

مقدمي طلبات الترخيص باجلماعات اإلجرامية املنظمة واإلرهابية كجزء من عملية التدقيق األمين 
  تكميلية.تدابري 

   
    إدارة الوسم وحفظ السجالت واملخزونات  -٣  

ها ءهناك حاالت اقتىن فيها أفراد مجاعات منظمة إجرامية وإرهابية أسلحة نارية وأجزا  -٣٤
ا. وعندما تقع تلك املواد يف أيدي مجاعة إجرامية أو إرهابية فقد تعمم ومكوناهتا وذخرية مسربة حمليًّ

النظر عن احلدود الوطنية، وتتعرض لالجتار يف هناية املطاف. ومن مث، داخل الشبكة املنشأة، بصرف 
عن إدارة خمزونات  التدابري األمنية، مثل الوسم وحفظ السجالت، فضًالتدابري املنع و تنفيذ فإنَّ

األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية على املستوى املحلي، يساعد يف احلد من خطر 
  إلجرامية املنظمة واإلرهابية على األسلحة النارية من خالل االجتار غري املشروع.حصول اجلماعات ا

ن الدول األطراف من حتديد كِّوالوسم وحفظ السجالت مها من الشروط األساسية اليت مت  -٣٥
ق االجتار هبا. وحفظ ائعن أمناط وطر وتعقب األسلحة النارية بغية حتديد نقطة تسريبها، فضًال

معلوماهتا ميكن أن تستنري هبا السياسات العامة والقرارات التنفيذية نَّ أمهية خاصة أل السجالت ذو
املتخذة هبدف مكافحة االجتار غري املشروع باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية، وكذلك 

  منع اجلماعات اإلجرامية املنظمة واإلرهابية من احلصول على تلك املواد.
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وتوكول كذلك على إنشاء وصيانة نظم حلفظ سجالت األسلحة النارية وينص الرب  -٣٦
وأجزائها ومكوناهتا والذخرية، على أن تتضمن على األقل املعلومات املطلوبة من أجل تعقب هذه 

النارية املضبوطة باألسلحة من الربوتوكول). وحفظ سجالت شاملة، مبا يف ذلك  ٧املواد (املادة 
  مة شرط مسبق لتعقب أصوهلا.واملعثور عليها واملسل

 
    التدابري التكميلية    

ميكن للدول األطراف أن توسع نطاق املعلومات املسجلة املتعلقة باألسلحة النارية لتيسري   -٣٧
حتديد أمناط وتدفقات االجتار، وذلك بإضافة معلومات متعلقة ببصمات املقذوفات اليت ينتجها كل 
سالح ناري. وميكن هلذه املعلومات أن تسهل عملية التعقب يف حالة حمو العالمات عن األسلحة 
النارية بشكل دائم، وميكن أن تساعد يف ربط سالح ناري واحد مبسارح جرائم متعددة من خالل 

  عملية مضاهاة تسيارية.
ومثة جانب أساسي من جوانب اإلدارة اآلمنة للمخزونات خالل الفترات املذكورة أعاله   -٣٨

األفراد الذين  ، حيث إنَّمن دورة حياة األسلحة النارية، وهو ممارسة فرز واختيار شاملني للموظفني
يتاح هلم احلصول القانوين على األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية يؤدون واجبات تتطلب 

زاهة مبا يتفق مع املعايري واللوائح التنظيمية القائمة. فيمكن جلميع األفراد ـمن الن عاٍلمستوى 
زائها ومكوناهتا والذخرية أن يطالبوا باخلضوع املشاركني يف النقل القانوين لألسلحة النارية وأج

روابط أيِّ لتدقيق أمين قبل بدء اخلدمة وعلى فترات منتظمة أثناء اخلدمة، وذلك هبدف اكتشاف 
  مع العناصر اإلجرامية أو اإلرهابية. 

   
    التعطيل  -٤  

تشكل األسلحة النارية اليت سبق تعطيلها، سلعة أخرى معرضة خلطر االجتار هبا على حنو   -٣٩
  غري مشروع واستخدامها من قبل اجلماعات اإلجرامية واإلرهابية. 

والتعطيل عملية دائمة ال رجعة فيها ُتجعل األسلحة من خالهلا غري قابلة للتشغيل بصفة   -٤٠
 التعطيل املؤقت أو التحييد، وهو عملية ميكن عكسها يف أحيان دائمة. وال ينبغي اخللط بينه وبني

كثرية وُتخضع هلا األسلحة النارية أثناء نقلها أو ختزينها يف املستودعات، أو استخدامها يف معارض، 
  أو األسلحة اليت تُعرض على حماكم أو غريها من األماكن العامة. 

األطراف اليت ال تعترب السالح الناري املعطَّل ويطالب بروتوكول األسلحة النارية الدول   -٤١
لقانوهنا الداخلي أن تتخذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك إقرار أحكام بشأن أفعال  وفقًاا ناريًّ سالحًا

  ). ٩اجرامية معينة، إذا اقتضى األمر، ملنع إعادة التشغيل غري املشروعة لألسلحة النارية املعطلة (املادة 
  ن ختضع إجراءات التعطيل لضوابط صارمة وأن تتبع ثالث ضمانات عامة: وينبغي أ  -٤٢

يتعني جعل مجيع األجزاء األســاســية من الســالح الناري املعطَّل غري قابلة بصــفة   (أ) 
دائمة للتشغيل وغري قابلة للنــــزع أو التبديل أو التعديل على حنو من شأنه أن يسمح بإعادة تشغيل 

  ق؛ ائقة من الطرطريأيِّ السالح الناري ب
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ئة خمتصــــــة، حيثما يتعني اختاذ ترتيبات للتحقُّ (ب)  ق من تدابري التعطيل، من جانب هي
  للتشغيل؛   التعديالت املدخلة على السالح الناري جتعله بصفة دائمة غري قابلأنَّ اقتضى األمر، لضمان 

شهادةحقق من جانب اهليئة املختصة على إيتعني أن يشتمل الت (ج)   سجل أو صدار 
فيه واقعة تعطيل الســـــالح الناري، أو على دمغ ذلك الســـــالح بعالمة مرئية بوضـــــوح عن  تدوَّن
  الواقعة.   هذه
 معايري التعطيل يف املمارسة العملية تتوقف إىل حد كبري على البلد وال تعرقل دائمًاأنَّ إال   -٤٣

كانت األسلحة النارية املعطلة ال تزال  عملية إعادة التشغيل. وخيلق االفتقار إىل االتساق بشأن ما إذا
عن االختالفات  تعترب أسلحة نارية، ومن مث، خضوعها لنفس النظام التنظيمي والقانوين، فضًال

مستوى معايري التعطيل، ثغرات وفجوات قانونية ميكن أن تستغلها اجلماعات اإلجرامية  يف
  واإلرهابية.  املنظمة

 
    التدابري التكميلية    

ملنع اجلماعات اإلجرامية واإلرهابية املنظمة من حيازة أسلحة نارية معطلة ميكن إعادة   -٤٤
تشغيلها، ينبغي للدول األطراف، إذا هي قررت عدم االعتراف باألسلحة النارية املعطلة على أهنا 

الح أسلحة نارية، أن توائم معايريها اخلاصة بالتعطيل وكفالة جعل مجيع األجزاء األساسية من الس
 الناري املعطل غري قابلة للتشغيل بشكل دائم. 

يف استحداث جرائم حمددة إلنفاذ حظر إعادة تشغيل  وميكن للدول األطراف أن تنظر أيضًا  -٤٥
  سالح ناري معطل، على النحو املبني أعاله. 

   
    مجع وتدمري األسلحة النارية  -٥  

الشاملة الرامية إىل احلد من تدفقات يتمثل أحد العناصر اهلامة األخرى لالستراتيجيات   -٤٦
األسلحة غري املشروعة ومنع وقوع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية يف أيدي اجلماعات 

  اإلجرامية واإلرهابية يف خفض عدد األسلحة املتداولة املعرضة خلطر الفقدان أو السرقة.
من املبادرات  األسلحة الذي حبوزة الدولة جزءًاويشكل اجلمع والتدمري املنتظمان لفائض   -٤٧

زع السالح. وعالوة على ذلك، تنفذ العديد من البلدان برامج عادية ـلن الوطنية األوسع نطاقًا
دورية لتسليم األسلحة للحد من أعداد األسلحة يف أيدي املدنيني. وهناك أمثلة عديدة ومتنوعة  أو

ج وآليات وحوافز خمتلفة. وقد ال تتطلب هذه الربامج هوية على برامج التسليم اليت ترتكز على هن
وقد تطلب حتديًدا كامًال هلوية األشخاص الذين يسلمون األسلحة، وقد تستند إىل قوانني عفو مؤقتة 

من محالت نزع سالح دائم، وقد تقدم حوافز مالية أو غريها من احلوافز املادية  أو تكون جزءًا
  ا قيمة عالية يف منع اجلرمية.ال تقدمها، ومجيعها هل أو
ما ُتشرك محالت مجع األسلحة املجتمعات املحلية ومنظمات املجتمع املدين، اليت  كثريًاو  -٤٨

تدعم هذه احلمالت وتشارك فيها بدرجات متفاوتة، وتشرف على عملية مجع البيانات. ويسهم 
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ني الدولة واملجتمعات املحلية اليت هذا التدبري يف تعزيز الشفافية وبناء مستويات أقوى من الثقة ب
  تقرر التخلي عن األسلحة النارية واالعتماد على الدولة يف الدفاع عنها ومحايتها إذا لزم األمر. 

    
إنفاذ القانون والتدابري املتسقة للعدالة اجلنائية للتصدي لعمليات صنع األسلحة   -دال  

    بصورة غري مشروعة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا
على صعيدي الوقاية والكشف/التحقيق، تكتسي تدابري إنفاذ القانون أمهية خاصة يف وقف   -٤٩

احلاالت امللموسة لالجتار غري املشروع باألسلحة، مما قد مينع اجلماعات اإلجرامية املنظمة من حيازة 
  حسب احلاجة. األسلحة النارية، وجيمع املعلومات اليت ستيسر وضع تدابري تصدي

ويف هذا الصدد، تكتسي أحكام اتفاقية اجلرمية املنظمة اليت تنطبق على بروتوكول األسلحة   -٥٠
النارية، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، أمهية خاصة. وتشمل تلك األحكام، يف مجلة أمور، 

تعاون مع سلطات إنفاذ من االتفاقية)، وتدابري رامية إىل تعزيز ال ٢٠أساليب حتر خاصة (املادة 
  ).٢٧)، والتعاون يف جمال إنفاذ القانون (املادة ٢٦القانون (املادة 

  
    اجلنائي تعزيز فهم أجهزة االستخبارات للصورة الكاملة لألسلحة النارية غري املشروعة وسياقها  -١  

األسلحة  من املهم معرفة املصدر الذي حصلت منه املنظمات اإلجرامية أو اإلرهابية على  -٥١
لتقرير وكالة التعاون يف جمال إنفاذ القانون (اليوروبول)، التابعة  النارية غري املشروعة. ووفقًا
" (تقييم خطر Serious and Organized Crime Threat Assessmentلالحتاد األورويب، املعنون "

رهابية اليت ، فقد كشفت التحقيقات يف اهلجمات اإل٢٠١٧اجلرمية اخلطرية واملنظمة) لعام 
بعض مرتكيب تلك اهلجمات أنَّ  ٢٠١٦وبروكسل يف عام  ٢٠١٥ارتكبت يف باريس يف عام 

كانوا ضالعني يف أنواع خمتلفة من اجلرمية اخلطرية واملنظمة. ومشل ذلك املشاركة يف االجتار 
يف غري املشروعة، وكذلك االتصاالت الشخصية مع اجلماعات اإلجرامية الضالعة  خدِّراتبامل

  )٥(االجتار باألسلحة النارية وإصدار وثائق مزورة.
وميكن أن يوفر فهم األسواق غري املشروعة املحلية لألسلحة النارية واجلماعات املشاركة،   -٥٢

هامة ميكن أن تساعد على معاجلة الصالت  من خالل حتسني حتليل املعلومات االستخبارية، أفكارًا
مدى تشترك تلك اجلماعات بصورة أيِّ باجلرمية املنظمة أو اإلرهاب. كما ميكن أن يكشف إىل 

مباشرة يف االجتار غري املشروع، أو تستفيد من الشبكات القائمة أو االتصاالت مع جمرمني آخرين 
  من تلك املنظمات. ءًامتخصصني يف سلع السوق السوداء، ولكنهم ليسوا جز

   
    تعزيز القدرة على كشف األسلحة وضبطها  -٢  

يطالب بروتوكول األسلحة النارية الدول بزيادة فعالية تدابري مراقبة االسترياد والتصدير   -٥٣
والعبور، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، تدابري مراقبة احلدود، وزيادة فعالية التعاون عرب احلدود بني 

الدول ، الفقرة الفرعية (ب)). ويطالب الربوتوكول كذلك ١١أجهزة الشرطة واجلمارك (املادة 
__________ 

  .٥٦الصفحة  ،"٢٠١٧تقييم خطر اجلرمية اخلطرية واملنظمة لعام يوروبول، تقرير "  )٥(  
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األطراف بتمكني عمليات ضبط ومصادرة األسلحة النارية اليت صنعت أو اجتر هبا بصورة غري 
  ). ٦مشروعة (املادة 

 قدرًاأنَّ فإنه يبدو  )٦(،٢٠١٥دراسة املكتب املتعلقة باألسلحة النارية لعام إىل  واستنادًا  -٥٤
من االجتار غري املشروع جيري بكميات أصغر عرب املعابر احلدودية الربية، يف املركبات  كبريًا

مبا يف ذلك (بدرجة أقل) من خالل خدمات الطرود الربيدية،  والسيارات واحلافالت األكرب حجمًا
ية . ومع ذلك، يبقى ضبط األسلحة النارية يف املعابر احلدودأقل تواترًا والضبطيات األكرب حجمًا

صعبا وحمدود العدد ألنه يسهل إخفاؤها ونقلها، ويصعب تتبعها عرب احلدود اليت تكون سهلة 
  االختراق يف كثري من األحيان. 

ويتسم تعزيز قدرة مسؤويل إنفاذ القانون على كشف وضبط األسلحة النارية، ال سيما يف   -٥٥
 املشروعة وتفكيك الشبكات اإلجرامية املعابر احلدودية الربية، بأمهية حامسة للحد من التدفقات غري

القدرة على التصدي للتحديات اليت تطرحها التكنولوجيات  املسؤولة. وينبغي أن يشمل ذلك أيضًا
اجلديدة، من قبيل االجتار عن طريق اإلنترنت أو الشبكة اخلفية واستخدام خدمات تسليم الطرود 

الضبط يف املركبات واحلاويات وغريها من الربيدية. والتدريب املتخصص يف عمليات التفتيش و
  أمر هام وضروري بالنظر إىل تعقيد التجارة غري املشروعة.  أيضًاالناقالت، هو 

وحتديد مؤشرات املخاطر املناسبة وتزويد مسؤويل اجلمارك واحلدود باملعدات الالزمة،   -٥٦
هامة أخرى ينبغي  والتدريب املتخصص على كشف واستبانة وتعقب هذه األسلحة هي تدابري

  فيها. النظر
 

    التدابري التكميلية    
من السبل األخرى لتعزيز قدرات سلطات إنفاذ القانون على الكشف والضبط إشراك   -٥٧

  عن تصميم آليات مناسبة لإلبالغ واملعلومات. املجتمعات املحلية، فضًال
منخرط يف االجتار باألسلحة النارية أفرادها ن ِمن َمأفضل من يعرف واملجتمعات املحلية   -٥٨

وأين ميكن إجياد تلك املواد؛ وهكذا، فبالعمل مع املجتمعات املحلية، ميكن لسلطات إنفاذ القانون 
احلصول على معلومات قيمة ميكن أن تسهم يف زيادة كشف وضبط األسلحة النارية غري املشروعة. 

من الثقة بني األطراف املعنية وحتتاج إىل ولكن هذه اآلليات تعتمد على وجود مستويات عالية 
قنوات اتصال مناسبة ومأمونة تضمن عدم اإلفصاح عن اهلوية. وميكن حلمالت تطوعية جلمع 
األسلحة النارية وتدمريها، مع إشراف املجتمع املدين على تنفيذ احلكومة اللتزاماهتا الدولية يف هذا 

  املجال أن يكمال هذه املبادرات. 
النظر يف النهج املجتمعية املماثلة لتشجيع اجلمهور على اإلبالغ عن األسلحة النارية وعند   -٥٩

لبناء الثقة لتحسني  غري املشروعة، لعل الدول األطراف تود أن تنظر يف وضع آليات أوسع نطاقًا

__________ 

-www.unodc.org/documents/firearmsهذه الدراسة متاحة باللغة اإلنكليزية يف املوقع التايل:   )٦(  

protocol/UNODC_Study_on_Firearms_WEB.pdfطرية املرفقة متاحة باللغة اإلنكليزية يف . وصحائف الوقائع الُق
www.unodc.org/documents/firearms-protocol/Country_Factsheet_WEB.pdf.  
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للحفاظ  مستويات الثقة بني سلطاهتا املعنية بإنفاذ القانون وجمتمعاهتا املحلية، وإنشاء هياكل مناسبة
  على سرية املخربين وأمنهم. 

   
    إدماج حتقيقات األسلحة النارية يف خطط التحقيقات األوسع  -٣  

من التدفقات غري املشروعة لألموال واألسلحة، ومكافحة مجيع أشكال اجلرمية  دَّاحل إنَّ  -٦٠
من هدف  ٤-١٦الغاية  أيضًااملنظمة هو شرط مسبق لتحقيق التنمية املستدامة والسالم الدائم (انظر 

). ومكافحة الصنع واالجتار غري املشروعني باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا ١٦التنمية املستدامة 
 والذخرية أمر ضروري ملنع اجلماعات اإلجرامية املنظمة واإلرهابية من حيازة هذه املواد. وهي أيضًا

تدفقات االجتار غري املشروع (باألسلحة)، جزء من استراتيجية أوسع ترمي إىل (أ) كشف وعرقلة 
و(ب) تفكيك اجلماعات اإلجرامية وشبكات االجتار، و(ج) حرماهنا من موجوداهتا غري املشروعة، 

  و(د) احليلولة دون إعادة تشكلها يف اخلارج عن طريق ضمان مثول قادهتا أمام العدالة. 
طة يف مسرح اجلرمية أدلة قيمة لتحديد وميكن أن تكون األسلحة النارية واخلراطيش املضبو  -٦١

هوية اجلاين وكذلك للربط املحتمل بني خمتلف اجلرائم من خالل املضاهاة التسيارية. وهذا الربط 
مفيد بوجه اخلصوص يف حتديد دروب اجتار األسلحة النارية وأمناطه، وميكنه أن يعطي معلومات 

  وسالسل إمدادها.  قيمة بشأن حتركات اجلماعات اإلجرامية واإلرهابية
ما ال تلقى التحقيقات ذات الصلة باألسلحة النارية االهتمام  ويف املمارسة العملية، كثريًا  -٦٢

املستوى األول من اإلجراءات، وهو ضبط السالح الناري مع األدلة األساسية  فيما عداالكايف 
ما تركز إجراءات إنفاذ القانون  املطلوبة لتحديد تبعية السالح املضبوط للجرمية الرئيسية. وكثريًا

رات أو ارتكاب عمل إرهايب، حبيث تعامل األسلحة على اجلرمية الرئيسية، مثل قضية اجتار باملخدِّ
باعتبارها جمرد أداة للجرمية الرئيسية. ويف كثري من األحيان، ال ُيشرع يف تنفيذ التحقيقات املوازية 

ثر التراكمي هلذا يف فجوة كبرية يف املعرفة بشأن اجتاهات بشأن االجتار باألسلحة النارية. ويتسبب األ
  االجتار باألسلحة النارية والتسريبات واملصادر غري املشروعة لألسلحة النارية.

 
    التدابري التكميلية    

ميكن التباع هنج حتقيقي أكثر استباقية، يشتمل على حتقيقات منتظمة يف مصادر األسلحة   -٦٣
النارية اليت يتم ضبطها يف سياق اجلرمية املنظمة واإلرهاب، يف األجلني املتوسط والبعيد، أن يساعد 

ن حيازة يف مجع املعلومات واالستخبارات الالزمة ملنع اجلماعات اإلجرامية واإلرهابية املنظمة م
 األسلحة النارية يف هناية املطاف. 

وميكن دعم ذلك النهج االستباقي بإجراءات تشغيل موحدة تفرض الشروع يف حتقيقات   -٦٤
موازية، حسب االقتضاء. ومن شأن ذلك أن يساعد على كفالة الشروع املنهجي يف التحقيقات 

قت نفسه، بأن يراعى الطابع الشامل لعنصر بشأن احلاالت املحتملة لالجتار باألسلحة النارية، ويف الو
  األسلحة النارية يف اجلرمية املنظمة واإلرهاب بطريقة منسقة ومركزية.
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وميكن ملراكز األسلحة النارية املتخصصة اليت جتمع خربة األسلحة النارية الالزمة إلجراء   -٦٥
جتار باألسلحة النارية على وجه حتقيقات كاملة يف اجلرائم املتصلة باألسلحة النارية ويف حاالت اال

  اخلصوص، مع الصالحيات التحقيقية الالزمة، أن تدعم املؤسسات الوطنية يف هذه املهمة. 
ويبني الشكل الوارد أدناه هنجني حتقيقيني خمتلفني وكيف ميكن وقف تدفق األسلحة غري   -٦٦

  جي لألسلحة النارية املضبوطة.املشروعة على أساس هنج التحقيق االستباقي الذي يشمل التعقب املنه
 

  الشكل
    ُنُهج التحقيق    

  السيناريو ألف
    النارية املضبوطة يف سياق جرائم أخرى يف األسلحةهنج التحقيق االعتيادي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    ج التحقيقيةالنُُّه  -٤  

عالوة على ذلك، ميكن اعتماد هنج التحقيق االســـــتباقي كجزء ال يتجزأ من اســـــتراتيجية   -٦٧
شأن ستخدمه معًا. وميكن  شاملة ب سالح الناري والفرد الذي ي اجلرمية املنظمة واإلرهاب، تعىن بال

التوصـل إىل فهم أفضـل والتصـدي لظاهرة حيازة  يفلربط املعلومات عن هذين اجلانبني أن يسـاعد 
  عات اإلجرامية املنظمة واإلرهابية لألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية.اجلما
من  وميكن للوحدات املتخصصة املسؤولة عن اجلرمية املنظمة أو اإلرهاب أن تستفيد كثريًا  -٦٨

  التدريب لفهم الروابط مع االجتار باألسلحة النارية، وإجراء حتقيقات موازية بشأن تلك اجلرمية.

ارتكاب أنشطة 
 إجرامية

 حتقيق

 إدانة

 ضبط
األسلحة

 تعقب
)األصل(

االجتار 
 باألسلحة

توقف التحقيق

  السيناريو باء
 النارية املضبوطة يف سياق جرائم أخرى يف األسلحة االستباقيهنج التحقيق 

 توقف تدفق األسلحة

 االجتار باألسلحة

إدانة

 تعقب
ضبط األسلحة(األصل)

 ارتكاب أنشطة إجراميةحتقيق
استمرار التحقيق
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من بروتوكول األسلحة النارية، ميكن لسلطات  ١١للفقرة الفرعية (ب) من املادة  وتطبيقًا  -٦٩
إنفاذ القوانني، وال سيما موظفي اجلمارك، تطبيق توصيف ومؤشرات متخصصة لتقييم املخاطر 

نظمة لدعم آليات اإلنذار املبكر للكشف عن االجتار باألسلحة النارية املرتبط باألعمال اإلجرامية امل
  واإلرهابية املحتملة. 

    
  استخدام وتطبيق أساليب التحري اخلاصة، وأفرقة التحقيق املشتركة يف حتقيقات   -٥  

    النارية األسلحة
يعين إدماج حتقيقات األسلحة النارية يف خمططات التحقيق األوسع النظر إىل الصورة األمشل   -٧٠

وهدفها النهائي، وهو وقف االجتار وما يتصل به من جرائم، وتفكيك املنظمة اإلجرامية، وحتديد 
  هوية اجلناة وزعمائهم وتقدميهم إىل العدالة. 

 اف تود أن تشجع استخدام أساليب أوسع نطاقًاهلذه الغاية، لعل الدول األطر وحتقيقًا  -٧١
  على الصعيدين الوطين والدويل، مبا يتناسب مع السياق املحدد، حسب االقتضاء.  وأكثر تعقيدًا

 
    التدابري التكميلية    

قد تتطلب بعض تقنيات التحقيق التكييف املسبق للتشريعات، مثل عمليات التسليم   -٧٢
حالة األسلحة النارية املزيد من ترتيبات التنسيق والتعاون. كما ميكن املراقب، اليت قد تتطلب يف 

تطبيق العمليات السرية، واستخدام املخربين، وغريها من الوسائل، مثل املراقبة اإللكترونية، على 
  )، مع مراعاة اإلطار القانوين الوطين.٢٦و ٢٠ ادتانالنحو املبني يف اتفاقية اجلرمية املنظمة (امل

   
    تعزيز التعاون الدويل وتبادل املعلومات  -هاء  

االجتار باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا هو بطبيعته عابر للحدود الوطنية، أنَّ مبا   -٧٣
جرائم عرب وطنية تشتمل على بلدين أو أكثر،  أيضًااجلرمية املنظمة واإلرهاب مها يف الغالب أنَّ  ومبا
التعاون الدويل وتبادل املعلومات على الصعيدين اإلقليمي والدويل أمران أساسيان ملنع اجلماعات  فإنَّ

جهد جاد يِّ اإلجرامية املنظمة واإلرهابية من حيازة األسلحة النارية، ويشكالن الركائز األساسية أل
  حة النارية.ملكافحة اجلرمية املنظمة، مبا يف ذلك الصنع واالجتار غري املشروعني باألسل

شاسعًا ويتطلب كالمها تعزيز  ة واتفاقيته األم إطارًا تعاونيًّاويوفر بروتوكول األسلحة الناري  -٧٤
التعاون بني الدول األطراف وتيسريه وتقويته، يف حالة بروتوكول األسلحة النارية، فيما يتعلق مبنع 

هبا بصورة غري مشروعة، ومكافحتهما أجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار وصنع األسلحة النارية 
  والقضاء عليهما، بصفته هدفهما الرئيسي.

   
    تبادل املعلومات  -١  

من الربوتوكول على تبادل املعلومات بشأن خمتلف املواضيع املتصلة  ١٢تنص املادة   -٧٥
النارية، باألسلحة النارية، مبا يف ذلك األطراف املأذون هلا باملشاركة يف عمليات نقل األسلحة 
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واجلماعات اإلجرامية املنظمة املعروف عنها أو املشتبه يف ضلوعها يف االجتار باألسلحة النارية 
وطريقة العمل اليت تستخدمها هذه اجلماعات، واخلربات التشريعية واملمارسات والتدابري ذات 

إلضافة إىل ذلك، تقتضي الصلة، واملعلومات العلمية والتكنولوجية املفيدة لسلطات إنفاذ القانون. وبا
من االتفاقية من الدول األطراف النظر يف حتليل االجتاهات السائدة يف اجلرمية املنظمة على  ٢٨املادة 

  أراضيها لتطوير وتقاسم اخلربات التحليلية فيما يتعلق باألنشطة اإلجرامية املنظمة.
  وميكن أن يشمل تبادل املعلومات املفيد ما يلي:   -٧٦

ل معلومات مســـتجدة فيما بني الدول بشـــأن أفضـــل املمارســـات يف جماالت تباد  (أ) 
  حفظ السجالت، ووضع العالمات، وتعطيل األسلحة النارية؛ 

املبادئ التوجيهية بشأن التدابري الفعالة لضبط األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا   (ب) 
  والذخرية ومصادرهتا وإدارهتا والتخلص منها؛ 

  اإلحصائية املتعلقة مبفقودات األسلحة وسرقاهتا ومضبوطاهتا يف كل بلد؛  البيانات  (ج) 
ا؛ وأمناط احليازة املشـــروعة وغري ا وخارجيًّمســـتويات تدفقات األســـلحة، داخليًّ  (د) 

  املشروعة؛ والتأثريات على املجتمع؛ 
  أفضل أنواع محالت توعية اجلمهور يف كل بلد.  )ه( 

دل املعلومات هبذه الطريقة الدول على تطوير فهم شامل للظاهرة وميكن أن يساعد مجع وتبا  -٧٧
  وطريقة عملها، وللجماعات أو األفراد الضالعني يف هذه األنشطة.

 
    التدابري التكميلية    

لتحسني املعرفة وتوفري قاعدة أدلة توضع السياسات العامة وتتخذ القرارات التنفيذية على   -٧٨
مبعلومات عن اجلماعات اإلرهابية، كما ميكن تكميلها، فيما  املعلوماتأساسها، ميكن تكميل هذه 

األفراد املأذون هلم باملشاركة يف عمليات نقل األسلحة النارية، مبعلومات عن مقدمي الطلبات يتعلق ب
  الذين مل حيصلوا على التراخيص املطلوبة، مرفقة بتدقيق أمين هلؤالء املقدمني. 

   
    التعقب  -٢  

 ٤الربوتوكول كذلك الدول األطراف بالتعاون يف جمال التعقب. وتطالب الفقرة  يطالب  -٧٩
من الربوتوكول الدول األطراف بأن تتعاون فيما بينها على اقتفاء أثر األسلحة النارية  ١٢من املادة 

اليت رمبا تكون قد صنعت أو اجتر هبا بصورة غري مشروعة، وجيب أن يشمل هذا التعاون تقدمي ردود 
  ريعة على طلبات املساعدة يف اقتفاء أثر تلك األسلحة. س
حتقيق جنائي متعلق باألسلحة النارية. أيِّ واقتفاء أثر األسلحة النارية عنصر أساسي يف   -٨٠

والغرض من اقتفاء أثر األسلحة النارية والذخرية هو حتديد النقطة اليت سربت فيها األسلحة النارية 
نونية إىل السوق غري املشروعة، وميكن أن تشمل معلومات عن آخر شخص والذخائر من احليازة القا

لديها السلطة القانونية على السالح املقتفى أثره. وهذا بدوره ميكن أن يساعد يف أنَّ أو هيئة ُعرف 
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حتديد املسؤولني عن التسريب وحماسبتهم، مما سيمكن من منع عمليات التسريب من نفس املصادر 
  يف املستقبل.

 
    التدابري التكميلية    

ها ومكوناهتا والذخرية بنهج التحقيق االستباقي رتبط تعقب األسلحة النارية وأجزاؤإذا ما ا  -٨١
من جمموعة من التدابري املوحدة اليت يتعني اختاذها عند ضبط تلك  املبني أعاله، ميكنه أن يكون جزءًا

  اب.املواد يف مسرح جرمية مرتبط باجلرمية املنظمة واإلره
   

    تشجيع واستخدام اآلليات احلالية للتعاون الدويل يف جمايل القضاء وإنفاذ القانون  -٣  
تشجيع وتعزيز التعاون الدويل األوسع يف املسائل اجلنائية يعين االستفادة من  ، فإنَّأخريًا  -٨٢

اختالف احلال، على  الصكوك القائمة، مثل اتفاقية اجلرمية املنظمة، وتطبيقها، مع مراعاة ما يقتضيه
  حاالت االجتار باألسلحة النارية. 

 
    التدابري التكميلية    

لكي تتمكن الدول األطراف من تطبيق األدوات والصكوك القائمة، قد يتعني عليها، يف   -٨٣
بعض احلاالت، أن تسن قوانني خاصة بتسليم املجرمني واملساعدة القانونية وأن تستعرض وحتدث، 

اجلرائم املتصلة باألسلحة النارية وصالهتا أنَّ حسب االقتضاء، قوانينها يف هذا الشأن للتأكد من 
  اجلرمية املنظمة األخرى واجلرائم ذات الصلة باإلرهاب مدرجة فيها، مبا يتسق مع التزاماهتا الدولية. ب

   
  من أهداف التنمية املستدامة ٤-١٦لرصد إجناز الغاية  العمليةالتدابري   -رابعًا  

من أهداف التنمية املستدامة من الدول األطراف ما يلي: "احلد بقدر  ٤-١٦تتطلب الغاية   -٨٤
كبري من التدفقات غري املشروعة لألموال واألسلحة، وتعزيز استرداد األصول املسروقة وإعادهتا 

". ويقر املجتمع الدويل، من خالل هذه ٢٠٣٠ومكافحة مجيع أشكال اجلرمية املنظمة، حبلول عام 
التدابري الرامية إىل  شروعة على التنمية. وترصد عامليًّالغاية، باآلثار املدمرة للتدفقات األسلحة غري املا

، الذي وضعه فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت ٢-٤-١٦حتقيق هذه الغاية باستخدام املؤشر 
 متوز/ ٦ؤشر يف املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة. وقد اعتمدت اجلمعية العامة امل

، كما أنه يرد يف القرار املتعلق بأعمال اللجنة اإلحصائية املتعلقة خبطة التنمية املستدامة ٢٠١٧ يوليه
على ما يلي: "نسبة  ٢-٤-١٦). وينص املؤشر ٧١/٣١٣(قرار اجلمعية العامة  ٢٠٣٠لعام 

تصة عن مصدرها غري املشروع مة اليت حترَّت سلطة خماألسلحة املضبوطة أو املعثور عليها أو املسلَّ
عن هذا  ا مشتركًاشيًا مع الصكوك الدولية". وُعني املكتب وصيًّاأو ظروفها أو تثّبتت من ذلك، مت

  املؤشر، إىل جانب مكتب شؤون نزع السالح يف األمانة العامة.
عين ولتيسري تنفيذ إطار املؤشرات العاملية، عمد فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت امل  -٨٥

مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة إىل تصنيف مجيع املؤشرات يف ثالثة مستويات حسب مستوى 
مصنف ضمن  ٢-٤-١٦تطورها املنهجي وتوافر البيانات بشأهنا على الصعيد العاملي. واملؤشر 
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، ولكن ا بشأن هذا املؤشراملستوى الثالث، أي أنه "ال توجد بعد منهجية أو معايري معمول هبا دوليًّ
  املنهجية/املعايري يف طور التطوير أو االختبار (أو سيتم تطويرها أو اختبارها)".

استبيان  ٢-٤-١٦ومن بني املنهجيات املقترحة جلمع البيانات ذات الصلة يف إطار املؤشر   -٨٦
يف حتديث  ٢٠١٦وقد شرع املكتب يف عام  )٧(املكتب املنقح للتدفقات غري املشروعة لألسلحة.

، عمال بالوالية الواردة يف قرار ٢٠١٥الدراسة املتعلقة باألسلحة النارية لعام املنهجية املستخدمة يف 
. ويطلب ذلك القرار من املكتب مجع وحتليل املعلومات الكمية والنوعية املتعلقة باالجتار ٨/٣املؤمتر 

مكوناهتا والذخرية وتصنيف بياناهتا على النحو املناسب، مع األخذ يف باألسلحة النارية وأجزائها و
من أهداف التنمية  ٤-١٦والغاية  ٢٠١٥دراسة املكتب اخلاصة باألسلحة النارية لعام االعتبار 

املستدامة، واملواظبة على نشر ما يتوصل إليه من نتائج، والقيام، حتقيقًا لذلك اهلدف، بتنقيح وتعزيز 
  التعاون مع املنظمات املعنية. منهجيته ب

وجولة من املشاورات  ٢٠١٦وعقب اجتماع غري رمسي لفريق من اخلرباء يف أيلول/سبتمرب   -٨٧
، أطلق ٢٠١٧غري الرمسية مع جمموعة خمتارة من اخلرباء يف جمال األسلحة واإلحصاء يف آذار/مارس 

املشروعة املنقح. وروعيت التعقيبات املكتب عملية اختبار جترييب الستبيان تدفقات األسلحة غري 
خالل االجتماعات اإلقليمية الثالثة حول مجع بيانات األسلحة  املقدمة أثناء هذه العملية، وأيضًا

وحىت وقت إعداد هذا التقرير، من املقدر أن  )٨(النارية وحتليلها، يف الصيغة النهائية من االستبيان.
  .٢٠١٨يسان/أبريل تبدأ عملية مجع البيانات الرمسية يف ن

ويشتمل استبيان تدفقات األسلحة غري املشروعة املنقح على أسئلة كمية ونوعية بشأن   -٨٨
األسلحة النارية املضبوطة من حيث املقدار والنوع واحلالة والسياق اجلغرايف واجلنائي والتعقب 

عند الضرورة، األسلحة ، ودروب التهريب واالجتاهات واألساليب املتبعة. ويتناول االستبيان أيضًا
ألهداف التنمية  ٢-٤-١٦النارية املعثور عليها واملسلمة لإلبالغ عن التقدم املحرز حسب املؤشر 

املستدامة. ويطلب االستبيان كذلك تقدمي معلومات عن األجزاء واملكونات والذخرية املضبوطة 
  .حيثما رأى أهنا مفيدة لبيان تدفقات األسلحة غري املشروعة ورصدها

وتوفر منهجية املكتب جلمع البيانات عن االجتار غري املشروع باألسلحة النارية وأجزائها   -٨٩
ومكوناهتا والذخرية املعلومات الضرورية لإلبالغ عن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. وباإلضافة إىل 

االجتار غري املشروع ذلك، فهي تسعى إىل تقدمي ملحة عامة شاملة عن االجتاهات واألمناط السائدة يف 
باألسلحة النارية، مما يؤدي إىل زيادة معرفة وفهم نطاق االجتار غري املعروف إىل حد كبري، وتوسيع 
قاعدة األدلة الالزمة لوضع السياسات العامة واختاذ القرارات التنفيذية ملكافحة االجتار غري املشروع 

  .٨/٣مع قرار املؤمتر  اشيًاباألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية، مت
ويكمل املكتب عملية مجع البيانات على الصعيد العاملي عن طريق تقدمي الدعم للدول   -٩٠

األعضاء، بناء على طلبها، يف جهودها الوطنية لدعم مجع البيانات وحتليلها، وكذلك يف استخدام 
__________ 

  )٧(  CTOC/COP/WG.6/2018/4.  
على املزيد من املعلومات عن عملية االختبار التجرييب، وكذلك عن االجتماعات اإلقليمية لدعم مجع  للحصول  )٨(  

  .CTOC/COP/W.G.6/2018/3البيانات وحتليلها، يرجى الرجوع إىل الوثيقة 
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فحة االجتار غري املشروع باألسلحة البيانات كأساس للسياسات العامة والقرارات التنفيذية هبدف مكا
  النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية، وصالته باجلرمية املنظمة واإلرهاب.

 
    االستنتاجات  -خامسًا  

للترابط القائم بني االجتار غري املشروع باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية  نظرًا  -٩١
منع اجلماعات  من جهة، واألشكال األخرى للجرمية املنظمة واإلرهاب من جهة أخرى، فإنَّ

  اإلجرامية املنظمة واإلرهابية من حيازة األسلحة النارية يزداد أمهية. 
سلحة النارية واالتفاقية األم إطارين قانونيني سليمني يساعدان على ويشكل بروتوكول األ  -٩٢

مكافحة هذه  التصدي هلذه املسألة على املستويات السياساتية والتشريعية والتنفيذية. ومع ذلك، فإنَّ
الظاهرة بطريقة شاملة قد يتطلب تدابري إضافية وتكميلية تستند إىل تنفيذ اإلطار القانوين املذكور 

  ، مع توفري إطار أمين ورقايب أكثر صرامة.أعاله
منها بالطابع الشامل لعنصر األسلحة النارية يف خمتلف  ولعل الدول األعضاء تود، إقرارًا  -٩٣

أشكال اجلرمية، مبا يف ذلك اجلرمية املنظمة واإلرهاب، أن تضاعف جهودها يف كشف حاالت 
خرية والتحقيق بشأهنا ومقاضاة اجلناة ببدء االجتار باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذ

  التحقيقات املوازية بشأن قضايا االجتار املحتملة بصورة منهجية.
من أهداف التنمية املستدامة بذل جهود  ٤-١٦ويتطلب رصد اخلطوات حنو حتقيق الغاية   -٩٤

ة على مجع وتسجيل عن تطوير قدرة كافي شاملة جلمع البيانات على الصعيدين الوطين والدويل، فضًال
البيانات املطلوبة. ويضع املكتب املعلومات املجمعة عن طريق استبيانه عن تدفقات األسلحة غري 
املشروعة رهن إشارة الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة ألغراض اإلبالغ من أجل أهداف التنمية 

ا، يف جهودها الوطنية لدعم املستدامة. واملكتب على استعداد لدعم الدول األعضاء، بناء على طلبه
مجع البيانات وحتليلها، وكذلك يف استخدام البيانات كأساس لوضع السياسات العامة واختاذ 
القرارات التنفيذية هبدف مكافحة االجتار غري املشروع باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا 

  والذخرية، وصالته باجلرمية املنظمة واإلرهاب.
 


