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 الفريق العامل المعني باألسلحة النارية
 2022أيار/مايو    5و   4فيينا،  
 من جدول األعمال المؤقَّت*   2البند  

 واالتجار بها   الذخيرة  صنع منع ومكافحة 
 بصورة غير مشروعة
   
 بصورة غير مشروعة  واالتجار بها   الذخيرة   صنع منع ومكافحة   

  
 ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة  

 مقدمة  - أوالا  
األســـــــــــــلحة الصـــــــــــــغيرة أ  ر من   ذخيرة، بلغت قيمة الصـــــــــــــاةرال الماةوةية ال المية من  2017في عام  -1
. وتشـل  ذذ   ( 1) التي تتدفق عبر السـو  الماةوةية م  عام الذخيرةةوالر، مما ي طي مؤشـرا عل  ممية   بليون  5,2

 األسلحة النارية الماةوةية في األيدي الخطأ. ذخيرةالكميال الكبيرة خطرا مبيرا إلملاةية وقوع 

 الذخيرة ةمص    فإن بالمماب ،  توفر ذخيرتها. و   مع ش بية أةواع م ينة من األسلحة    تتوافق وفي ب ض المناطق،  - 2
ــ ي لح    ، في ب ض الحاالل، المماتلين ةفع   ــلميا  )  خالفاتهم إل  الســــــــ ن  ا ن اللذ ن الم اال ا ذذ (. ويبرز  S/2011/255ســــــــ

فرض ســـــــــــــيطرة ف الة عل  األســـــــــــــلحة الرامية إل   يظهران وجهين ل ملة واحدة، أن الجهوة الوطنية واإلقليمية والدولية  
 . الذخيرة مراقبة كي تشم   توسيع ذذ  الضوابط ل  عند النارية وملافحة ال نف المسلح لن تسفر عن ةتائج إال  

واالتجار بها بصــــــورة   والذخيرةبروتومول ملافحة صــــــنع األســــــلحة النارية وأجتائها وملوةاتها  ويم   - 3
بتوليفته التي تجمع غير مشــــــــــــــروعة، الملمم  التفاقية األمم المتحدة لملافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

وملافحة منع شــــــــــام  إل    التي تســــــــــ   عل  ةحوتدابير المنع واإلةفاذ، حجر التاوية في الجهوة الدولية   بين 
في ذذا الصـدة، أسـاسـا  يوفر،  . و مشـروعة غير  بصـورة  واالتجار بهاصـنع األسـلحة النارية والذخيرة  واسـتصصـال  

الدولي إلةشــاإ إطار عالمي ي الج ال غرال المائمة حاليا في إةارة    الصــ يدذاما للجهوة التكميلية الجارية عل   
 طوال ةورة حياتها. الذخيرة

 __________ 

 * CTOC/COP/WG.6/2022/1. 

 (1) Nicolas Florquin, Elodie Hainard and Benjamin Jongleux, Trade Update 2020: An Eye on Ammunition 

Transfers to Africa (Geneva, Small Arms Survey, 2020), p. 23 . 
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تطبيق  ثالثية عناصــرفي ةطا    خيرةالذأشــار ال ديد من التوصــيال الســابمة للفريق ال ام  إل    وبينما -4
(، لم يتناول الفريق ال ام  موضـــــــوع  والذخيرةبروتومول األســـــــلحة النارية )األســـــــلحة النارية، وأجتائها وملوةاتها،  

األمم المتحــدة لملــافحــة الجريمــة المنظمــة مؤتمر األطراف في اتفــاقيــة  وتنــاول  بــالتفصــــــــــــــيــ  حت  ا ن.    الــذخيرة
االتجار   بحدوث زياةة في حجم مســلما  ألول مرة،    بشــل  مســتم   الذخيرة، موضــوع 10/2الوطنية، في قرار    عبر

منع واعتراض واقتفــاإ االتجــار   التي تواجــهوالتحــديــال    ،غير المشــــــــــــــروع بــالــذخــائر في ب ض المنــاطق والبلــدان
 (.CTOC/COP/2020/10تسريبها )المشروع بتلك الذخائر و  غير

ــيا مع تلك الفمرة من قرار المؤتمر   -5 ــية ذذ  لمحة عامة عن 10/2وتماشــ ــاســ ، تمدم ورقة الم لومال األســ
ــنع   الذخيرةتنظيم   ــلة. وذي تلخص طبي ة وطرائق صــ ــلود الدولية واإلقليمية ذال الصــ واالتجار   الذخيرةفي الصــ

 بها بصورة غير مشروعة، وتستكشف الُنُهج لمنع ذذ  الجرائم وملافحتها.
  

 في الصكوك الدولية واإلقليمية   الذخيرة  - ثانيا  
. ومع ذلــك، ( 2) في ال ــديــد من األطر الــدوليــة واإلقليميــة وةون اإلقليميــة  بــالــذخيرةترة األحلــام المت لمــة   -6

التتامال ســياســية أو صــلود ملتمة قاةوةا(، وال ضــوية، والتغطية الجغرا ية،   إمافهي تختلف من حيث الطبي ة )
 التمليدية. الذخيرةاألسلحة النارية فمط ووصوال إل  جميع أةواع  ذخيرةمن  اي، بدإوالنطا  الماة

  
 الصكوك الدولية الملزمة قانوناا  -ألف 

المســـــــتخدمة في األســـــــلحة النارية     الذخيرةعل    االدولي، ينطبق صـــــــلان ملتمان قاةوة   الصـــــــ يدعل   -7
 األسلحة.بروتومول األسلحة النارية وم اذدة تجارة 

 اوال ينطبق بروتومول األســلحة النارية عل  األســلحة النارية وأجتائها وملوةاتها فحســي، ب  يوفر أيضــ  -8
في البروتومول   الذخيرة وت رَّففي األســــــــلحة النارية.    تســــــــت م التي   المرتبطة بها  للذخيرةشــــــــامال    اتنظيمي   اإطار 

ةاتها، بما في ذلك ظرف الخرطوشـــــــة والشـــــــ يلة )الكبســـــــولة( والمســـــــحو  الداســــــر   بأةها "الطلمال الكاملة أو ملومِّ
ــ ة   ــها خاضــــ ــريطة أن تكون ذذ  الملوةال ةفســــ ــت م  في ســــــاله ةاري، شــــ ــة أو الممذوف، التي تســــ ــاصــــ والرصــــ

التمليدية األخرى. وتتطر  جميع أحلام   ع الذخيرةأةوا للترخيص في الدولة الطرف الم نية". وال يشـم  البروتومول  
باسـتمرار، حيث تنظم الجواةي الرئيسـية لسـلسـلة اإلمداة )المسـم ال الث، أةةا (   الذخيرةلموضـوع    االبروتومول تمريب 

 )المسم ال اةي(. بالذخيرةوتجريم ب ض السلوميال المت لمة 

وملافحة اإلمداة غير المشـــــروع باألســـــلحة النارية   وإذا مان بروتومول األســـــلحة النارية يرمت عل  منع -9
، فإن الهدف من م اذدة تجارة األســلحة ذو تنظيم التجارة الدولية المشــروعة في األســلحة التمليدية ومنع والذخيرة

ــلحة   ــغيرة واألســــ ــلحة الصــــ ــتخدمة في األســــ ــراحة الذخائر التمليدية، بما في ذلك تلك المســــ ــريبها. وال ُتدرة صــــ تســــ
من الم اذدة، تلتتم  3في ذدف وغرض وةطا  تطبيق م اذدة تجارة األسلحة. ومع ذلك، عمال  بالماةة الخفيفة،  

تطبيق م ايير حظر التصــدير ب تصــدير الذخائر و أعمال وطني لتنظيم  مراقبة  ةظام وت هد الدول األطراف بإةشــاإ  
النقيض من ذلـك، ال تنطبق من تلـك الم ـاذـدة. وعل     7و  6وتمييم المخـاطر المنصــــــــــــــود عليهـا في المـاةتين  

ــحن   ــتيراة والمرور ال ابر وإعاةة الشــ ــلحة، بما في ذلك متطلبال تنظيم االســ ــا ية مختلفة إال عل  األســ أحلام إضــ
(، وحفظ ســـــــــــجالل األةواع المصـــــــــــدرة  11(، ومنع تحوي  وجهة األســـــــــــلحة )الماةة 10-8والســـــــــــمســـــــــــرة )المواة 

 __________ 

 . GGE/PACAS/2020/4لالطالع عل  قائمة ماملة باألطر الدولية واإلقليمية وةون اإلقليمية المت لمة بالذخيرة التمليدية، اةظر  (2) 

https://undocs.org/CTOC/COP/2020/10
https://undocs.org/GGE/PACAS/2020/4
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تمديم ( واإلبالغ عن حاالل تســريي األســلحة أو 12شــحنها )الماةة  المســتورةة أو المارة مرورا عابرا أو الم اة أو
 (.13من الماةة  3و 2ةملها )الفمرتان  تمارير سنوية عن  

  
 الصكوك والمنتديات الدولية غير الملزمة قانونا -باء 

 برنامج العمل بشأن األسلحة الصغيرة والصك الدولي للتعقب  - 1 

ــية الدولية، ال ينطبق عل   - 10 ــياســـ برةامج ال م  لمنع االتجار غير المشـــــروع    الذخيرة من بين الصـــــلود الســـ
باألسـلحة الصـغيرة واألسـلحة الخفيفة من جميع جواةبه وملافحته والمضـاإ عليه وال الصـك الدولي لتملين الدول من 

 ها في الوقت المناسي وبطريمة ي ول عليها. الت رف عل  األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير المشروعة وت مب 

في سـيا  االجتماعال التي ت مدذا الدول م  سـنتين للنظر في تنفيذ برةامج ال م  المت لق فومع ذلك،  -11
ــألة  ــغيرة، أثيرل مســــــــ ــلحة الصــــــــ عدة مرال. ففي االجتماع ال الث واالجتماع الرابع الم موةين في    الذخيرةباألســــــــ

شـــــــــــــــــــدةل  2010و  2008 عـــــامي مســـــــــــــــــــألـــــة  ،  أذميـــــة  الـــــدول عل   ــ     الـــــذخيرةب ض  ال مـــ برةـــــامج  لتنفيـــــذ 
(A/CONF.192/BMS/2008/3  وA/CONF.192/BMS/2010/3 لـــمـــؤتـــمـــر ــة  ــامـــيـــــ الـــخـــتـــــ ــة  الـــوثـــيـــمـــــ وفـــي   .)

ــغيرة وفي الوثيمة المتحد األمم ــلحة الصــ ــت راض التمدم المحرز في تنفيذ برةامج ال م  المت لق باألســ ة ال الث الســ
لط الضــــوإالختامية لالجتماع الســــابع الذي ي مد مرة م  ســــنتين،   والمنب مة    الذخيرةعل  أن التجارب المت لمة ب  ســــُ

ــا في تنفيذ برةامج ال م . ن  ع صــــــــــراحة بأن الدول التي تطبق أحلام  وُأقرتنفيذ أطر أخرى يملن إةراجها أيضــــــــ
، بما في ذلك تلك الملتسـبة في إطار  المنطبمةيملن أن تدمج السـياسـال والممارسـال   الذخيرةبرةامج ال م  عل   

واألســــــــــــــلحــة الخفيفــة    األســــــــــــــلحــة الصــــــــــــــغيرة  تحــديــد  إل   الراميــةصــــــــــــــلود أخرى ذال صــــــــــــــلــة، في جهوةذــا  
(A/CONF.192/BMS/2021/1 وقد .)76/232في قرارذا    2021في عام  االجمعية ال امة بذلك أيضـــ   ســـلمت  

 األسلحة الخفيفة من جميع جواةبه.بشأن االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة و 
  

 الجمعية العامة ومجلس األمن  - 2 

في إطار بند من بنوة جدول األعمال يت لق بالمشـــــــــــا   الناشـــــــــــصة عن  الذخيرةتناولت الجمعية ال امة   -12
قرارال بشــأن ذذا الموضــوع.  10، اعتمدل الجمعية  2005التمليدية. ومنذ عام   الذخيرةتكديس فائض مختوةال 

 ، فإن المرارال الالحمة أعطت مجاالالذخيرةوبينما رمتل المرارال الســــــــابمة بشــــــــدة عل  خفض فائض مختوةال 
(. ومـنذ الـبداـية، شــــــــــــــج ـت  74/65و 72/55بف ـالـية )قرارا الجمعـية ال ـامـة   اـلذخيرةأ بر لالعتـبارال األمنـية وإةارة 

المرارال أيضــــــا الدول األعضــــــاإ عل  تنفيذ تدابير للتصــــــدي لالتجار غير المشــــــروع المرتبط بتكديس مختوةال 
 (.60/74)قرار الجمعية ال امة  الذخيرة

أذمية منع األعمال غير المشـــــــروعة ب  (2015) 2220، ســـــــلمم مجلس األمن في قرار   2015وفي عام  -13
لنم  وبيع األســـلحة والذخيرة للجماعال المســـلحة والشـــبلال اإلجرامية التي تســـتهدف المدةيين واألشـــياإ المدةية. 

الية األمن الماةي وإةارة مختوةال ، بأذمية مفالة ف (2013)  2117وســـــــــلمم مذلك، في المرار ةفســـــــــه وفي المرار  
ــاإة   ــتمرار وإســــ ــها المتعتع لالســــ ــروع وتكديســــ ــيلة مهمة لمنع ةملها غير المشــــ ــلحة والذخيرة باعتبار ذلك وســــ األســــ

لمجلس سـينظر حسـي األصـول  أن ا (2021)  2616اسـت مالها. وفي ا وةة األخيرة، أ د مجلس األمن في قرار   
تمييم إملاةية رفع تدابير حظر توريد األســلحة في قدرة الدول الخاضــ ة لتدابير الحظر المفروضــة بمرار من  ىلد

المجلس عل  ممارســـة الرقابة الف الة عل  مختوةاتها المائمة من األســـلحة والذخائر ووارةاتها منها في المســـتمب  
 ل  السو  غير المشروعة.بغاية منع تسريي تلك األسلحة إ

https://undocs.org/A/CONF.192/BMS/2008/3
https://undocs.org/A/CONF.192/BMS/2010/3
https://undocs.org/A/CONF.192/BMS/2021/1
http://undocs.org/ar/A/RES/76/232
http://undocs.org/ar/A/RES/76/232
http://undocs.org/ar/A/RES/72/55
http://undocs.org/ar/A/RES/74/65
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ب ض ال غرال الملحوظة في سيا    اومع ذلك، تتخل  ال ديد من قرارال مجلس األمن ذال الصلة أيض -14
بشـأن منع اإلرذابيين من الحصـول عل  األسـلحة يشـير فمط   (2017)  2370  عل  سـبي  الم ال، المرار  الذخيرة

أن تواتر اإلشــارال  . وبالم  ، عل  الرغم من  الذخيرةإل  األســلحة الصــغيرة واألســلحة الخفيفة لكنه ال يشــير إل  
تدبيرا لحظر توريد األسـلحة المفروضـة  13تدابير فمط من أصـ    7، فإن الصـريحة إل  الذخائر خخذ في االزةياة

 (.S/2019/1011تضمنت إشارال إل  الذخائر ) 2019سارية في عام والبمرار من مجلس األمن 
  

 التقليدية   الذخيرة فائض مخزونات  فريق الخبراء الحكوميين المعني بالمشاكل الناشئة عن تكديس   - 3 

فريق الخبراإ الحلوميين الم ني بالمشــا   الناشــصة عن تكديس  2017أةشــأل الجمعية ال امة في عام  -15
المت لمــة التمليــديــة. وتنــاول الفريق الموضــــــــــــــوع مع الترميت عل  التحــديــال المتةوجــة    الــذخيرةفــائض مختوةــال  

 بتسريي الذخائر.و ر في مواقع الذخائ  الَ رضيةاالةفجارال ب 

(، قررل الجمعيــة  A/76/324وبنــاإ  عل  التوصــــــــــــــيــال الوارةة في التمرير الختــامي للفريق المــذمور ) -16
ال ضوية لوضع مجموعة من االلتتامال  باب  ، إةشاإ فريق عام  مفتوه  2021ال امة، في ماةون األول/ةيسمبر  

في إةارة الذخيرة طوال ةورة حياتها، المائمة حاليا  ي الج ال غرال ســـــــــــــ   ا  جديد  ا  عالمي   باعتبارذا إطارا  اســـــــــــــية  الســـــــــــــي 
. ومان من الممرر أن يشــم  ذذا اإلطار الت اون والمســاعدة عل  الصــ يد وتكميلهااألطر المائمة   باالســتفاةة من

وحيازتها واســــــــتخدامها عل  الصــــــــ يد   الذخيرةالدولي، ةون المســــــــا  بالنظم الماةوةية الوطنية التي تتناول ملكية 
 (.76/233الوطني )قرار الجمعية ال امة 

  
 المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  - 4 

األمم المتحدة، بتكليف من الجمعية ال امة،  وضـــــ توال مليال الســـــياســـــية،   الصـــــلودباإلضـــــافة إل   -17
ــأن الـذخيرة . وتهـدف المـباة  التوجيهـية إل  تكمـي  الصــــــــــــــلود الـدولـية ( 3) المـباة  التوجيهـية التمنـية الـدولـية بشــــــــــــ

 ال رضــــيةاالةفجارال    أخطارواإلقليمية المائمة وتوفير إطار عم  لمســــاعدة الدول عل  التملي  إل  أةة  حد من  
من قرارال الجمعية ال امة ومجلس األمن صـــــــــــــراحة  بالمباة   وي ترف عدة .  تســـــــــــــريبهافي مواقع الذخائر ومنع  

 .رسميا    أةها لم تمرذارغم ، التوجيهية
  

 خطة نزع السالح  - 5 

تلتتم بوجه خاد، األمين ال ام. و  اأعلنه التيالذخيرة أيضـــــــا ةورا في خطة ةتع الســـــــاله  تؤةيأخيرا،  -18
 الصــــــــــــــيــاةــة  وســــــــــــــوإ  التكــديساإلفراط في  واإلقليميــة بشـــــــــــــــأن    المطريــةبت تيت ةعمهــا لرجراإال    األمم المتحــدة

 .( 4) للمختوةال
  

 واالتجار بها بصورة غير مشروعة: الطبيعة والطرائق واالتجاهات   الذخيرة صنع   - ثالثا  
الدراسـة ال المية بشـأن االتجار ، ةشـر ملتي األمم المتحدة الم ني بالمخدرال والجريمة 2020في عام  -19

، اسـتناةا  إل  مجموعة شـاملة من البياةال عن مضـبوطال األسـلحة النارية وأجتائها 2020باألسـلحة النارية ل ام 

 __________ 

 المتاه عل   SaferGuardالتوجيهية من خالل برةامج  ويجري ت هد المباة . 61/ 63اةظر، في ذذا الصدة، قرار الجمعية ال امة   (3) 
 . https://unsaferguard.org  الرابط 

 .Securing our Common Future: An Agenda for Disarmament (United Nations publication, 2018), p. 45   اةظر (4) 

http://undocs.org/ar/S/RES/2370%20(2017)
http://undocs.org/ar/S/RES/2370%20(2017)
http://undocs.org/ar/S/2019/1011
http://undocs.org/ar/A/76/324
http://undocs.org/ar/A/RES/76/233
http://undocs.org/ar/A/RES/76/233
http://undocs.org/ar/A/RES/63/61
http://undocs.org/ar/A/RES/63/61
https://unsaferguard.org/
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بلـدا بـياـةال عن الـذخيرة المضــــــــــــــبوطـة.    45بلـدا . ومن بين تلـك البلـدان، قـدم   81من    ، ورةلوملوـةاتهـا والـذخيرة
ــبطت البلدان   ــة، ضـــ .  2017ام  طلمة في ع  ماليين 7,9و  2016ماليين طلمة ذخيرة في عام  3وبحســـــي الدراســـ

ــل  مبير من بلد إل  خخر. و  ــبوطة بشـ ــط، وتتفاول ممية الذخائر المضـ بطفي المتوسـ ــُ طلمة ذخيرة لك     23  تضـ
، 2015عام   من. وفي ةراســــة ســــابمة لملتي األمم المتحدة الم ني بالمخدرال والجريمة ( 5) مضــــبوطســــاله ةاري  

، بمتوســـط 2013و 2010رة بين عامي مليون طلمة ذخي  23ضـــبط أ  ر من عن  ةولة مســـاذمة فيها  31أبلغت 
 .( 6) مليون طلمة ذخيرة في السنة 5,74

باألســـــــــلحة    يما يت لقضـــــــــبط جمرمي عمليتي  ، تضـــــــــمنت واحدة من م  2017و 2016وفي عامي  -20
  أســلحةط  فممنها  في المائة   43 ةســبة ، في حين تضــمنتإ منهاوأجتا  لذخائرمصــاةرة  بها  المواة ذال الصــلة   أو

من االتجار باألســـــــلحة النارية. وفي الوقت ةفســـــــه،   اويشـــــــير ذذا إل  أن االتجار بالذخيرة أ  ر شـــــــيوع.  ( 7) ةارية
ثالث عمليال  م من  واحدة  ع ر أيضـــــــــــا  عل  ذخيرة فياألســـــــــــلحة النارية. وفي الواقع،   مع  اغالب الذخيرة   ُتباع

 .( 8)  بيرة لضبط األسلحة النارية

ا إال بمدر محدوة، بســـبي أســـاليي  مال يملن ممارةته  2020و 2015وعل  الرغم من أن ةتائج ةراســـتي   -21
ــاإ ــتمصـــــ ــفان عن اختالفال    االســـــ ــتان تكشـــــ التي في الكميال المبلغ عنها من الذخيرة   الفتةالمختلفة، فإن الدراســـــ

ممية الذخيرة المضــــــــبوطة  ، زاةل  وعل  ةحو متواتر في تلك الفترةفي ةفس البلدان عل  مر الســــــــنين.    ضــــــــبطت
ذذ  تموة  و . من عام إل  عام يليهاةخفضـــت في ب ض األحيان بم ام  اثنين أو ثالثة أو حت  أ  ر من ذلك  أو

والصــــــــــــــ وبـال المبلغ عنهـا في    ،من البلـدان  عـدةتغطيـة البيـاةـال في    التي ت تري التملبـال، إل  جـاةـي ال غرال  
ســـــــوى تم   عل  األرجح  ال الكشـــــــف عن تدفمال االتجار غير المشـــــــروع، إل  اســـــــتنتاة مفاة  أن ذذ  الكميال 

غير مبلغ   ال تتال مميال أ بر من الذخيرة المتداولة بشـل  غير مشـروع غير ملتشـفة و/أو إذ، غيض من  يض
إجراإ  ي طالن  وقان إجراإ تحلي  مســــــــــتنير للجرائم ذال الصــــــــــلة، و عنها. فمحدوةية توافر البياةال وموثوقيتها ي 

 .( 9) ووضع السياسال المائمة عل  األةلةوالمائمة عل  االستخبارال التحقيمال االستباقية 

في تنتم  وعل  غرار األســـــــــلحة النارية، تظ  الذخيرة في م ير من األحيان متداولة ل موة من التمن، و  -22
ــتخدامها لفترة طويلة ب د  ب ض الحاالل من الم ــن هاجال الماةوةي إل  المجال غير المشــــــــروع، ويملن اســــــ . صــــــ

لمتــأثرة بهــا عل  حــد  المتــأثرة بــالنتاعــال وغير االم ير لالذتمــام، أن ذــذا ينطبق عل  الــذخيرة في البلــدان   ومن
من مســــاره جريمة ومواقع ذجمال إرذابية في    اســــترةل. ف ل  ســــبي  الم ال، يبدو أن ب ض الذخيرة التي  ســــواإ

ن تأوروبا ذي ذخيرة قديمة   ــُ ــي  فترةفي   صـــ ــ ينال المرن الماضـــ ــتينال إل  تســـ ــط،  . و ( 10) ســـ ن ت في المتوســـ ــُ صـــ
.  ( 11) ن اســــــــــــــتخــدامهــام  اعــامــ   33قبــ     عليهــا في مســــــــــــــــاره جريمــة في أربع بلــدان أوروبيــة  ع رالــذخيرة التي  

 __________ 

 (5) Global Study on Firearms Trafficking 2020 (United Nations publication, 2020), pp. 27 ff . 
  (6 ) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), UNODC Study on Firearms 2015: A Study on the 

Transnational Nature of and Routes and Modus Operandi Used in Trafficking in Firearms (Vienna, 2015), p. 26 . 
 (7) Global Study on Firearms Trafficking 2020, pp. 29 ff . 
 UNODC, Illicit Trafficking in Firearms, Their Parts, Components and  . اةظر أيضا79 الصفحةةفس المرجع،  (8) 

Ammunition to, from and across the European Union: Regional Analysis Report 2020, (Vienna, 2020), pp. 

118 ff., and 161 . 
 (9) André Desmarais and others, “Monitoring illicit ammunition through the ballistic datasets of four European 

countries”, Forensic Science International, vol. 330 (2022), p. 1 . 
 (10) Nicolas Florquin and André Desmarais, “Lethal legacies: illicit firearms and terrorism in France” in 

Triggering Terror: Illicit Gun Markets and Firearms Acquisition of Terrorist Networks in Europe, Nils 

Duquet, ed. (Brussels, Flemish Peace Institute 2018), p. 213 . 
 (11) Desmarais and others, “Monitoring illicit ammunition”, p. 11 . 
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التســلح بحوث وثمتها منظمة  التي    الذخيرة ذال العيار الصــغير، فإن م ظم ةتاعم ال من بيصة   عند أخذ وبالم  ،
عل   اعام  20قب    ت  ، صن 2020و  2018طلمة في أومراةيا بين عامي  4  793  وبلغت مميتها ،أثناإ النتاعال

أي من الذخيرة الموثمة ب د اةدالع النتاع   يصـــنع. وفي الواقع، لم ماضـــيا   اعام 55إل    صـــن هااألق ، وتمتد فترة  
   مرمت الدراســــــــــال االســــــــــتمصــــــــــائية ل ســــــــــلحة الصــــــــــغيرة. وخلصــــــــــت ةراســــــــــة أخرى أجراذا ( 12) 2014في عام 

(Small Arms Survey إل  أن أ  ر من )في أومراةيا   ضـــــبطتفي المائة من ذخيرة األســـــلحة النارية التي  70
 .( 13) 2010ب د عام منها في المائة  1 ولم يصنع سوى ، 1991قب  عام  صنع

ةملها قب  و ، صن هاالذخيرة في أي مرحلة من ةورة حياتها، بما في ذلك أثناإ  تسرييويملن أن يحدث   -23
المختوةـال    وذلـك منالنهـائي أو التخلص منهـا،    اســــــــــــــت مـالهـاوأثنـاإ    ةملهـا، وب ـد  في أثنـائهمـاأو    ةملهـاأو إعـاةة  

، من ســــــــرقة ذخيرة الخدمة  طرائق متنوعة التســــــــريي. ويشــــــــم  ( 14) عل  حد ســــــــواإ  الوطنية والحيازال الخاصــــــــة
ة النم  غير المصـره بها ، وعمليال إعاةصـن هاأثناإ    وتسـريبهامسـؤولين فاسـدين،   بواسـطةوإعاةة بي ها  النظامية 

 ال املةفي طريمها، واالســــــــــــــتيالإ عليها، بما في ذلك في حاالل اةهيار الموال   وتســــــــــــــريبهاالتي ترعاذا الدولة، 
ــربهااألعمال االحتيالية، في األمن الماةي وإةارة المختوةال، و ةمص ف الية  لدى اةهيار الدولة، و  و/أو من   وبتســـــ

 .( 15) واالتجار عبر الحدوةالجهال الفاعلة الخاصة 

الذخيرة في االجتماع ال امن للفريق ال ام  الم ني باألســــــلحة النارية.    تســــــرييموضــــــوع  تناولوســــــبق  -24
ــية التي أعدتها األماةة ) ــاســ ــاملة عن ( ةظرة عامة CTOC/COP/WG.6/2021/3وتوفر ورقة الم لومال األســ شــ

ســــــلســــــلة اإلمداة باألســــــلحة النارية والذخيرة وتتضــــــمن ةراســــــال الحالة    قي جميع مراح ةماط التســــــريي المملنة 
، فإن المسم التالي من ال تتال صحيحةالم لومال    من أن تلك  وعل  الرغمالصلة المت لمة بتسريي الذخيرة.  ذال

 الطرائق التي تستخدم عاةة في تسريي الذخيرة.تلك يرمت عل   ذذ ورقة الم لومال األساسية 
  

 لذخيرة  الصنع غير المشروع ل -ألف 
صــن ها    بت بير الصــنع غير المشــروع للذخيرة)ة( من بروتومول األســلحة النارية، ُيمصــد   3وفما  للماةة  -25

أو تجمي ها، إما من ملوةال متَّجر بها بصـــورة غير مشـــروعة أو ةون ترخيص أو إذن من ســـلطة مختصـــة في  
ــنعفيها  يجري الدولة التي   ــنع ال. وتشـــــم  جريمة التجميعأو  الصـــ   تحمي  الذخيرةإعاةة لذخيرة  غير المشـــــروع لصـــ

 ذخيرة حية.ومذلك تحوي  الخراطيش الفارغة إل   شحنهاوإعاةة   يدويا  
 

 وإعادة شحنها   يدوياا   تحميل الذخيرة إعادة   - 1 

" عل  أةهما عملية صــنع خراطيش األســلحة النارية  الشــحن التحمي  اليدوي" و"إعاةة إعاةة "   مصــطلحا  يفهم  - 26
ــر والممذوف(.   ــولة( والمســـــحو  الداســـ ــ يلة )الكبســـ ــة والشـــ ــلة )ظرف الخرطوشـــ عن طريق تجميع الملوةال المنفصـــ

 __________ 

 (12) Conflict Armament Research, Weapons of the War in Ukraine. A Three-year Investigation of Weapon 

Supplies into Donetsk and Luhansk (London, 2021), pp. 61 ff  . 
 (13) Matt Schroeder and Olena Shumska, Making the Rounds: Illicit Ammunition in Ukraine, Emilia Dungel, ed. 

(Geneva, Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies, 2019), p. 10 . 
 (14) GGE/PACAS/2020/3 ،ووما يليها؛  2 الصفحةArms Trade Treaty, Working Group on Effective Treaty 

Implementation, document ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/355/Conf.Rep, para. 11 . 
 (15) GGE/PACAS/2020/3 ،و وما يليها؛ 2 الصفحة James Bevan, “Conventional ammunition diversion”, in 

Conventional Ammunition in Surplus: A Reference Guide, James Bevan, ed. (Geneva, Small Arms Survey, 

Graduate Institute of International and Development Studies, 2008), p. 145 . 

http://undocs.org/CTOC/COP/WG.6/2021/3
https://undocs.org/GGE/PACAS/2020/3
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP4_WGETI_Draft_Report_EN1/ATT_CSP4_WGETI_Draft_Report_EN.pdf
https://undocs.org/GGE/PACAS/2020/3
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ــطلح األ  ر عمومية، فإن "إعاةة أن مصـــ  ورغم  ــحن طلح "التحمي  اليدوي" ذو المصـ ــير "  الشـ إل  التحمي  اليدوي   تشـ
 . ُأطلمت سابما  للخراطيش التي 

في المملكة المتحدة لبريطاةيا   مشــروعةغير   ةاريةأســلحة  صــاة ي تحقيمال مع عدة من الأثناإ إجراإ  و  -27
بلدان أوروبية    ةفي أرب و .  ( 16) الذخيرة إلعاةة تحمي أيضــــــــا عل  م دال ومواة  ُع رال ظم  وأيرلندا الشــــــــمالية، 

ومســـحو     تهاشـــ يلة بشـــ يل  بدون خراطيش    ظروفتحمي   ب   أةتجتذخيرة غير ختية من المصـــنع    ا تشـــفتأخرى، 
، التتم االتحاة األوروبي في وبناإ عل  ذلك.  ( 17) مختلفة جريمةره ا، في مســـــ الرصـــــاصـــــةوإعاةة ضـــــغط  ةاســـــر، 

ــتراتيجيته  ــنع الذخيرة  ب المت لمة ،  2018 ام  لوثيمة اســ ــدي لصــ ــلة التصــ ــلحة وحماية المواطنين، بمواصــ تأمين األســ
 .( 18) استخدام أةوال إعاةة التحمي  بصورة غير مشروعةبما في ذلك صن ها ب بصورة غير مشروعة، 

عل  مورة ذخيرة   2020في عام  صـــــدر حلمفي قضـــــية بارزة أخرى في الواليال المتحدة األمريلية،  و  -28
 ،اجريح  411قتيال  و 61  سـموط  عن  لأسـفر  عل  جمع من النا إطال  ةار جريمة في   اسـت ملتللدروع   خارقة

مبن  المورة، ضــبطوا مصال عملية تفتيش ن ي المحمم إةجاز ولدىصــنع ذخيرة ةون ترخيص. في ةشــاط   لضــلوعه
وبينما ال يلتم الحصـول  .  ( 19) التشـغي  ا لي يجري تحويلها إل ووجدوا ورشـة   وملوةاتهاالكيلوغرامال من الذخيرة 

بمجرة أن ينخرط الشـــــــــــخص في  ط  فهو يشـــــــــــترَ في الواليال المتحدة،    التحمي  الذخيرة يدوي   عل  ترخيص عموما  
 .( 20) بيع أو توزيع الذخيرة الم اة تحميلها لغرض مسي العيش والربحلأعمال 

محتوى أي إطال  ةار بارزة، تبن  موقع يوتيوب ســــياســــة أســــلحة ةارية تحظر ةشــــر    حواةثب د عدة و  -29
يســــمح بإعالةال المنتجال  Bing. وبالم  ، لم ي د محرد البحث  ( 21) يوجه المشــــاذدين إل  ميفية صــــنع الذخيرة

 .( 22) الذخيرة أو التي تساعد في إعاةة تحمي  الذخيرة صنعلالمصممة 
  

 الخراطيش الفارغة إلى ذخيرة حية تحويل   - 2 

المصــاةر الرئيســية ل ســلحة    أحد الفارغة   الذخيرة تحوي  األســلحة النارية ذال  يم   في االتحاة األوروبي،   - 30
إل   التي تشـــــير الذخيرة الفارغة، أيضـــــا  للتحوي ، ب   وحدذا تخضـــــع  األســـــلحة    فليســـــت .  ( 23) النارية غير المشـــــروعة 

  طلمال إل   بشـــل  متتايد    يجري تحويلها ، ا وميضـــ و ُتصـــدر ضـــوضـــاإ  التي و  ن الرصـــاد الخالية م خراطيش الذخيرة 
ــابق حر ية   التي   ، وذذ  ال ملية قاتلة.  إل  ممارســــــة عل  ةطا  أوســــــع   ا تطورل مؤخر   ، في الممام األول مان في الســــ

التصـــــدي  عل    ، في عملية البوســـــفور، بل ير. ف ل  ســـــبي  الم ال، ت اوةت عدة ةول أعضـــــاإ في االتحاة األوروبي 
قطـ ة ذخيرة في ال ملـية،   34  000يـمارب   واســـــــــــــترة ـما .  ـباألســـــــــــــلحـة التي تطلق اـلذخـائر الخلبـية )الفوارغ( لالتجـار 

 __________ 

 (16) UNODC, Illicit Trafficking in Firearms, pp. 138, 143 and 157 . 
 (17) Desmarais and others, “Monitoring illicit ammunition”, p. 11 . 
  (18 ) 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, document No. 13581/18 (Brussels, 2018), p. 14 . 
 (19) United States, Department of Justice, “Arizona man sentenced for illegally manufacturing ammunition 

without a license”, 30 June 2020 . 
 (20) United States, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosive, “Is a person who reloads ammunition 

required to be licensed as a manufacturer?”, 16 July 2020 . 
 . https://support.google.com/youtube/answer/7667605 يملن االطالع عل  النص عل  الرابط  (21) 
 (22) Microsoft, restricted categories, “Weapons, knives, firearms and ammunition”, 14 February 2022 . 
 (23) European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), SOCTA 2017: Serious and Organised 

Crime Threat Assessment – Crime in the Age of Technology (The Hague, 2017), p. 54 . 

https://support.google.com/youtube/answer/7667605
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ــت و  ــة    م لــ ــاتجــ ــال النــ ــة الطلمــ ــائر الخلبيــ ــذخــ الــ ــ   ــا   8  000  عن تحويــ ــة منهــ ــة أخرى،    ا وفمــــ و .  ( 24) قط ــ ــدراســـــــــــــــ لــ
  ظروف   205 وجد أن بلدان أوروبية،    ة في أرب   للجريمة ره ا من مســـــــــــــ   جم ت ظرف خرطوشـــــــــــــة   3 130 بين  من ف 

 . ( 25) ذخائر خلبية  تحويلها من  تم 
  

 االتجار بالذخيرة -باء 
األســـــــلحة النارية االتجار غير المشـــــــروع بالذخيرة بأةه اســـــــتيراة الذخيرة أو تصـــــــديرذا  ُي رِّمف بروتومول   -31
اقتـناهذا أو بي هـا أو تســــــــــــــليمهـا أو تحريلهـا أو ةملهـا من إقليم ةولة طرف أو عبر  إل  إقليم ةولة طرف أخرى   أو
 .النارية بروتومول األسلحة ان أي من الدول األطراف الم نية ال يأذن بذلك وفما ألحلام  إذا

. شـــــحناتهاأو حت  في ةفس   ةفس ةروب االتجار باألســـــلحة الناريةبالذخيرة عل  طول   يتَّجرما   وم يرا   -32
االتجـار غير المشــــــــــــــروع ممـا ذو الحـال في األةمـاط واألســــــــــــــالـيي المختلـفة لالتجـار ـباـلذخيرة    تت ـدة أوجـهوـلذـلك، 

في حاويال عل  متن سـفن   واإلخفاإتن قوارب سـري ة، البحري عل  م  التهرييباألسـلحة النارية. وذي تتنوع بين  
عن طريق الشــــــحن الجوي، تهريي  إل  العل  ةاقالل المرمبال،  ُتشــــــحنالشــــــحن الكبيرة أو في الســــــيارال التي 

في تهمة بالذةي مواطن من ذايتي  أقر ،  2020في عام  ف.  ( 26) الشـــــحنال البريديةوضـــــع الذخيرة في في ذلك  بما
إخفاإ البضـائع المهربة في سـيارة مان ينوي شـحنها إل  ب   ،طلمة ذخيرة إل  ذايتي 36  000 ةحومحاولة تصـدير  

ــايا تهريي  في ألماةيا  . وبالم  ، ُحكم ( 27) الجتيرة طلمة   70  000و 60  000و 45 000عل  متهم في ثالث قضــ
ــاحنال   ــلحة. وماةت الذخيرة مخبأة في شـــــ ــغيرة ذخيرة إل  لبنان في اةتهاد لحظر األســـــ ــديرذاصـــــ إل   جرى تصـــــ

ــائ  منهاتهريي الذخيرة عبر الحدوة البرية،  ومذلك يظ   .  ( 28) لبنان ــم  " بوسـ ــغيرة  التهرييما يسـ   عل  ةف ال صـ
لالتجار بالشــــحنال األصــــغر من الذخيرة. وُذ رل حالة واحدة    اةموذجي   ا، ةمط(ant trafficking)  "بطريمة النم 

ضـــــد شـــــرمال    2021في الدعوى المضـــــائية الملســـــيلية ل ام   عل  ةف ال صـــــغيرةذال صـــــلة خاصـــــة باالتجار 
  2018و  2016طلمة ذخيرة بين عامي   37  200شـــــــــراإ    وحومم شـــــــــخص بتهمةأســـــــــلحة في الواليال المتحدة.  

 .( 29) احدوةي  ام بر  87وتهريبها إل  الملسيك عن طريق 

بشـحن ، الممترن في م ير من األحيان الخفية شـراإ األسـلحة النارية والذخيرة عل  الشـبلة   قلق المحممين  وأثار  - 33
ــتراة عن طريق البريد  ــترين. ومن المواة المشـــ ــ ي تحديد التجار والمشـــ ــفير المتطور يج   من الصـــ الحاالل  ، ألن التشـــ

طلمة من   450مســـــــد  غلود و منفذ عملية إطال  النار عل  الجموع في ميوةيخ ل شـــــــراإ  ، 2016، في عام  الم روفة 
  ا ا تســــــبت اذتمام   عبر الشــــــبلة الخفية ب ض عمليال الشــــــراإ   وعل  الرغم من أن .  ( 30) خفية الذخيرة في منتدى شــــــبلة  

من إجمالي  فمط  في المائة    0,5األســـلحة النارية شـــل     لم روض من ا أن   2017، فمد وجدل ةراســـة أجريت عام  ا  بير 
 . ( 31) بالذخيرة  لق تت في المائة فمط    25 ت ةسبة المبي ال، ماة  ذذ  . ومن الشبلة الخفية في أسوا    البنوة الم روضة 

 __________ 

  (24 ) Benjamin Jongleux, Nicolas Florquin, “Monitoring the response to converted firearms in Europe”, Non-Proliferation 

and Disarmament Papers, No. 70 (Stockholm, Stockholm International Peace Research Institute, 2020), p. 8  . 
 (25) Desmarais and others, “Monitoring illicit ammunition”, p. 13 . 
 (26) UNODC, Illicit Trafficking in Firearms, pp. 104 and 126 . 
  (27 ) United States, Department of Justice, “Firearms trafficker attempts to smuggle guns to Haiti”, 29 September 2020 . 
 (28) Germany, Federal Court of Justice, Sentence 3 StR 314/13 of 24 July 2014 . 
 (29) United States District Court for the District of Massachusetts, Estados Unidos Mexicanos, v. Smith & Wesson 

Brands, INC. and others, Complaint, 4 August 2021, para. 147 . 
 (30) Germany, Regional Court Munich, Sentence 12 KLs 111 Js 239798/16, Judgement of 19 January 2018 . 
 (31) Giacomo Paoli and others, Behind the Curtain: The Illicit Trade of Firearms, Explosives and Ammunition on 

the Dark Web (Santa Monica, California, RAND Corporation, 2017), p. 29 . 
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التي أعدتها أماةة االجتماع ال امن    ،وعل  النحو المبين في ورقة الم لومال األســـــاســـــية المذمورة أعال  -34
تجريم االتجار التطبيق المتســـق ل(، فإن CTOC/COP/WG.6/2021/3يق ال ام  الم ني باألســـلحة النارية )للفر 

ــروع بالذخيرة يملن أن    ــم  اةور   يؤةيغير المشـ ــية   احاسـ ــاسـ ــلحة. وتمدم ورقة الم لومال األسـ في إةفاذ حظر األسـ
فيهــا البلــدان تجريم االتجــار من أجــ  التحميق مع الجهــال الفــاعلــة    طبمــتلــدراســـــــــــــــال حــالــة مختــارة    موجتا  ذــذ   

 في عمليال ةم  الذخيرة التي تحايلت عل  عمليال الحظر ذذ  ومماضاة مرتكبيها. الضال ة
  

 غير المشروعة  مصادر أخرى للذخيرة -جيم 
غير المشـــــروع من خالل أشـــــلال أخرى من  التداولباإلضـــــافة إل  ذذ  الطرائق، تدخ  الذخيرة أيضـــــا    -35

ما ب د النتاع، وإعاةة ةم    ســــــــياقالال يغطيها البروتومول. ويشــــــــم  ذلك الذخيرة المديمة المتداولة في  التســــــــريي
ينتهك الماةون   عل  ةحومداة بالذخيرة برعاية من الدولة  ، واإلاله مأذون غير   جهال متلقيةو  مماصـــــدالذخيرة إل  

النظــاميــة بواســــــــــــــطـة  المختوةـال الوطنيــة أو الخــاصـــــــــــــــة، وبيع ذخيرة الخــدمـة    منالـدولي، واالســــــــــــــتيالإ عليهــا  
 .( 32) فاسدين مسؤولين

تشـــــم  ذذا جنائية بتحديد جرائم ملتمة  غيرالدول األطراف في بروتومول األســـــلحة النارية ولصن ماةت  -36
ســعيا  إل  الذخيرة  أمنمن البروتومول، باتخاذ التدابير المناســبة الشــتراط    11عمال  بالماةة  فهي ملتمة، الســلود، 

 جرائم جنائية. وقد يشم  ذلك تحديدسرقتها أو فمداةها أو تسريبها،  حواةث شف 
  

 التوصيال   
بدعم من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن تواصلللللللل جمع وتحليل  ينبغي للدول،   -37

المؤتمتة،    اتوالتطبيقاستخدام أدوات موحدة مثل النماذج    بوسائل منهاالبيانات المتعلقة بالذخيرة المضبوطة،  
لسلياسلات القائمة على  ويلع ابهدف اكتسلا  فهم أفضلل لمصلادر الذخيرة غير المشلروعة، وهو أمر يلرور  ل

 .والقائمة على االستخباراتالتحقيقات االستباقية إجراء األدلة و 

 .والقديمةمراعاة طول دورة حياة الذخيرة، أن تضمن تدمير الذخيرة الفائضة مع ينبغي للدول،  -38

القيمة الحقيقية لألسللللحة النارية تعتمد على مدى توافر الذخيرة، بيجب أن تشلللمل التدابير    ولما كانت  - 39
منع اإلمداد  المسلللاعي الرامية إلى    على نحو غير مشلللروع   الفعالة لوقف االتجار باألسللللحة النارية واسلللتخدامها 

 غير المشروع بالذخيرة. 
  

 الوقائية  التدابير  - رابعا  
ر الوـقائـية المنصــــــــــــــود عليهـا في بروتومول األســــــــــــــلحـة الـنارـية، يت ين عل  اـلدول  يمـا يت لق ـبالـتدابي  -40

ــبطها؛ واالحتفا ، حي ما   ــروعة وضــ ــاةرة الذخيرة غير المشــ ــبا  ومملنا ، بالم لومال   يلون األطراف مصــ ذلك مناســ
واإلخطار به عند تصــدير  بالنم لرذن ةظام ف ال   وت هد؛  وتحديد ماذيتهاالقتفاإ أثرذا الالزمة الذخيرة ب  المت لمة

 عنمن الم لومال األســـاســـية    االمســـم التالي متيد  ويمدمالذخيرة واســـتيراةذا وعبورذا؛ واعتماة تدابير أمنية ف الة.  
 تدابير وقائية إضا ية م   وسم الذخيرة. اذذ  المتطلبال بينما يشم  أيض

  
 __________ 

 (32) GGE/PACAS/2020/3 ،وما يليها؛ و 2 الصفحةConflict Armament Research, “Typology of diversion”, Diversion 

Digest, No. 1  (2018) . 

http://undocs.org/CTOC/COP/WG.6/2021/3
https://undocs.org/GGE/PACAS/2020/3
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 وسم الذخيرة وعبواتها -ألف 
الذخيرة،   اســــــت مال التحمق من ييســــــريم   وســــــم الذخيرة ةظاما لتصــــــنيفها ألغراض حفظ الســــــجالل،   -41

ةم   عملـيال   القتـفاإ أثر الوســــــــــــــم اســــــــــــــتخـداموةملهـا ا من، وتختينهـا، ومراقـبة جوةتهـا. وعالوة عل  ذلك، يملن  
 .لوسمهايس السبي الرئيسي ، عل  الرغم من أن ذذا ل( 33) الذخيرة في سيا  التحقيمال التأةيبية أو الجنائية

الذخيرة. ومع ذلك، يت ين   ال، وســــم األســــلحة النارية  8يشــــترط بروتومول األســــلحة النارية، في ماةته و  -42
ذلك مناســــــــبا ومملنا، تســــــــجي  الم لومال الالزمة القتفاإ أثر الذخيرة وتحديد  يلون عل  الدول األطراف، حي ما  

(. وي تمــد اقتفــاإ األثر عل  12من المــاةة    4طلبــال اقتفــاإ األثر )الفمرة  في تلبيــة  ( والت ــاون  7مـاذيتهــا )المــاةة  
تها. وتحقيما لهذ  إملاةية الت رف بشــــــل  فريد عل  ال نصــــــر المســــــترة، مما يؤمد أذمية وســــــم الذخيرة و/أو عبوا

تجــاوز اعتمــاة تــدابير ت من اتفــاقيــة الجريمــة المنظمــة، قــد ترغــي الــدول في    34من المــاةة    3الغــايــة، ووفمــا للفمرة  
من البروتومول،    13من الماةة  3. وتماشـــــــــــيا مع الفمرة  ( 34) الحد األةة  من المتطلبال من خالل وســـــــــــم الذخيرة

 .اشترائهاوأن تطلي وسمها أثناإ عمليال يملن للدول أن تت اون مع منتجي الذخيرة 

اســـــــــتخدام الوســـــــــوم عل  الذخيرة وعبواتها اختالفا  يختلف وبســـــــــبي عدم وجوة م ايير وســـــــــم ملتمة عالميا،   - 43
 ل  ســـــــبي   ف . الشـــــــروط من الصـــــــلود اإلقليمية م   ذذ    عدة   فمد حدة لبروتومول األســـــــلحة النارية،    ا . وخالف ( 35)  بيرا 

اتفاقية الجماعة االقتصــاةية لدول غرب أفريقيا المت لمة باألســلحة الصــغيرة واألســلحة الخفيفة وذخائرذا  تشــترط ،  الم ال 
ــلة )الفمرة  ــا )الفمرة 18من الماةة    3والمواة األخرى ذال الصـ ــاسـ ــم  (، أن 14من الماةة    9( واتفاقية مينشـ الخراطيش   توسـ

الوجهة إذا ماةت ذذ   ، باإلضــــافة إل  المشــــتري وبلد الصــــنع وبلد وســــنة   والجهة الصــــاة ة ،  الدف ة / للمجموعة برقم فريد 
. وباإلضـــــــافة إل  ذلك، تشـــــــترط اتفاقية الجماعة االقتصـــــــاةية لدول غرب أفريقيا  الصـــــــنع الم لومال م روفة في وقت  

ــم ( أن 2من الماةة   4)الفمرة   555/ 2021وتوجيه االتحاة األوروبي   ــم    توســ ــير إل  اســ م  عبوة ذخيرة أولية بطريمة تشــ
من اتفـاقيــة    14من المـاةة    2للفمرة   ، والعيـار، وةوع الـذخيرة. ووفمـا المجموعـة أو    الـدف ـة أو رقم ت ريف    جهـة الصـــــــــــــنع 

 تدميرذا.   يت ين و  ينشاسا، ت تبر الذخيرة التي ال تحم  أية وسوم ذخيرة غير مشروعة  
  

 والعبوات فرادى الخراطيش  وسم   - 1 

ــير إل   أختامالخراطيش عاةة عل  فراةى  تحتوي   -44 ــاةعتشــ ــنع أو العيار.  الصــ ــنة الصــ قلما  وبالمماب وســ
، وخخر  الصـاةع، واألحرف األول  من اسـم للمجموعة  المتسـلسـ )الملون من الرقم   المجموعةُيسـتخدم الوسـم برقم  

في عبوتها األصـــــــلية، يملن ال  ور تختن  من الذخيرة    المنفرةةطلمة  الوما ةامت  .  ( 36) (عالصـــــــن رقمين من ســـــــنة 
  الذخيرة  إخراةبمجرة   ولكنواقتفاإ أثرذا عل  الملصـق الخاد بها.    لت ريفهاعل  الم لومال األسـاسـية المطلوبة 

من فرد النجاه   إل  حد مبيرربط الخرطوشــــــــة بمجموعة اإلةتاة الخاصــــــــة بها، مما يمل    ال يملن،  من ال بوة
 __________ 

 (33) Giacomo Persi Paoli, “Ammunition marking: current practices and future possibilities”, Small Arms Survey 

Issue Brief, No. 3 (December 2011), p. 1 . 

،  1، الجدول A/76/324بالم  ، أوص  فريق الخبراإ الحلوميين الم ني بالذخيرة بوسم الذخيرة لحفظ سجالتها، حي ما أملن ذلك ) (34) 
الماةون النموذجي لملافحة صنع األسلحة ، اةظر والت ليمال عليها (. ولالطالع عل  األحلام النموذجية بشأن وسم الذخيرة15الصفحة  

. وما  118 الصفحة(، 2015فيينا، رال األمم المتحدة، )منشو النارية وأجتائها وملومةاتها والذخيرة واالتجار بها بصورة غير مشروعة 
 United Nations, “Tracing illicit small arms and light”, Modular Small-Arms-Control Implementationويليها؛ 

Series, MOSAIC 05.31 (2018), p. 5. 
في عدة   أضفي عليها طابع رسمي فمدأن م ايير الذخيرة لمنظمة حلف شمال األطلسي لم ت تمد عل  الص يد ال المي، عل  الرغم من  (35) 

 .توحيد المماييس في مجال مراقبة الذخيرةجهوة أ م  تم   وذي (، STANAGs) اتفاقال توحيد المماييس من
  (36 ) Holger Anders, “Following the lethal trail: identifying sources of illicit ammunition”, in Targeting Ammunition: 

A Primer, Stéphanie Pézard and Holger Anders, eds. (Geneva, Small Arms Survey, 2006), p. 210 . 

http://undocs.org/ar/A/76/324
https://conferences.unite.un.org/unterm/display/record/unhq/na?OriginalId=bd67cbbb568f7df2852575060077af51
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إل  تحســــــين إةارة المختون وزياةة فرد   المنفرةةفي اقتفاإ أثرذا. ولذلك، قد يؤةي اســــــتخدام وســــــم الخرطوشــــــة  
أةلة مهمة في التحميق  . وبينما يملن أن يوفر وســـــــم ال بوال( 37) يتم تســـــــريبهاالنجاه في اقتفاإ أثر الذخيرة التي 

ــرييفي حواةث   ــتري  تسـ يلون ةف ه ماملة من الذخيرة، فمد  مجموعالالذخيرة من قوال الدفاع أو األمن التي تشـ
 بلميال أق . يشتريها األفراةقتفاإ أثر الذخيرة التي ال محدوةا  

ــم   - 45 ــاةية وال ملية.   فراةى طلمال الذخيرة وُيمال في م ير من األحيان إن وســــــــ غير مملن من الناحية االقتصــــــــ
حال  ف اال  من حيث  توفر  الوسـم بالليتر في خالل ت بصة الذخيرة   السـتحداث  في الوقت الحاضـر  اإلملاةية المتاحة ولكن 

وســــوم . وعالوة عل  ذلك، إذا لم يلن لدى الدول المســــتورةة الموارة الالزمة إلةخال ذذ  ال ( 38) التكلفة في مرحلة اإلةتاة 
تتب ه م ال  ذذا النهج  و بنفســها، يملنها أن تطلي وســم الذخيرة قب  اســتيراةذا، مما يحظر اســتيراة ذخيرة غير موســومة.  

ــم  التي تطلي    الجمهورية الدومينيلية  ــدمِّر وسـ ــاةع أو المصـ ــتورةذا الذخيرة قطع    م  رقم المجموعة عل   إل  الصـ   التي تسـ
  ذخيرة الســــلطال    ضــــبطت ب د أن  و البرازي ،   . وفي ( 39) إةفاذ الماةون هيصال  االشــــتراإ ل ألغراض الســــو  المدةي وعمليال  

ت تيت قاةون األســـــلحة النارية ويتطلي ا ن تطبيق  مخصـــــصـــــة لالســـــتخدام ال ســـــلري من أيدي منظمال إجرامية، تم 
المشترية عل  م  خرطوشة من أج  منع السرقة من مختوةال قوال    والمنظمة الوسوم الفريدة لتحديد مجموعة اإلةتاة 

  25  000- 10  000قوال األمن في مجموعال من   تســــــــــــت ملها . وفي البرازي  ومولومبيا، ُتنتج الذخيرة التي ( 40) األمن 
 . ( 41) تتبع الذخيرة التي ت وة إل  ذذ  الكياةال   يتيح لوحدال م ينة، مما طلمة  

ومن التطورال األخيرة وســم فائض الذخيرة التي تباع في الســو  المدةية بنفث الحبر. ويتضــمن الوســم  -46
الذخيرة الم نية،   لتداولبائع التجتئة ويملن أن يوفر م لومال عن خخر م املة قاةوةية  لت ريف اأبجدي   اعاةة  رمت 

 .( 42) قواعد البياةال ماةت ذذ  الم لومال محفوظة فيإذا 

ــم، فإن الك ير من الم لومال  -47 ــاحة محدوةة للوســـــ ــوى مســـــ وبالنظر إل  أن خراطيش الذخيرة ال توفر ســـــ
 شريطية. شفرةفي شل   اأيض  وم يرا  ما ترةعل  عبوال الذخيرة،   بينت لنم  ومراقبة المختوةال  الالزمة

  
 ( المجهر  )الوسم    الصغر البالغة    األختام  - 2 

يملنها    لتحديد الهوية من الناحية الباليســــــتية، تمنية  المجهري ، أو الوســــــم تم   األختام البالغة الصــــــغر -48
إبرة فريدة مجهرية عل  طرف  ذوية نمش محدةال  ت ،  وبواسـطتهاإطال  سـاله ةاري.   عند  منفرةةتمييت خرطوشـة  

إبرة سـاله ةاري، ُتنم  ذذ  النمو  إل  الشـ يلة بواسـطة    إطال باسـتخدام الليتر. وعند   ، وذلكسـاله ةاري  تفجير
لخراطيش  فحص الوســــــــــــــوم المجهريـــة المطبوعـــة عل  اخبراإ الممـــذوفـــال الجنـــائيـــة  يملن لب ـــد ذلـــك  و .  التفجير

 __________ 

 (37) UNODC, Technical Guide to the Implementation of the Protocol against the Illicit Manufacturing of and 

Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime (Vienna, 2011), p. 50; and Persi Paoli, “Ammunition 

marking”, p. 9 . 
 (38) UNODC, Technical Guide to the Implementation of the Firearms Protocol, pp. 42 and 51 . 
 (39) Dominican Republic, Law No. 631-16 for the Control and Regulation of Weapons, Ammunition and Related 

Materials (2 August 2016), art. 10, paras. 2 and 4 . 
 (40) Brazil, Law No. 10.826 of 22 December 2003, art. 23, para. 2 . 
 (41) James Bevan and Pablo Dreyfus, “Small arms ammunition lot marking”, in Conventional Ammunition in 

Surplus. A Reference Guide (Geneva, Small Arms Survey, Graduate Institute of International and 

Development Studies, 2008), p. 156; and Persi Paoli, “Ammunition marking”, p. 9 . 
 (42) Desmarais and others, “Monitoring illicit ammunition”, p. 11 . 



 CTOC/COP/WG.6/2022/2 

 

12/19 V.22-01054 

 

الوســـــــوم األختام البالغة الصـــــــغر و  وتوفر. ( 43) مالك مســـــــج خخر  إل  للمســـــــاعدة في اقتفاإ أثر الســـــــاله الناري 
  فإذا ماةت الوســــوم عل  الذخيرة قد تســــاعد في اقتفاإ ةالئ  التحميقعل  الذخيرة ةوعين مختلفين من  المطبوعة 

في تحديد الســاله الناري الذي  األختام البالغة الصــغر، فمد تســاعد  ذاوتحديد مصــدر الذخيرة غير المشــروعة أثر 
 مالكها الشرعي األخير. ةهاية المطافأطلق الذخيرة المسترةة وفي 

عل  جميع   بالغة الصــــغرالاألختام اع تكنولوجيا وضــــع اتب   والية ماليفورةيا  اشــــترطت، 2018وفي عام  -49
ــبه ا لية الجديدة المباعة في الوالية ــائية ت   وماةت - األســــــلحة النارية شــــ ، إل  ا نو .  ( 44) ف   ذلكأول والية قضــــ

األسـلحة النارية واقتفاإ ذوية  ال سـيما بهدف تحديد و ،  األختام البالغة الصـغرملاةية اسـتخدام ماف إلتمييم   يجر لم
األختام البالغة الصــغر بموثوقية    يما يت لقمجموعة ما ية من األبحاث  ال تتوفرأثرذا. وعل  وجه الخصــود، 

 بها والتدابير المضاةة لذلك.قابلية التالعي ، وال سيما وثباتها
  

 التوصيال   
 تنظر بيما يلي:الذخيرة واقتفاء أثرها، ينبغي للدول أن هوية لغرض تحديد  -50

وسلللم الذخيرة وأصلللغر وحدات تعبئتها بعالمات تعرف الصلللانع، والد وسلللنة الصلللنع، ورقم  أ() 
 المجموعة و/أو الُدفعة، وإن كان ذلك ممكناا ومجدياا، المشتر  المقصود، وحفظ سجالت تلك الوسوم؛

ريد بمسلتلم واحد،  عند إنتاج الذخيرة لالسلتخدام الرسلمي، راك كل رقم مجموعة على نحو ف  () 
 بدالا من إنتاج الذخيرة تحت رقم مجموعة وحيد لمختلف المستلمين؛

اشلللتراال االسلللتخدام اإللزامي لتكنولوجيا ويلللع األختام البالغة الصلللغر في األسللللحة النارية   ج() 
 المصنعة والمستوردة حديثا، بهدف راك الذخيرة المستردة في مسرح الجريمة بسالح نار  وحيد.

  
 سجالت الذخيرة -ءبا 

أن تســـهم في للوســـوم الذخيرة المســـترةة، ال يملن    اقتفاإ أثرالذخيرة وعبواتها بهدف تســـهي   ُوســـمتإذا  -51
 بممارسال مناسبة لحفظ السجالل. ما لم تستكم زياةة المساإلة 

من    7الم لومال المت لمة بالذخيرة بشــــــــل  صــــــــريح في الماةة ب  االحتفا   يذمر وعل  علس وســــــــم الذخيرة،  - 52
الدول األطراف مطالبة باالحتفا  بالم لومال الالزمة القتفاإ أثر   ولكن عل  الرغم من أن بروتومول األســــــلحة النارية.  

  يلون "حي ما   األســـــلحة النارية وتحديد ماذيتها، فإن شـــــرط االحتفا  بالم لومال المت لمة بالذخيرة أق  صـــــرامة وينطبق 
وسـم الممابلة ل   الشـروط عل    ا ذلك مناسـبا ومملنا". وسـي تمد مدى إةراة الذخيرة في أةظمة حفظ السـجالل الوطنية أيضـ 

)ب(، ينبغي تسـجي  الم لومال المت لمة ب مليال النم  الدولية    7لذخيرة وعبواتها. وباإلضـافة إل  ذلك، وعمال  بالماةة  ا 
ر والبلد المســـتورة وبلدان    للذخيرة، بما في ذلك تواريخ  إصـــدار واةمضـــاإ الرخص أو األذون الخاصـــة بها، والبلد المصـــدم

 . ومميتها  المستلم النهائي ووصف الذخيرة و ال بور، عند االقتضاإ،  

بروتومول األسـلحة النارية، تسـتب د م اذدة تجارة األسـلحة صـراحة جميع أةواع الذخيرة التمليدية وخالفا  ل -53
صدار  إلمن ةظامها لحفظ السجالل. وبالتالي، ال ُتلتم الدول األطراف في م اذدة تجارة األسلحة بحفظ سجالل  

ناإ المفاوضـــــال بشـــــأن م اذدة تجارة  م لومال عن الذخيرة المســـــتورةة أو ال ابرة. وأث لل أوأذون تصـــــدير الذخيرة  
ــألة إةراة الذخيرة في ةطا  تطبيق الم اذدة من أ  ر  ــائ األســــــــــلحة، ماةت مســــــــ ــتندل   المســــــــ إثارة للجدل. واســــــــ

 __________ 

  (43 ) UNODC, Technical Guide to the Implementation of the Firearms Protocol, pp. 54 ff . 
 (44) United States, California, Assembly Bill No. 1471 (13 October 2007), chap. 572 . 
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ــتية المت لمة  ــاســـي إل  ال قبال ال ملية واللوجسـ الكبيرة من عمليال لكميال لســـجالل   بحفظالم ارضـــة بشـــل  أسـ
عن األســــــــلحة الصــــــــغيرة واألســــــــلحة الخفيفة، الممدم إل   2015ين ال ام ل ام ، تمرير األمولكن.  ( 45) ةم  الذخيرة

أ  ر تداوال  ســـــــل هاالمســـــــتهلك في مجاالل أخرى أثر تطور إملاةية اقتفاإ اعتبارا  لإةه   يذذي إل مجلس األمن،  
بل ير، "يبدو أن مســــألة إةراة الذخيرة في تنظيم األســــلحة أمر يتوقف أ  ر عل  إعطاإ األولوية الســــياســــية لذلك 

 (.S/2015/289من الوثيمة  11وليس باألحرى مسألة مستحيلة من الناحيتين التمنية أو اللوجستية" )الفمرة 

عن   ووا ية وفي ذذا الصــدة، أوصــ  فريق الخبراإ الحلوميين الم ني بالذخيرة بضــرورة حفظ ســجالل ةقيمة  - 54
بأ ملها. وعالوة عل  ذلك، ينبغي للدول لذخيرة  ل ســلســلة اإلمداة    في جميع مراح  النم  والمختوةال  و اإلةتاة والمبي ال  

ســــجالل المبي ال   باســــتخراة ســــجالل تســــمح  ال وحفظ    محاســــبة االحتفا  بنظم ف الة لل أن تشــــجع منتجي الذخيرة عل   
 (. A/76/324من الوثيمة    57و   56( )الفمرتان  الكميال أو    الدف ال أو رقم  حسي الرقم المتسلس  )   التفصيلية والنم  

وقد تختلف ممارســـــــــال حفظ الســـــــــجالل الوطنية اختالفا  مبيرا  تب ا  لمســـــــــألة ما إذا ماةت الذخيرة ُتباع  -55
بموجي عمد ل مي  م ين )في م ير من األحيان لموال األمن أو الدفاع( أو ُتنتج ألســــــــــوا  الجهال الفاعلة غير 

والصـــــــــــــياةون بلميال أق .   رمايةممارســـــــــــــو رياضـــــــــــــة ال عاةة الذخيرة يشـــــــــــــتري الحلومية. وفي الحالة األخيرة،  
ــُتباع  وبالتالي،  قيمة م لومال، مما يحد من مختلفين  ةهائيين مســـتخدمينإل   المجموعةةفس رقم ذخيرة تحم   سـ

ــجالل أرقام  ــافة إل  ذلك،  المجموعالســــــ ــلحة النارية ف. وباإلضــــــ ــارمة لمراقبة األســــــ حت  األةظمة الوطنية الصــــــ
له الذي اشــــترى   المأذون التجار ســــجالل تحدة المســــتخدم النهائي  أن يحفظفي التطبيق ال ملي عاةة   تشــــترط ال

ــلحة النارية  فيهذ  الم لومال أن تبلغ ب م ين أو   مجموعةالذخيرة برقم   . ومع ذلك، فإن خليال ( 46) ســـــجالل األســـ
الكميال الكبيرة  اقتفاإ أثرحفظ السـجالل المتطورة التي تتضـمن م لومال عن الذخيرة قد تسـاعد عل  األق  في 

 من المختوةال الوطنية.  يتم تسريبهامن الذخيرة التي 
  

 توصية   
تتضلللللللمن على األقل  والمصلللللللنوعة،  المسلللللللتوردة  لذخيرة  لينبغي للدول أن تنظر في حفظ سلللللللجالت   -56

 .ذلك حيثما أمكن ،وعن المستخدمين النهائيينوالمستلم األول للذخيرة،  المجموعةمعلومات عن رقم 
  

 تأمين الذخيرة -جيم 
، لوحظ أن فمدان األسـلحة والذخيرة من مواقع التختين،  تأمين مسـتمبلنا المشـترد  خطة لنتع السـالهفي  -57

ــارذا  ــلح والنتاع واة دام األمنمحفتا  ل، يملن أن يلون   يما ب دواةتشــــــــ من   ظهر في عدة  وم لما.  ( 47) ل نف المســــــــ
أثناإ عمليال ةم  ةولية للذخيرة.   اأيضــــــــ  ب من المختوةال الوطنية  حصــــــــرا    ال يحدث التســــــــرييفإن الحواةث،  

تتيد عل  ية ذخيرة مممن مطار طرابلس الدولي ُسرقت    2015و 2013في الفترة بين عامي ف ل  سبي  الم ال، 
ــة ل  طلمة  42 000 ــصــــــ ــاعدة في ليبيا،  ي حماية ب  ة االتحاة األوروبي لتمدماةت مخصــــــ ــال عن عدة م المســــــ فضــــــ

)الفمرال  طن  3 000مجموعها  أرســــــلتها بيالرو  وبلغ ســــــلحة الخفيفة ل صــــــغيرة و الســــــلحة  ل شــــــحنال ذخيرة 
 (.S/2015/128من الوثيمة  151و 135-139

 __________ 

 (45) Stuart Casey-Maslen and others, “Art. 3: Ammunition/munitions”, in The Arms Trade Treaty: A Commentary, 

Andrew Clapham and others, eds., Oxford Commentaries on International Law Series (Oxford, Oxford 

University Press, 2016), paras. 3.02 and 3.07 . 
 (46) Anders, “Following the lethal trail”, p. 213 . 
 (47) Securing our Common Future, p. 44 . 

http://undocs.org/ar/S/2015/289
http://undocs.org/ar/A/76/324
http://undocs.org/ar/S/2015/128
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التــدابير  )أ( من بروتومول األســــــــــــــلحــة النــاريــة، يت ين عل  الــدول األطراف أن تتخــذ    11ووفمــا  للمــاةة   -58
ســـعيا  إل  من األســـلحة النارية وقت الصـــنع واالســـتيراة والتصـــدير ومذلك وقت عبور إقليمها،  ة ألالالزم المناســـبة

من ها إل  و ومذلك صـــــــن ها واالتجار بها غير المشـــــــروعين الذخيرة أو فمدان أو تســـــــريي ســـــــرقة  شـــــــف حواةث  
المرجع الوحيد   يمـ   حالـيا  لكـنه  الـتدابير األمنـية المحـدةة لتـمدير الدول األطراف،   النصيترد  و والمضــــــــــــــاإ عليهـا.  

أمن الذخيرة. وعل  الصــــــ يد اإلقليمي، توجد ب ض الصــــــلود الملتمة عل  الصــــــ يد ال المي  يما يت لق ب الملتم 
ة واألســــــــــلحة الخفيفة  قاةوةا ، م   اتفاقية الجماعة االقتصــــــــــاةية لدول غرب أفريقيا المت لمة باألســــــــــلحة الصــــــــــغير 

ــلة )الماةة  ــا )الماةة 16وذخائرذا والمواة األخرى ذال الصـــــــ ــاســـــــ ( وتوجيه االتحاة األوروبي 16(، واتفاقية مينشـــــــ
 (، التي تحدة تدابير األمن والمختون بمتيد من التفصي .7)الماةة  2021/555

ــأن الذخيرة، رغم موة  -59 ــمن المباة  التوجيهية التمنية الدولية بشـ ها طوعية، اإلطار المرج ي األ  ر وتتضـ
. وتتـناول وحدال المـباة  التوجيهـية إةارة المخـاطر،  هاوإةارة مختوةات   لـلذخيرة باألمن المـاةي يت لق   يمـاشــــــــــــــموال 

الذخيرة، ومرافق التختين، وم الجة الذخيرة، وةم  الذخيرة وتأمينها. وباإلضـــــــــافة إل  ذلك، المت لمة ب محاســـــــــبة الو 
الذي أعدته منظمة األمن والت اون في أوروبا عل  أةلة   الممارسال المت لمة بالذخيرة التمليديةةلي  أفض   يحتوي  

 لمختوةال وبشأن ةم  الذخيرة.لمن األةارة و اإلألفض  الممارسال بشأن إجراإال 

ل ةورة حياتها  ا في إةارة الذخيرة طو  المائمة ال غرال    ي الج أن وضع إطار عالمي  يتوقع وبالتوازي مع ذلك،  - 60
 واستيراةذا وتصديرذا وعبورذا.  صن ها ةهجا شامال في المستمب  ألمن الذخيرة وسالمتها وقت  سيوفر )اةظر أعال ( 

  
 توصية   

صلللللنعها واالتجار بها غير  سلللللرقة أو فقدان أو تسلللللريب الذخيرة وكذلك    سلللللعياا إلى كشلللللف حواد  -61
تدابير  إدراج  الشللللركات الخاصللللة أن تنظر في  ينبغي على الدول و وإلى منعها والقضللللاء عليها،  المشللللروعين،  
المنصلللول عليها في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشلللأن الذخيرة والمبادئ التوجيهية   ،السلللالمة واألمن

 .ةدائم تشغيلإجراءات ما تتبعه من يمن  ،األخرى ذات الصلة
  

 عمليات النقلمراقبة   -دال 
من بروتومول األســـــــلحة    10من م اذدة تجارة األســـــــلحة، تلتم الماةة  5من الماةة  2عل  غرار الفمرة   -62

لنم  الذخيرة. ومن ثم، قب  إصــــــدار رخص تصــــــدير  ف اال اصــــــون ةظامت أو    بأن تنشــــــ النارية الدول األطراف  
لمســــــــــــــتورةة قـد أذةـت بـالنمـ  وأن ةول ال بور عل  الـدول المصـــــــــــــــدرة أن تتحمق من أن الـدولـة ا  يت ينالـذخيرة،  

 ُأخطرل ولم ت ترض عل  ال بور. قد

صدار األذون بالنم  إل  عملية تحرمها عناصر فاعلة وال يتضمن م ايير استيراة إلنظام  ذذا الويستند   -63
إصـــــــــدار   بالبت فيوتصـــــــــدير. ومع ذلك، فإن ذذ  الم ايير التي تنظم الســـــــــلطة التمديرية للمســـــــــؤولين المللفين  

 اأيضــــ   تنطبمان  ني اللت من م اذدة تجارة األســــلحة،    7و 6، منصــــود عليها في الماةتين  هاالتراخيص أو تحد من 
عل  عملية الترخيص بموجي البروتومول  يمومعل  ةم  الذخيرة. لذلك، فإن إةشــــــــــاإ ةظام شــــــــــام  لمراقبة النم  

 الصــــلينويتضــــمن م ايير التصــــدير الوارةة في م اذدة تجارة األســــلحة من شــــأةه أن يخلق أوجه ت زر في تنفيذ  
ــبة للبلدان التي ذي طرف في مليهما. ووفما للفمرة  ــلحة،   7من الماةة  ‘4’)ب(  1بالنســــــ من م اذدة تجارة األســــــ

مصــدرة أثناإ النم  أو ب د . ومن أج  منع االتجار غير المشــروع باألصــناف ال  خطر  بتمييملدول المصــدرة  ا  تموم
االتجار بالذخيرة، ينبغي للدول المصــــــدرة أن تقيِّمم مخاطر تحوي  وجهتها، بما في ذلك م ايير ســــــالمة  مواصــــــلة  
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. وعالوة عل  ذلك، قد تنظر الدول المصـــــــدرة في االســـــــتخدام ( 48) في الدول المســـــــتلمة  أمنهاالمختوةال وتدابير  
ــليم واإلخطار   ةم عاةة  اإللتامي لشـــــــروط عدم إ  ــتخدم النهائي وتدابير التحمق ب د التســـــ ــهاةة المســـــ الذخيرة في شـــــ

 من البروتومول. 10من الماةة  4للفمرة  ابالتسليم، وذذا األخير وفم

يتطـلي البروتومول م ـايير إجرائـية ةةـيا م يـنة في عملـيال النـم  اـلدولي لـلذخيرة. وذي تشــــــــــــــمـ    ومـذـلك -64
، م   وصــــــف الذخيرة  المرفمة بهاأو أذون التصــــــدير واالســــــتيراة والوثائق   رخصلومال في الحد األةة  من الم 

 (.10من الماةة  3مميتها والمستلم النهائي لها وبلدان ال بور )الفمرة و المنمولة 
  

 توصيال   
من أجل الحفاظ على سلجل ورقي غير منقطع لعمليات نقل الذخيرة يدعم الكشلف عن حواد  تحويل  -65
تشلللترال ة الذخيرة واالتجار غير المشلللروع بها والتحقيق فيها ومقايلللاتها والفصلللل فيها، ينبغي للدول أن  وجه
مع   ن الذخيرة وأرقام الُدفعات في وثائق المبيعات وطلبات األذو  مجموعاتالمصلللللللدرين إدراج جميع أرقام   على

 .( 49) حفظ هذه المعلومات

الذخيرة المصللللللدرة  وجهة  تصللللللدير الذخيرة، ينبغي للدول أن تقياطم مخاطر تحويل    أذون قبل إصللللللدار   -66
إعادة النقل المحتملة، بما في ذلك  عملية  تطلب الكشلللف عن جميع األطراف المشلللاركة في عملية النقل و  وأن

 .والسماسرةووكالء الشحن  الوسطاءالمتلقون 
  

 مصادرة الذخيرة ويبطها وإتالفها -هاء 
من البروتومول، تنطبق عل  ضـــــــــبط الذخيرة ومصـــــــــاةرتها وإتالفها ةفس الشـــــــــروط التي  6وفما  للماةة  -67

لــذخيرة  ال ال رضــــــــــــــيــة لةفجــار الالجوذري المتم ــ  في اخطرذــا  تنطبق عل  األســــــــــــــلحــة النــاريــة. ومع ذلــك، فــإن  
 المضبوطة في مرافق التختين أو أثناإ إتالفها يتطلي تدابير احترازية إضا ية.

و يمـا يت لق ـبإتالف ذخيرة األســــــــــــــلحـة الـنارـية، تمـدم مـ  من المـباة  التوجيهـية التمنـية اـلدولـية بشــــــــــــــأن  -68
وةلي  أفضــــ  الممارســــال لمنظمة األمن والت اون في أوروبا بشــــأن إتالف الذخيرة التمليدية إرشــــاةال  ( 50) الذخيرة

. وفي حـاالل النتاع ومـا ب ـد النتاع،  مفصــــــــــــــلـة بشــــــــــــــأن تمنـيال اإلتالف المختلفـة ومـا يمـابلهـا من متاـيا ومخـاطر
تكون عمليال األمم المتحدة لحفظ الســــــــــــــالم وغيرذا من المنظمال الحلومية الدولية في وضــــــــــــــع يملنها من  قد

 .( 51) عل  ةحو ف ال لذخيرة المضبوطة و/أو إتالفهاا جمعالمساعدة في ضمان 

صـــــــــــدور قرار   إل  حينفي التحقيمال الجنائية   باليســـــــــــتيمدلي    تلتموال ينبغي إتالف الذخيرة التي قد   -69
قضـــائي ةهائي. ولذلك، يلتم إجراإ عمليال جرة ف الة لمرافق التختين وخليال اإلخطار مع الســـلطال المضـــائية، 

 للسماه بتحديد الذخيرة التي يملن التخلص منها.
  

 __________ 

 Council of the European Union, User’s guide to Council common position  اةظر عل  سبي  الم ال (48) 

2008/944/CFSP defining common rules governing the control of exports of military technology and 

equipment, document No. 10858/15, pp. 128 ff . 
 (. A/76/324فريق الخبراإ الحلوميين الم ني بالذخيرة )في التمرير الختامي ل مشابهةتوصية ورةل  (49) 
 (50) United Nations, Office for Disarmament Affairs, “International Ammunition Technical Guidelines 10.10: 

demilitarization, destruction and logistic disposal of conventional ammunition”, 3rd ed. (Vienna, 2021) . 
 . (2015) 2220وقرار مجلس األمن  S/2008/258اةظر  (51) 

http://undocs.org/ar/A/76/324
http://undocs.org/ar/S/2008/258
http://undocs.org/ar/S/RES/2220%20(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2220%20(2015)
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 توصية   
لدول أن تطبق المبادئ األسلللللاسلللللية إلدارة الذخيرة، على النحو الوارد في المبادئ التوجيهية  ينبغي ل -70

 .( 52) التقنية الدولية بشأن الذخيرة، على الذخيرة المضبوطة والمصادرة
  

 ُنهج التحقيق  - رابعا  
تؤمد ةراســـــال الحالة المذمورة أعال  أةه عل  الرغم من ضـــــبط مميال مبيرة من الذخيرة في التحقيمال   -71

ال ملية.  ال جوذرلون ةتيجة ثاةوية  ي المت لمة بشـــــــبلال االتجار باألســـــــلحة النارية، فإن ضـــــــبط الذخيرة غالبا ما 
 اقتفاإ أثر األسلحة النارية. إل  أن اقتفاإ أثر الذخيرة أ  ر ص وبة من اويرجع ذذا بالتأ يد أيض

ــافة إل  الذخيرة  -72 ــورةوباإلضـــ ــنوعة بصـــ ــروعة التي  المتجر بها أو المصـــ عند الم ابر    تكتشـــــفغير مشـــ
في مســـره    ُتطلقمبيرة من الخراطيش التي  اأعداة اإةفاذ الماةون أيضـــ   موظفوالحدوةية أو أثناإ ال مليال، يســـترة  

 قضــــــــــــايالتحديد الروابط مع   الباليســــــــــــتيفحص الالجريمة. وفي م ير من األحيان، ترمت إجراإال التحميق عل  
التي ما يســــتغلون اإلملاةال الكاملة  اةفس الســــاله الناري. وعل  ال لس من ذلك، ةاةر  اســــُتخدم فيهاأخرى ربما  

ــة  الموجوةةلتحلي  المنهجي للم لومال يتيحها ا ــاملة عن األةواع   في خرطوشـــــــــ ــورة شـــــــــ مطلمة واحدة لتكوين صـــــــــ
ــية للذخيرة   ــت ملةالرئيســــــــ ــاةر المحتملة لالتجار. وباختصــــــــــار، يملن أن توفر الذخيرة    الجرائمفي    المســــــــ والمصــــــــ

عل  والتصـدي له   عموما  لفهم االتجار بالذخيرة  اتحميق مهمة ليس فمط لح  الجريمة ولكن أيضـ  ةالئ المسـترةة 
ح ذذ  الم لومال للمحممين ببدإ تحميق اسـتباقي قائم عل  الم لومال االسـتخبارية للكشـف  . وتسـم( 53) أفضـ  ةحو

عن شــــبلال التوريد اإلجرامية. وعل  ةطا  أوســــع، فهي تســــاذم في الفهم ال المي الةتشــــار الذخيرة وتوفر قاعدة  
من إجراإال    الباليستيةةلة  األ. وي د اقتفاإ أثر الذخيرة وفحص  ( 54) أةلة لتمييم مخاطر التصدير وسياسال الوقاية

 التحميق المهمة في ذذا السيا .
  

 اقتفاء أثر الذخيرة -ألف 
ــد بت بير "اقتفـاإ األثر"   3عل  النحو المحـدة في المـاةة   -73 )و( من بروتومول األســــــــــــــلحـة الـنارـية، يمصــــــــــــ

رض مشــــف الصــــنع غير الت مي المنهجي ل ســــلحة النارية والذخيرة، حي ما أملن، من الصــــاةع إل  المشــــتري لغ
لخط   االمشـــــــــروع واالتجار غير المشـــــــــروع والتحري عنهما وتحلي  تفاصـــــــــيلهما. ومن الناحية الم الية، يوفر فهم

. وتت اون الدول ( 55) مشـــروعغير التملك  خخر مالك قاةوةي م روف والنمطة التي أصـــبح فيها  اإلمداة وصـــوال  إل 
ــلحة النارية  ــن ت أو  ربمااقتفاإ أثر الذخيرة التي  عل األطراف في بروتومول األسـ ــورةبها  اتجرتكون قد صـ  بصـ

 (.12من الماةة  4)الفمرة  ةغير مشروع

 -  في المـاـئة  85حوالي   - وعل  الرغم من أن الغـالبـية ال ظم  من األســــــــــــــلحـة الـنارـية المضــــــــــــــبوطـة -74
التي أعدذا ملتي األمم المتحدة  2020للدراسـة ال المية بشـأن االتجار باألسـلحة النارية ل ام موسـومة بدقة، وفما 

ــلحة النارية التي   28الم ني بالمخدرال والجريمة، فإن  اقتفاإ أثرذا تم تتب ها    يملنفي المائة فمط من ذذ  األســــــــ

 __________ 

 (. 15، الصفحة  1الجدول  ، A/76/324في التمرير الختامي لفريق الخبراإ الحلوميين الم ني بالذخيرة ) مشابهةورةل توصية  (52) 
 (53) Desmarais and others, “Monitoring illicit ammunition”, p. 1 . 
 (54) Small Arms Survey, “Ammunition tracing protocols: a guide to safe, responsible, evidence-based 

ammunition tracing” (Geneva, 2021), p. 2 . 
 (55) Anders, “Following the lethal trail”, p. 208 . 

http://undocs.org/ar/A/76/324
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ألن ذذ  الذخيرة  و . ( 56) في أي إجراإ القتفاإ األثر عل  اإلطال  ُيشــــرعثالث لم  م في حالة واحدة من و بنجاه، 
ال يســـــــمح توســـــــيم المجموعال بإســـــــناة  عدة مصال ا الف من الطلمال،  جموعال ملوةة من  مفي    اغالب ُتصـــــــنع  

عل  علس األرقام التســــــلســــــلية ل ســــــلحة النارية.  الخرطوشــــــة المســــــترةة بوضــــــوه إل  مالكها الشــــــرعي األخير، 
عل  ســــبي  ،  صــــن هاتداول الذخيرة منذ    معفائدة اقتفاإ األثر المباشــــر بشــــل  مبير  تتضــــاإلعل  ذلك،  وعالوة

في تحديد  إالالوســم    ال يســاعد،  المجموعةالم ال، في حاالل إعاةة النم . وحت  إذا ماةت الذخيرة موســومة برقم  
 .( 57) الحق للذخيرة وال يفيد في الت رف عل  أي مست م األول   الصاةع والمتلمي

تحميق مهمة في التحقيمال الجنائية، م   تضـــــــــييق  ةالئ ومع ذلك، يملن أن يوفر اقتفاإ أثر الذخيرة   -75
ــتبه بهم المحتملين، أو عل  األق    ــتب اةةطا  مجموعة المشـــــ ــاةر المحتملة التي   اســـــ يشـــــــك في أن ب ض المصـــــ

بأةلة أخرى أثناإ التحقيمال،    وتأييدذا  الدالئ . ويملن تحديد ســــــيا  ذذ   قد جاإل منها غير المشــــــروعة  الذخيرة
من المختوةال الوطنية    توثيق عمليال السرقةبما في ذلك توثيق عمليال ةم  الذخيرة، ووجوة الموال األجنبية، و 

الذخيرة من العيار الصـــــــــغير  صـــــــــاة ي. وباإلضـــــــــافة إل  ذلك، فإن تنوع  ( 58) أو الخاصـــــــــة، من بين أمور أخرى 
ســـــــــه   ي الوحدال األمنية المختلفة،   التي تســـــــــت ملهاالعيارال المت لمة ب  وســـــــــنوال اإلةتاة، إل  جاةي الم لومال

تحقيمـال في    تبين منوإســـــــــــــــناة  إل  وحـدة محـدةة واحـدة. ف ل  ســــــــــــــبـي  المـ ال،   مجموعـةالت رف عل  مـ  رقم 
بطــت ميــال مبيرة من ذخيرة البنــاة  الهجوميــة التي   من منظمــال تهريــي مخــدرال في ريو ةي جــاةيرو   ضــــــــــــــُ

ذخيرة غير الــ مصـــــــــــــــدر  مـاةـت  الشــــــــــــــرطـة المــدةيــة في ريو ةي جـاةيرو  أن  ،  2006-2004في الفترة    بـالبرازيـ ،
قضـــية جنائية، إال أةها قد تشـــل  ةمطة   لتوجيه تهمة في  ال تكفيأن ذذ  الم لومال   وعل  الرغم منالمشـــروعة.  

ــية المذمورة أعال ،    معاةطال  مهمة للتحقيمال   ــت الم لالجناة األفراة. وفي المضــــــ إلماإ القبض  إل   ومالأفضــــــ
ما ال يم   تســرييمن رجال الشــرطة، بتهمة غير  رئيس مســتوةع الذخيرة التابع للشــرطة المدةية، مع تســ ة  عل 
 .( 59) مخدرالالطلمة ذخيرة إل  منظمال تهريي  10 000عن  

  
 الباليستيفحص  ال -باء 

جتإ أســــاســــي من التحقيمال في  ولكنهفي بروتومول األســــلحة النارية.    الباليســــتيفحص  اللم يرة ذمر  -76
للتحميق في الجرائم ال نيفة المرتكبة الفحص الباليســــــــــــتي عاةة ُيســــــــــــتخدم و الجرائم المرتبطة باألســــــــــــلحة النارية. 

ير غ بصــــــــورةبها    اتجرأةلة مهمة القتفاإ أثر األســــــــلحة النارية التي    اباســــــــتخدام ســــــــاله ةاري، وقد يوفر أيضــــــــ 
 الخراطيش. ظروففي  التي تظهر الباليسيتيةاألةلة  وذلك عن طريق ة،مشروع

  
 للتعرف على الخصائص الباليستية اآللية    والنظم   الباليستية مقارنة  ال  - 1 

مميتة عل   عالمالتترد  و لك  ســــــاله ةاري خصــــــائص فريدة تشــــــبه إل  حد ما بصــــــمال األصــــــابع،  -77
  ظروفعل   ال المال. ويملن أن تسـاعد ممارةة ذذ  ُتطلق من سـاله ةاري الخراطيش التي  وظروفالممذوفال  

باســتخدام أســلحة ةارية مضــبوطة    ُأطلمت عل  ســبي  التجربةمســاره الجريمة أو التي  تســترة منالخراطيش التي 
ممارةة الســــــمح أخرى أو حت  ب خر مالك شــــــرعي له. وت   ائمفي الت رف عل  الســــــاله الناري وربطه بمســــــاره جر 

 __________ 

 (56) Global Study, pp. 32 and 47 . 
 (57) James Bevan, “Conventional ammunition tracing” in Conventional Ammunition in Surplus: A Reference 

Guide, James Bevan, ed. (Geneva, Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development 

Studies, 2008), pp. 43 ff  . 
 (58) Persi Paoli, “Ammunition marking”, p. 9 . 
 (59) James Bevan and Pablo Dreyfus, “Enemy within: ammunition diversion in Uganda and Brazil” in Small 

Arms Survey 2007: Guns and the City (Cambridge, Cambridge University Press, 2007), pp. 301 ff . 
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منفصــــلة، حت  عبر الحدوة.  جريمةتحقيقية جديدة وإيجاة صــــالل بين مســــاره   أةلةللمحممين بإيجاة    الباليســــتية
 ةمطة اةطال  للتحميق في قضايا االتجار باألسلحة النارية. اوفر أيضت وبالتالي، قد 

  عل  الخصـــائص الباليســـتية ا لي  تتيح ةظم الت رففي م ير من األحيان،    اوبينما ُتجرى الممارةة يدوي  -78
موجوةة في قاعدة البياةال،  م لومال  معالمســترةة    الباليســتيةإل  حد مبير أتمتة عملية مطابمة قط ة من األةلة  

ــم   ولو ــتخدمة حالي   النظمتجاوزل الحدوة الوطنية. وتشـ ــتخدمه   المذائف  لت ريفالنظام المتكام   االمسـ )الذي تسـ
  ARSENALو ALIAS وةظمللمنظمة الدولية للشـرطة الجنائية )اإلةتربول((  ية التاب ة الم لومال الباليسـت شـبلة 

  SUCOBA)عل  سـبي  الم ال،   محلية ةظم. وفي ا وةة األخيرة، بدأ متيد من البلدان في تطوير Evofinderو
بياةال التظهر   لماوم  والقياســــــــــال الحيوية في الجمهورية الدومينيلية(.    مختبر الباليســــــــــتيالفي مولومبيا وةظام 

الواليال المتحدة، يملن للبلدان  للم لومال الباليســــتية فيالشــــبلة الوطنية المتكاملة من  من اإلةتربول و المســــتمدة 
ــتخدم  ــتيةمطابمة  النظم ا لية لالتي تســ ــائص الباليســ ــاره   المدرال التحليلية زياةة مبيرةأن تتيد   الخصــ في ربط مســ

 .( 60) جريمة مختلفة أطلق فيها ةفس الساله الناري 

ــاإ قواعد بياةال وضـــعوماةت المحاوالل األ  ر طموحا  ذي  -79 ــتية ُةهج إلةشـ عل  الصـــ يد   مرجعية  باليسـ
ــتخدام الوطني ل ــجلة. وتهدف قواعد البياةال ذذ  إل  اسـ ــلحة النارية المسـ ــمال  الجميع األسـ ــتيةبصـ للذخيرة   الباليسـ

منه واقتفاإ أثر  حت  خخر مالك شــــرعي له.    ُأطلمتمســــره الجريمة لتحديد الســــاله الناري الذي   من  تســــترةلتي ا
 باليسـتيةجدوى إةشـاإ واسـتخدام قاعدة بياةال  تناولت 2008وخلصـت ةراسـة شـاملة في الواليال المتحدة في عام 

ــبلة  ــين الشـ ــاهذا ولكنها أوصـــت بتحسـ ــتيةالوطنية  وطنية إل  أةه ال ُيســـتحســـن إةشـ واســـتخدامها  للم لومال الباليسـ
)عل   األختام البالغة الصــــغر. وفي ةفس الدراســــة، ُذ ر أن التكنولوجيال البديلة، بما في ذلك اســــتخداما  منهجيا  

والتي األةوال    ال المال التي تترمهاالنحو المذمور أعال ( يملن أن تكم  أو ربما تح  مح  الحاجة إل  فحص  
ــتخدم ــاريع مماثلة ( 61) لذخيرةل احالي  تســ ــتية قواعد بياةال    لت هد. وتم إيماف مشــ ــتوى الوالية باليســ مرجعية عل  مســ

إل  إعاةة   تدعو الحاجةإلحراز تمدم تمني جديد منذ ةشـــــــر الدراســـــــة، فمد   افي ماريالةد وةيويورد. ومع ذلك، ةظر 
ومنطمـة البحر الكـاريبي في طلـي اختبـار   من بلـدان أمريلـا الالتينيـة  عـدةتمييم االســــــــــــــتنتـاجـال. وفي الواقع، بـدأ  

ــاإ قواعد بياةال مرجعية    اإطال  جميع األســـــــلحة النارية المســـــــجلة حدي   ــتية  ألغراض إةشـــــ ــاملة  باليســـــ وطنية شـــــ
 .( 62) شرعت في إجراإ ت ديالل قاةوةية في ذذا الصدة أو
  

 التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي والوحدات المركزية  - 2 

ــبلال الم لومال  -80 ــول إل  شـ ــتيةيملن أن يلون الوصـ ــياةتها، إل  جاةي الحاجة إل  م دال   الباليسـ وصـ
المستخدمة بشل  مشترد ف الة عل  المستويين اإلقليمي   النظممتطورة، مللفا للغاية. ولتملي  التكاليف، قد تكون  

اريبية عل  إةشـــــــــاإ الشـــــــــبلة اإلقليمية أو ةون اإلقليمي. ف ل  ســـــــــبي  الم ال، وافمت حلومال بلدان الجماعة الك
النظام المتكام  لت ريف   بناإ عل  تمنية، 2014، التي بدأ تشــــــــــــــغيلها في عام الباليســــــــــــــتيةالمتكاملة للم لومال 

  ـباليســــــــــــــتـية . ويملن للـدول واألقـاليم الكـاريبـية التي تفتمر إل  الم ـدال الالزمـة اللتمـاط صــــــــــــــور (IBISالمـذائف )
ــتخدام تمنية الصــــي الم ــترةة إل  محطال عم   اســ ــ  من الخراطيش المســ ــال ةســــخ طبق األصــ النظام تةوة إلرســ

 __________ 

 (60) INTERPOL, Crimes, Firearms Trafficking, “INTERPOL Ballistic Information Network”. Available at 

www.interpol.int; and United States, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives (ATF), 

“National Integrated Ballistic Information Network factsheet” (June 2020)  . 
  (61 ) Daniel L. Clark and others, eds., Ballistic Imaging (Washington D.C., National Academies Press, 2008), pp. 5 ff  . 
رية الدومينيلية(، )الجمهو  https://labbs.com.do/nosotros الرابط   تتُاه متيد من الم لومال )باإلسباةية فمط( عل  (62) 

)شيلي(،  https://www.colcrim.cl/departamento-de-balistica-y-explosivos/banco-nacional-de-huellas-balisticas و
 ) ولومبيا(. https://www.camara.gov.co/huella-balistica و

http://www.interpol.int/
https://labbs.com.do/nosotros
https://www.colcrim.cl/departamento-de-balistica-y-explosivos/banco-nacional-de-huellas-balisticas
https://www.camara.gov.co/huella-balistica
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 الباليســــــتية بالم لومالشــــــبلة الم لومال   مما يج   عملية تتويدفي البلدان الشــــــريلة المتكام  لت ريف المذائف 
طمـة إملـاةيـة  يتيح حال  ف ـاال  من حيـث التكلفـة يوفر لجميع الحلومـال المشــــــــــــــارمـة في المن ذـذا  عمليـة مرمتيـة. و 

 .الباليستيةقاعدة بياةال مبيرة ل ةلة  في ةفس الوقتينش  الوصول إل  الشبلة، و 
  

 توصيال   
التحقيق في االتجار غير المشلروع بالذخيرة، ينبغي للدول أن تنظر بشلكل منهجي في جمع   من أجل -81

قواعد بيانات اسللتقصللائية    وفي تعهدالوسللوم الموجودة على الذخيرة وعبواتها،    التي توفرهاوتحليل المعلومات  
 بشأن هذه المعلومات، واقتفاء أثر الذخيرة.

وُتدعى الدول إلى اختبار إطالق جميع األسلللللللللحة النارية المسللللللللجلة حديثا إلنشللللللللاء قواعد بيانات   -82
  امسللرح الجريمة إجراء معياري   منالخراطيش المسللتردة    التصللوير الباليسللتي لظروف، وجعل  باليسللتيةمرجعية  

بوسلللائل  عبر الواليات القضلللائية،    الباليسلللتيةفي التحقيقات الجنائية، واالنخراال في اسلللتخدام نظم المعلومات  
 .للمعلومات الباليستيةوشبكات  الباليستيفحص لإنشاء مراكز إقليمية أو دون إقليمية لمنها 

  
 ستنتاجات ال ا  - خامسا  

ــلحة  الذخيرة ذي التي تحول الســـاله الناري من قط ة م د -83 ــيا  ذخيرة األسـ ةية إل  ســـاله فتاد. وفي سـ
ــية ذذ   تبرزالنارية،   ــاســـــ ــلحة النارية،  أن  ورقة الم لومال األســـــ المنع/التنظيم  تدابير    بتوليفته منبروتومول األســـــ

الذخيرة   صــنعفي الجهوة المبذولة لمنع وملافحة    يظ  لبنة أســاســيةال دالة الجنائية،   التصــدي في مجال  تدابيرو 
 .أو تسريبها بشل  عام بها بصورة غير مشروعة وتحوي  وجهتها واالتجار

 


