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 الدورة العاشرة

 2020األول/أكتوبر  تشرين 16-12فيينا، 

 *من جدول األعمال المؤقت (د) 2البند 

استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
والبروتوكوالت الملحقة بها: بروتوكول مكافحة صنع عبر الوطنية 

األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها بصورة 
 غير مشروعة

  

   

 المكسيك: مشروع قرار  

 
 

تعزيز التعاون الدولي على مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها   
 غير مشروعة  بصورة والذخيرة واالتجار بها  

 

  عبر الوطنية، المنظمة إنَّ مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

ــ  في اعت ا     ــرين يعتماد اتفاقية األمم المتحدة  2020أن عام إذ يضــ ــنوية التشــ ــادف ال ارس الةــ يصــ
تشكل إطا ا عالميا للتتاون   ( 2) وأن ايتفاقية والبروتواويت الملحقة بها ( 1) لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

 الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

 قرا  ، وإذ يتاود تأكيد المنظمة  من اتفاقية الجريمة 32إلى المهام المةــــــــــندة إلية في المادة إذ يشــــــــــير و  
 ،2008تشرين األول/أكتوبر  17المؤ َّخ  4/6 ومقر   2014تشرين األول/أكتوبر  10المؤ َّخ  7/1

ــا وإذ يشــــير  ــلحة   2010تشــــرين األول/أكتوبر  22، المؤ َّخ 5/4إلى قرا اتة   أيضــ ــن  األ ــ والمتنون "صــ
ناتها وال خيرة وايتجا  بها بصــو ة رير مشــروعة"، و تشــرين األول/أكتوبر  10، المؤ َّخ 7/2النا ية وأجزائها ومكو ِّ

ـناتهـا واـل خيرة وايتجـا  بهـا   2014 والمتنون "أهمـية بروتواول مكـافحـة صــــــــــــــن  األ ــــــــــــــلحـة الـنا ـية وأجزائهـا ومكو ِّ
، المؤ َّخ 8/3عبر الوطنية"، و  المنظمة و ة رير مشـــــــروعة، المكم ِّل يتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمةبـصــــــ 
والمتنون "تتزيز تنفي  بروتواول مكافحة صــــــــــــن  األ ــــــــــــلحة النا ية وأجزائها  2016تشــــــــــــرين األول/أكتوبر  21

ناتها وال خيرة وايتجا  بها بصـــو ة رير مشـــروعة، المكم ِّل    المنظمة يتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمةومكو ِّ
__________ 

 * CTOC/COP/2020/1 . 

  (1 ) United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574 . 
 . vols. 2237, 2241 and 2326, No. 39574المرج  نفةة،  ( 2)  

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2020/1
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لبروتواول  الفتال  والمتنون "تتزيز وافالة التنفي   2018تشــــرين األول/أكتوبر   19خ  َّ ، المؤ 9/2عبر الوطنية"، و
ــروعة، المكم ِّل ــو ة رير مشـ ناتها وال خيرة وايتجا  بها بصـ ــلحة النا ية وأجزائها ومكو ِّ ــن  األ ـ يتفاقية   مكافحة صـ

 عبر الوطنية"، المنظمة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة

وجهودها  ( 3) 2030الدول األطراف إلى المضـــــي قدما في تنفي  ختة التنمية المةـــــتدامة لتام وإذ يدعو  
، التي تشــــــمل تلتيف التدفقات رير المشــــــروعة ل  ــــــلحة إلى  د ابير بحلول 4-16الرامية إلى تحقيق الغاية 

 التشجي  على إقامة مجتمتات مةالمة ي ُيهمَّش فيها أ د من أجل تحقيق التنمية المةتدامة،   بهدف،  2030عام 

ناتهاوإذ يةــاو   بالا القلق   وال خيرة  إزاء تزايد الضــر  النا ــ  عن صــن  األ ــلحة النا ية وأجزائها ومكو ِّ
وايتجا  بها بصــــو ة رير مشــــروعة، وما ينت  عن ذل  من أعر  ــــلبي على مةــــتويات الجريمة والتن  في عدة 

، للحصـــــــول على ه   اإل هابيون مناطق، وإزاء اإلمكانية التي تمتلكها المنظمات اإلجرامية، وفي بتف الحايت  
 األ لحة النا ية،

متالجة ال تد اإلنةــــــاني له ا التحدم وبأهمية مراعاة  بضــــــرو ة التمل بصــــــو ة أفضــــــل علىوإذ يةــــــلم  
 ا تياجات ضحايا الجرائم المتصلة باأل لحة النا ية،

ناتها وال خيرة وايتجا  بها بصـــــو ة رير   دالح نأوإذ يال ظ   من صـــــن  األ ـــــلحة النا ية وأجزائها ومكو ِّ
عبر   المنظمة  إلى الحد ِّ من  ــــــلتة الجماعات اإلجراميةمشــــــروعة يمح ِّل أ د التناصــــــر الرئيةــــــية للجهود الرامية  

 الوطنية والتن  ال م يرافق أنشتتها،

ــلة تنفي  نه  متكامل وإذ يتيد تأكيد   الحاجة إلى أن تقوم الدول األطراف بصــــفة عاجلة باعتماد ومواصــ
عبر الوطنية، بما يشــــــمل صــــــن  األ ــــــلحة النا ية وأجزائها   المنظمة و ــــــامل لمتالجة األ ــــــ اج الج  ية للجريمة

ــاء، التوامل  ــ ان، عند ايقتضــــ ناتها وال خيرة وايتجا  بها بصــــــو ة رير مشــــــروعة، على أن تؤخ  في الحةــــ ومكو ِّ
ــلة باأل ــــلحة النا ية، وا ل  األنشــــتة اإلجرامية التابرة  ــادية وايجتمااية التي لها أعر في الجرائم المتصــ ايقتصــ

لحدود وتدفقات ايتجا ، وي  ــــــــــــيما المتتلقة باأل ــــــــــــلحة النا ية، وإذ يد خ أن عمة  اجة ملحة ألن تأخ  الدول ل
 األطراف ال تد الجنةاني له   الجرائم في ايعت ا ،

ــاو   القلق   ــاء وإذ ي يزال يةـ ــلحة النا ية على  ياة النةـ ــلبي لالتجا  رير المشـــرول باأل ـ إزاء األعر الةـ
لفتيات والفتيان، وإذ يةــــلم بما لمن  ايتجا  رير المشــــرول باأل ــــلحة النا ية ومكافحتة والقضــــاء علية والرجال وا

 من أهمية بالغة في مكافحة التن  الجنةاني،

( في اآلوـنة األخيرة، بمـا في ذلـ  19-التحـدـيات التي طر تهـا جـائحـة فيروو او وـنا )كوفـيدوإذ ـيد خ  
، محل ا تلدام اإلنترنت في تجا ة األ لحة النا ية وأجزائها دوليةة من التجا ة الاي تغالل اإلجرامي أل كال جديد

ناتها وال خيرة،  ومكو ِّ

بالجهود المتواصـــــــــلة المب ولة على مةـــــــــتوس التمل المتتدد األطراف وعلى الصـــــــــتيد اإلقليمي  ينو ِّ وإذ  
ناتها وال خيرة ومكافحتة، م  التأكيد ودون اإلقليمي من أجل تتزيز من  صــــــــــــن  األ ــــــــــــلحة النا ية وأجزائها وم كو ِّ

ناتها   مجددا على أن اتفاقية الجريمة المنظمة، وخصـوصـاب بروتواول مكافحة صـن  األ ـلحة النا ية وأجزائها ومكو ِّ
وال خيرة وايتجا  بها بصـو ة رير مشـروعة، المكم ِّل لها، هما من أهم الصـكوخ القانونية التالمية لمكافحة صـن  

ناتها وال خيرة وايتجا  بها بصو ة رير مشروعة،األ لحة ال  نا ية وأجزائها ومكو ِّ

المواضــــــي  المحو ية المشــــــتراة م   ــــــائر الصــــــكوخ القانونية الدولية ذات الصــــــلة، وا ل  وإذ يال ظ  
ــكوخ واألطر وتكاملها، ومنها متاهدة  ــلة وطبيتة تل  الصــ ــكوخ اإلقليمية واألطر التالمية األخرس ذات الصــ الصــ

__________ 

 . 1/ 70قرا  الجمعية التامة   ( 3)  

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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التي توفر إطا اب لدولها األطراف لتنظيم التجا ة الدولية في األ ـــــــــــــلحة التقليدية، وايلتزامات  ( 4)  ة األ ـــــــــــــلحة،تجا
الةــيا ــية، من قبيل برنام  التمل لمن  ايتجا  رير المشــرول باأل ــلحة الصــغيرة واأل ــلحة اللتيفة بكل جوان ة 

لتمكين الدول من التترُّف على األ ــــــــــلحة الصــــــــــغيرة والصــــــــــ  الدولي  ( 5) ومكافحة ذل  ايتجا  والقضــــــــــاء علية
ل عليها، الل ين يهدفان إلى من    ( 6) واأل ـــــلحة اللتيفة رير المشـــــروعة وتتقُّبها في الوقت المنا ـــــ  وبتريقة يتوَّ

 ومكافحة صن  األ لحة النا ية وايتجا  بها بصو ة رير مشروعة والحد ِّ من ختر  رقتها وتةريبها،

ــلم   ــ كة فنية ومفيدة من اللبراء وإذ يةـــــــــ ــفة  ـــــــــ بأهمية الفريق التامل المتني باأل ـــــــــــلحة النا ية بوصـــــــــ
ة ومواجهتها واقتراح تدابير للتصــدم لها، وتحةــين والةــلتات الملتصــة في ا ــت انة التحديات وايتجاهات الجديد

التتاون الدولي وت ادل المتلومات والمما  ــات الفضــلى  يما يتتلق بمن  ايتجا  رير المشــرول باأل ــلحة النا ية 
 عنة،منبحقة ومكافحتة، وإذ يحيط علما م  التقدير بأعمال الفريق والتوصيات ال

كت  األمم المتحدة المتني بالملد ات والجريمة في ه ا الصــــــــــدد من ما يقد ِّمة موإذ يال ظ م  التقدير  
ــلحة النا ية  ــأن األ ــ مة عبر برنامجة التالمي بشــ ــاء، بناء على طلبها، بما فيها ما قدَّ ــاعدة إلى الدول األعضــ مةــ

 ( 7) ،2020للد ا ة التالمية بشأن ايتجا  باأل لحة النا ية لتام ، 2020وإطالقة، في تموز/يولية 

ــاخ األكاديمية والقتال اللا  والمجتم  المدني في وإذ يقر   ــهامات التي مة التي تقدمها األو ـــــــــ باإل ـــــــــ
ناتها وال خيرة وايتجا  بها بصـــــو ة رير  التصـــــدم للتحديات التي يتر ها صـــــن  األ ـــــلحة النا ية وأجزائها ومكو ِّ

 يما يتتلق بالتتاون الدولي على   مشــــــروعة، عن طريق التواية وتحليل ايتجاهات وت ادل المما  ــــــات الفضــــــلى
 من  ه   الجريمة ومكافحتها وا ت انة اي تياجات من المةاعدة التقنية وتوفير تل  المةاعدة،

والبروتواويت الملحقة بها هي أهم الصـكوخ القانونية   المنظمة  على أنَّ اتفاقية الجريمةوإذ يتيد التأكيد  
عبر الوطنية، التي تلحق الضــــــــــر  باألفراد والمجتمتات في   المنظمة ريمةالتالمية النتاق لمن  ومكافحة آفة الج

جمي  البلدان، وإذ يؤا ِّد من جديد أيضـــــا على أهمية ه   الصـــــكوخ باعت ا ها األدوات الرئيةـــــية المتا ة للمجتم  
 الدولي من أجل ه ا الغرض، 

األطراف في اتفاقية األمم المتحدة من ايتفاقية، التي أنشـ  بمقتضـاها مؤتمر  32إلى المادة وإذ يشـير  
لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية من أجـل تحةــــــــــــــين قـد ة اـلدول األطراف على مكـافحـة الجريمـة المنظمـة 

 عبر الوطنية والتشجي  على تنفي  ايتفاقية وا تتراض تنفي ها،  

لتحقيق من ايتفاقية تنص على أن يتفق المؤتمر على وضـ  آليات   32إلى أنَّ المادة وإذ يشـير أيضـا  
 إجراء ا تتراض دو م لتنفي  ايتفاقية،  المتمحل فيالهدف ، منها أهداف

 5/ 5، و2010تشــــــــرين األول/أكتوبر  22المؤ َّخ  5/1، في ه ا الصــــــــدد، إلى قرا اتة  ا ل  وإذ يشــــــــير 
ــرين األول/أكتوبر  22المؤ َّخ  ــرين األول/أكتوبر  19المؤ َّخ  6/1، و2010تشـــــــــ  10المؤ َّخ  7/1، و2012تشـــــــــ

 ، 2016تشرين األول/أكتوبر  21خ  َّ المؤ  8/2، و2014تشرين األول/أكتوبر 

__________ 

 . باء   234/ 67انظر قرا  الجمعية التامة   ( 4)  
ــلحة اللتيفة من جمي  جوان ة، نيويو خ،  ( 5)   ــغيرة واأل ــ ــلحة الصــ ــرول باأل ــ تموز/يولية    20- 9تقرير مؤتمر األمم المتحدة المتني بايتجا  رير المشــ

2001   (A/CONF.192/15  الفصل الراب ، الفقرة ،)24 . 
 . 519/ 60مقرَّ  الجمعية التامة   أيضا   ؛ انظر Corr.2و   A/60/88مرفق الوعيقة  ( 6)  
 . 2020منشـو ات األمـم المتحـدة،  ( 7)  

http://undocs.org/ar/A/RES/67/234%20باء
http://undocs.org/ar/A/CONF.192/15
http://undocs.org/A/60/88
http://undocs.org/A/60/88/Corr.2
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وقواعـد ، اـل م اعتمـد  ـية إجراءات  2018تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر  19خ  َّ المؤ  9/1قرا     وإذ يتـيد ـتأكـيد 
تشـــغيل آلية ا ـــتتراض تنفي  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتواويت الملحقة 

 وقر  إطالق المر لة التحضيرية لتملية اي تتراض، ( 8) بها،

اـانون   18المؤ َّخ  74/177بقرا ات الجمعـية التـامـة ذات الصـــــــــــــــلة، ي  ــــــــــــــيمـا القرا  وإذ يحيط علمـاب  
والمتنون "تتزيز برنام  األمم المتحدة لمن  الجريمة والتدالة الجنائية، ي  ــــيما قد اتة في  2019األول/ديةــــمبر 

بــت  يــة الجمعيــة بــاعتمــاد المؤتمر قرا    و حــت  يــة الــدول األطراف في  9/1مجــال التتــاون التقني"، الــ م   َّ
 ايتفاقية على تنفي  ه   اآللية ودعمها، 

ريق التامل المتني باأل ــلحة النا ية في اجتماعة الةــاب  المتقود بنتائ  الفير   م  التقدير  -1 
، ويدعو الدول األطراف إلى اتلاذ التدابير المنا  ة لتنفي  التوصيات 2020تموز/يولية   17و  16في فيينا يومي 

ــاهمة في تتزيز التتاون الدولي على مكافحة ا لجرائم ونقاخ المناقشــــــة المنبحقة عن ذل  ايجتمال، من أجل المةــــ
 المتصلة باأل لحة النا ية؛ 

إلى الدول التي لم تصــ ب بتُد أطرافاب في بروتواول مكافحة صــن  األ ــلحة  يتيد تأكيد دعوتة -2 
ــروعة، المكم ِّل يتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  ــو ة رير مشــــ ناتها وال خيرة وايت ِّجا  بها بصــــ النا ية وأجزائها ومكو ِّ

 ؛ماتا إلى النظر في التيام ب ل ، وتنفي  أ كامة تنفي ا طنية،عبر الو  المنظمة الجريمة

والجريمــة، من خالل برنــامجــة التــالمي  ات دبــالملــ إلى مكتــ  األمم المتحــدة المتني  يتلــ  -3 
بشــــــأن األ ــــــلحة النا ية، أن يواصــــــل مةــــــاعدة الدول، بناء على طلبها، في جهودها الرامية إلى التصــــــديق على 
بروتواول األ لحة النا ية أو قبولة أو إقرا   أو اينضمام إلية وتنفي  ، ويشج ِّ  الدول األعضاء القاد ة على تقديم 

 ب ل  لتمكين المكت  من تنفي  وييتة في ه ا الصدد على نحو أفضل؛ التياميزانية على موا د من خا ج الم

بالدول األطراف في بروتواول األ لحة النا ية أن تتمل على نحو اامل م  آلية ا تتراض  يهي   - 4 
ها وأن ترد، بصــــــو ة  ــــــاملة تنفي  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتواويت الملحقة ب 

 وفي الوقت المنا  ، على ا تبيانات التقييم ال اتي، وي  يما تل  المتتلقة بتنفي  بروتواول األ لحة النا ية؛  

الدول األطراف في بروتواول األ ــــــــــــلحة النا ية على مواءمة تشــــــــــــريتاتها الوطنية م    يحثُّ  -5 
تراتيجيات لإل ـهام في التنفي  الكامل لالتفاقية والبروتواول، البروتواول، وعلى صـو  ختط عمل أو برام  أو ا ـ 

 قتفاء األعرو ــد أم ِّ عغرات قائمة في أطرها التشــريعية بشــأن نقاخ محل ترخيص الوا دات والصــاد ات، والو ــم، وا
ة و فظ الةــــــــجالت، ومن  تةــــــــري  األ ــــــــلحة النا ية المتتلة، بما في ذل  التجا ة فيها بوا ــــــــتة اإلنترنت وإعاد

 تشغيلها بصو ة رير مشروعة؛

بأن التنفي  الكامل والفتال لكل من اتفاقية الجريمة المنظمة وبروتواول األ ــــــــلحة النا ية  يقر -6 
تنظيم  قابي يةــاعد الدول على التصــدم للتهديدات المتصــلة بالتتو ات    ــاء  إلالمكمل لها يوفران أ ــا ــاب مفيداب 

التكنولوجية وتغير أ ـــــــالي  التمل  يما يتتلق بصـــــــن  األ ـــــــلحة النا ية وأجزائها ومكوناتها وال خيرة وايتجا  بها 
 بصو ة رير مشروعة، والتحقيق في ه   الجرائم ومال قة مرتكبيها قضائيا؛

ــأن جم  البـياـنات عن ايتجـا  رير ـباـلدول األط  يُهـي   - 7  راف تتوير أو ـتدايم ـقد اتـها الوطنـية بشـــــــــــ
المشـــرول باأل ـــلحة النا ية وتحليلها، بتية ا ـــت انة ايتجاهات واألنماخ، وتتزيز ت ادل المتلومات والتمكين من الرصـــد 

ويدعو الدول األطراف إلى اللا  بأهداف التنمية المةـــــــــــتدامة،  2- 4- 16المؤ ـــــــــــر  للتقدم المحرز بشـــــــــــأن التالمي 

__________ 

 ، المرفق. 1/ 9ر  قرا  المؤتم  ( 8)  
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 بالملد ات المشـــــــــــــا اة والمةـــــــــــــاهمة في جولة جم  البيانات القادمة التي يضـــــــــــــتل  بها مكت  األمم المتحدة المتني 
 والجريمة، عن طريق تقديم بيانات ومتلومات امية ونواية عن ايتجا  رير المشرول باأل لحة النا ية؛  

متحــدة المتني بــالملــد ات والجريمــة وريرهمــا من الــدول األطراف ومكتــ  األمم ال يشــــــــــــــج ِّ  -8 
الجهات المتنية على مواصــــــلة تحليل ونشــــــر المتلومات عن آعا  ايتجا  باأل ــــــلحة بوصــــــفة  ــــــوقا دولية رير 
مشــــــــــــــروعة وعالقتة بالتن  والجريمة، وتتوير أوجة التاز  بين التزامات اإلبال  المتمايزة لدس الدول األطراف، 

ء، على تيةــير إنتاج بيانات مو دة وقابلة للمقا نة، والتصــدم للتن  المةــلب ضــد المرأة والتمل،  ةــ  ايقتضــا
 ؛19-وجرائم الكراهية، فضال عن ايتجاهات الجديدة النا ئة عن جائحة اوفيد

الدول األطراف في بروتواول األ ــــــلحة النا ية التي تةــــــتو د وتصــــــد ِّ  أجزاء األ ــــــلحة   يحثُّ  -9 
ناتها على تتزيز تدابيرها الرقابية تما ــــــــياب م  البروتواول ورير  من الصــــــــكوخ القانونية الدولية ذات  النا ية ومكو ِّ

 ة رير مشــروعة والحد من الصــلة التي هي طرف فيها، بتية من  ملاطر تةــريبها، وصــنتها وايتجا  بها بصــو 
على جم  والمواظ ة  ه   الملاطر، ويشــــــــجتها على تتزيز نظمها المحلية اللاصــــــــة بالو ــــــــم و فظ الةــــــــجالت  

وتةـــــــــجيل وتحليل البيانات، بما يشـــــــــمل البيانات المتتلقة باقتفاء أعر األ ـــــــــلحة النا ية المةـــــــــتردة والمضـــــــــبوطة 
ــفة التي  ــاد ة والمجموعة والمكتشـ ــت انتها  والمصـ ة منها ا ـ ــلتها م  نشـــاخ رير مشـــرول، ألرراض عدَّ ــت فة في صـ ُيشـ

 واقتفاء أعرها وا ل ،  يحما أمكن، ا ت انة أجزائها ومكوناتها وال خيرة واقتفاء أعرها؛

ــج ِّ   - 10  ــلحة النا ية   يشــــ ــ  نتاق ممكن في اقتفاء أعر األ ــــ الدول األطراف على أن تتتاون على أو ــــ
 قات القضــــائية المتتلقة بأنشــــتة صــــنتها وايتجا  بها بصــــو ة رير مشــــروعة، بما في ذل  من وفي التحتيقات والمال 

خالل اي ــــــــتجابة اآلنية والفتَّالة لتل ات التتاون الدولي المتتلقة باقتفاء األعر والتحتيقات الجنائية، وأن تنظر، في ه ا 
ي ذل ،  ةــ  ايقتضــاء، منظومة اإلنتربول )المنظمة  الصــدد، في اي ــتفادة من آليات اقتفاء األعر أو التيةــير، بما ف 

 الدولية للشرطة الجنائية( إلدا ة  جالت األ لحة المحظو ة واقتفاء أعرها، وريرها من اآلليات؛ 

الدول األطراف في بروتواول األ ــلحة النا ية إلى ضــمان و ــم جمي  األ ــلحة النا ية  يدعو -11 
ة أو المصـــــاد ة والتي ُأذن   ـــــمي ا بالتللص منها على نحو  ـــــامل، بما في ذل  األ ـــــلحة ا لمجموعة أو المةـــــتردَّ

بو ـيلة رير التدمير، والتروي  لت ادل المما  ـات الفضـلى واللبرات المكتةـ ة في وضـ  التدابير الرامية إلى من  
ناتها، أو طم  تل  الو  ــاء، أجزائها وذخائرها ومكو ِّ ــلحة النا ية، وعند ايقتضـ  ـــوم أو إزالتها أو تزوير و ـــوم األ ـ

 تحويرها على نحو رير مشرول؛

إلى مكتــ  األمم المتحــدة المتني بـالملــد ات والجريمــة، بتيــة تتزيز تـدابير منةــــــــــــــقـة  يتلــ  -12 
األ ــلحة النا ية للتصــدم للتهديدات المتصــلة بالتتو ات التكنولوجية وتغير أ ــالي  التمل المةــتلدمة في صــن  

ــو ة رير  وأجزائها ومكوناتها وال خيرة ــريعية وت وايتجا  بها بصـ ــتحدت أدوات تشـ ــغيلمشـــروعة، أن يةـ ــاعد شـ ية تةـ
البلدان على التصــدم للتهديدات المةــت انة وتنظيم األنشــتة ذات الصــلة على نحو أفضــل، بما في ذل  الت اعة 

خالل اللدمات الحالعية األبتاد ل  ـــــــــــــلحة النا ية، وتحويل األ ـــــــــــــلحة النا ية، وايتجا  باأل ـــــــــــــلحة النا ية من 
 البريدية، والجريمة الةيبرانية التي ترتك  با تلدام الش كة اللتية والتمالت المشفرة؛

الدول األطراف إلى أن تتل  ضـــروباب متلصـــصـــة من التد ي  لفائدة موظفي األجهزة  يدعو -13 
ــم واقتفاء األعر و فظ الةـــــــــجالتو الوطنية المتنية بإنفاذ القان  ، بما في ذل  التد ي  على ن والرقابة تتناول الو ـــــــ

 التكنولوجيات الجديدة وا ت انة األ لحة النا ية وتةجيل مضبوطاتها واإلبال  عنها؛

ــاملـة نظمـا متكـاملـة   ـيدعو -14  الـدول األطراف إلى أن ـتد ج في نظمهـا القـانونـية والتنظيمـية الشــــــــــــ
لحفظ الةـجالت تغتي اامل أطوا  دو ة  ياة األ ـلحة النا ية وأجزائها ومكوناتها وال خيرة، بما في ذل  الجوان  

لقة بالتصـدير واي ـتيراد التي تدخل ضـمن المجال المشـرول محل الصـناعة التحويلية، فضـال عن المتلومات المتت
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والنقل، وإصــــــــــدا  التراخيص لحيازة األ ــــــــــلحة النا ية والتحقق من المةــــــــــتتمل النهائي، عم النظر في تمديد فترة 
 اي تفاظ به   الةجالت؛

إلى الــدول األطراف أن تتزز آليــاتهــا وا ــــــــــــــتراتيجيــاتهــا لمراق ــة الحــدود من أجــل من    يتلــ  -15 
ول باأل ــلحة النا ية وأجزائها ومكوناتها وال خيرة وتحويلها، بةــبل منها تتزيز قد ات ومكافحة ايتجا  رير المشــر 

الكشــــــ  الم كر عن طريق ا ــــــتلدام األدوات التكنولوجية، وتوفير التد ي  المتلصــــــص لةــــــلتات إنفاذ القانون 
ت الصـــــلة في والجما خ والةـــــلتات القضـــــائية، وا ل  للمةـــــتو دين والمصـــــد ين وريرهم من الجهات الفاعلة ذا

 القتال اللا  محل الناقلين، واللدمات البريدية وخدمات تةليم الترود؛

ــاعدة التقنية طوعا وبموج   ـــــــــــروخ متفق  يدعو -16  الدول األطراف إلى النظر في تقديم المةـــــــــ
عليها، بةــــــبل منها توفير أ دت المتدات من قبيل الما ــــــحات الضــــــوئية وريرها من نظم مراق ة الحدود الالزمة 

مشــتراة في  ــكل  لمكافحة ايتجا  رير المشــرول باأل ــلحة النا ية؛ والنظر في إنشــاء أفرقة تحقيق وأفرقة علمية
 هيئات قائمة في المناطق الحدودية تت ادل المتلومات واي تل ا ات با تمرا  وتتمل داخل الممرات الحدودية؛

الدول األطراف إلى تتزيز التحتيقات في الجرائم المتصــلة باأل ــلحة النا ية التي يدعو أيضــا  -17 
ــل األ ــروعة ورةـــــ ــ كات ايتجا  التي تق  تقترن بالتحتيقات في الموجودات رير المشـــــ موال، من أجل تفكي   ـــــ

ــبوهة، من أجل  ــتل ا ية عن المتامالت المشـ ــلحة وجم  المتلومات اي ـ ــروعة ل  ـ و اء عمليات النقل رير المشـ
 من أهداف التنمية المةتدامة؛ 4-16تحقيق الغاية 

على تتميم مراعاة الدول األطراف ومكت  األمم المتحدة المتني بالملد ات والجريمة  يشـــــــج ِّ  -18 
ــميم البرام  والتلتيط  ــلحة النا ية، في مجايت تصـــ ــات والبرام  المتتلقة باأل ـــ ــيا ـــ ــاني في الةـــ المنظو  الجنةـــ
والتنفي  والرصـــــد والتقييم وريرها من المجايت، ويشـــــج ِّ  أيضـــــا على ت ادل اللبرات الوطنية والد وو المةـــــتفادة 

ــلى، ويدعو الدول األطراف   ــات الفضـــــ ــنفة  ةـــــــ  نول الجن  عن والمما  ـــــ ــلة جم  البيانات المصـــــ إلى مواصـــــ
ايتجا  باأل ـــــــــلحة النا ية بصـــــــــو ة رير مشـــــــــروعة وزيادة فهم ه   الدول لغعا  الجنةـــــــــانية له ا ايتجا  رير 

 المشرول، وي  يما لغرض تحةين ما يقابلة من  يا ات وبرام  وطنية؛

كن، مشـــــــا اة اللبراء الوطنيين والةـــــــلتات الدول األطراف على أن تتزز،  يحما أم يشـــــــج ِّ  -19 
ة والمنظمـات دون اإلقليميـة واإلقليميـة ورير الحكوميـة المتنيـة في اجتمـاعـات الفريق التـامـل  الوطنيـة الملتصــــــــــــــَّ

 المتني باأل لحة النا ية بما يتما ى م  النظام الداخلي للمؤتمر؛

ـناطق والبـلدان، ممـا ـيدل على بحـدوت زـيادة في  جم ايتجـا  ـباـل خـائر في بتف الم يةــــــــــــــلم -20 
انتشـــــا  األ ـــــلحة النا ية وا ـــــتلدامها، والتحديات التي تواجة اعتراض تل  ال خائر واقتفاء أعرها، وي  ـــــيما على 

 الحدود ومراكز المراق ة الجمراية؛

ــاء، المنظمات الدولية واإلقليمية ودوائر القتال اللا  والمنظمات يدعو -21  ،  ةــــــــــ  ايقتضــــــــ
ــات المجتم  المدني إلى تتزيز التتاون  يما بينها وإلى التمل م  رير الحكوم ــةــــ ــاخ األكاديمية ومؤ ــــ ية واألو ــــ

والتواـية ـبالجرائم المتصـــــــــــــــلة  ـتامـااـلدول األطراف في بروتواول األ ــــــــــــــلحـة الـنا ـية بتـية تنفـي  البروتواول تنفـي اب 
ناتها وال خيرة؛باأل لحة النا ية، بغرض من  ومكافحة ايتجا  رير   المشرول باأل لحة النا ية وأجزائها ومكو ِّ

والجريمـة أن يواصــــــــــــــل مةــــــــــــــاعدة الدول  ات  دبالملـ إلى مكـت  األمم المتحـدة المتني   يتـل  -22 
ــاب  ــوصــ ــلحة النا ية، خصــ ــة بمراق ة األ ــ األطراف، بناءب على طلبها، في جهودها الرامية إلى تتزيز نظمها اللاصــ

ــرُّف فيها، والدعم التقني في مجاي ــاد تها والتصـ ــ تها ومصـ ــلحة النا ية وضـ ــت انة األ ـ ــريتات، وا ـ ــ  التشـ ت وضـ
بشـــأن و ـــم األ ـــلحة النا ية و فظ  ـــجالتها واقتفاء أعرها؛ والتد ي  وبناء القد ات في مجال التحقيق في الجرائم 
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ناتها  ، بتية من  ومكافحة وا ــت ئياقضــاذات الصــلة ومال قة مرتكبيها  ئصــال صــن  األ ــلحة النا ية وأجزائها ومكو ِّ
 وال خيرة وايتجا  بها بصو ة رير مشروعة؛

إلى مكت  األمم المتحدة المتني بالملد ات والجريمة أن يواصــل تتزيز التتاون   أيضــا  يتل  -23 
 ذات الصلة؛والتنةيق بين األمانات والهيئات الملتصة المتنية بالصكوخ واآلليات الدولية واإلقليمية 

ــلحة النا ية في أداء وظائفة،   يتل  -24  ــل دعم الفريق التامل المتني باأل ــ إلى األمانة أن تواصــ
مكما يتل  إليها أن  إلى المؤتمر في دو تة الحادية عشــــــــــــرة تقريرا عن اجتماعات الفريق التامل التي ُعقدت  تقد ِّ

 قبل تل  الدو ة.
 

 


