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141020    141020    V.20-05842 (A) 

*2005842*  

 الدورة العاشرة

 2020األول/أكتوبر  تشرين 16-12فيينا، 

 من جدول األعمال (د) 2البند 

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

صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها 
 بصورة غير مشروعة

  

   

  منقح المكسيك: مشروع قرارو السلفادور وغواتيماال   

 

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

 

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

الذكرى الســــــــــــــنوية التشــــــــــــــرين لعتماد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ب يرحب  إذ  
 تشكل إطارا عالميا للتتاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،التي  ( 1) الوطنية،

 قراره، وإذ يتاود تأكيد المنظمة  من اتفاقية الجريمة 32إلى المهام المســــــــــندة إلية في المادة إذ يشــــــــــير و  
 ،2008تشرين األول/أكتوبر  17        المؤر خ  4/6 ومقرره 2014تشرين األول/أكتوبر  10        المؤر خ  7/1

ــا   ــلحة   2010تشــــرين األول/أكتوبر  22          ، المؤر خ 5/4إلى قراراتة  وإذ يشــــير أي ــ ــنس األ ــ والمتنون "صــ
ــو  ــرين األول/أكتوبر  19        المؤر خ   6/2ورة غير مشـــروعة"،                                                      النارية وأجزائها ومكو  ناتها والذخيرة والتجار بها بصـ تشـ

                                                                                    ترويج  الن ــــــــمام  إلى بروتوكول مكافحة صــــــــنس األ ــــــــلحة النارية وأجزائها ومكو ناتها والذخيرة والمتنون "  2012
طنية،                                                                                             والتجار بها بصــــــــــــورة غير مشــــــــــــروعة، المكم  ل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الو 

ــلحة  2014تشــــــــرين األول/أكتوبر  10          ، المؤر خ 7/2و "،         وتنفيذ ه ــنس األ ــــــ والمتنون "أهمية بروتوكول مكافحة صــــــ
ــروعة، المكم  ل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  ــورة غير مشــــ                                                                                                           النارية وأجزائها ومكو  ناتها والذخيرة والتجار بها بصــــ

ــة ــة الجريمــ ــة"، و المنظمــ ــذ  2016تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر  21          ، المؤر خ 8/3عبر الوطنيــ والمتنون "تتزيز تنفيــ
                                                                                               مكافحة صـنس األ ـلحة النارية وأجزائها ومكو  ناتها والذخيرة والتجار بها بصـورة غير مشـروعة، المكم  ل  بروتوكول

ــرين األول/أكتوبر  19خ    ر  ، المؤ 9/2عبر الوطنية"، و  المنظمة لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة  2018تشــ
__________ 

  (1 ) United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574 . 
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                                                 صـــــــــــــنس األ ـــــــــــــلحة النارية وأجزائها ومكو  ناتها والذخيرة والمتنون "تتزيز وكفالة التنفيذ الفتال لبروتوكول مكافحة  
 عبر الوطنية"، المنظمة                                                                            والتجار بها بصورة غير مشروعة، المكم  ل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة

جهودها الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المســــتدامة لتام  الدول األطراف إلى الم ــــي قدما فيوإذ يدعو  
 بهدف،  التدفقات غير المشـــــــــروعة ل  ـــــــــلحة من كبيرالحد بقدر ، التي تشـــــــــمل  4-16حقيق الغاية ت و  ( 2) 2030

ــالمة ل ي هم   فيها أحد من أجل   ــتدامة                                                           التشـــــــــجيس على إقامة مجتمتات مســـــــ وتوفير  ـــــــــبل  تحقيق التنمية المســـــــ
 ،الوصول إلى التدالة للجميس

                                                                            إزاء تزايد ال ــرر النا ــ  عن صــنس األ ــلحة النارية وأجزائها ومكو  ناتها والذخيرة وإذ يســاوره بالا القلق  
والتجار بها بصــــورة غير مشــــروعة، وما ينتج عن ذل  من أعر  ــــلبي على مســــتويات الجريمة والتن  في عدة 

حصـــــــول على هذه ، للاإلرهابيون مناطق، وإزاء اإلمكانية التي تمتلكها المنظمات اإلجرامية، وفي بتض الحالت  
 األ لحة النارية،

ب ــــــرورة التمل بصــــــورة أف ــــــل على متالجة اللتد اإلنســــــاني لهذا التحد  وبأهمية مراعاة وإذ يســــــلم  
ــحايا الجرائم   ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها على نحو احتياجات ضــ ــنس األ ــ ــلة بصــ المتصــ

 ،غير مشروع

                                                                  أل ـــــلحة النارية وأجزائها ومكو  ناتها والذخيرة والتجار بها بصـــــورة غير من صـــــنس ا  دالح نأوإذ يالحظ  
عبر   المنظمة                                                                                        مشــــــروعة يمح  ل أحد التناصــــــر الرئيســــــية للجهود الرامية إلى الحد   من  ــــــلطة الجماعات اإلجرامية

 الوطنية والتن  الذ  يرافق أنشطتها،

ــفةوإذ يتيد تأكيد   ــلة تنفيذ نهج متكامل  الحاجة إلى أن تقوم الدول األطراف بصــ عاجلة باعتماد ومواصــ
عبر الوطنية، بما يشــــــمل صــــــنس األ ــــــلحة النارية وأجزائها   المنظمة و ــــــامل لمتالجة األ ــــــلاج الجذرية للجريمة

ــاء، التوامل  ــلان، عند القت ــــ                                                                                                 ومكو  ناتها والذخيرة والتجار بها بصــــــورة غير مشــــــروعة، على أن تؤخذ في الحســــ
ــادية والجتما ي  ــلة باأل ــــلحة النارية، وكذل  األنشــــطة اإلجرامية التابرة القتصــ ة التي لها أعر في الجرائم المتصــ

للحدود وتدفقات التجار، ول  ــــــــــــيما المتتلقة باأل ــــــــــــلحة النارية، وإذ يدرخ أن عمة حاجة ملحة ألن تأخذ الدول 
 ،لهذه الجرائموالتمر  الجنساني  يناللتدفي العتلار األطراف 

ــاوره القلق   ــاء وإذ ل يزال يسـ ــلحة النارية على حياة النسـ ــلبي لالتجار غير المشـــروع باأل ـ إزاء األعر السـ
بما لمنس التجار غير المشــــروع باأل ــــلحة النارية ومكافحتة والق ــــاء علية  وإذ يســــلموالرجال والفتيات والفتيان، 

 من أهمية بالغة في مكافحة التن  الجنساني،

ــهدتة اةونة األخيرة منوإذ يدرخ   ، بما (19-جائحة فيروس كورونا )كوفيدربما فاقمتها تحديات  ما  ــــــــ
، محل ا ـــــــتندام اإلنترنا في تجارة األ ـــــــلحة النارية وأجزائها دوليةلتجارة اللال ـــــــتغالل اإلجرامي  تزايد في ذل  

                      ومكو  ناتها والذخيرة،

زيــادة التن   في، في جملــة أمور، تمحــلخطرا ي  شــــــــــــــكــلت  19-كوفيــدجــائحــة مس القلق أن  يالحظوإذ  
 ،                                                                         التائلي، وأن األ لحة النارية غير المشروعة يمكن أن ت ستندم لرتكاج هذا التن 

الجهود المتواصــلة المبذولة على مســتوى التمل المتتدد األطراف وعلى الصــتيد  يالحظ مس التقديروإذ  
إذ و ،                                                                                                 اإلقليمي ودون اإلقليمي من أجل تتزيز منس صــــــــنس األ ــــــــلحة النارية وأجزائها ومكو  ناتها والذخيرة ومكافحتة

                                                                                          اتفاقية الجريمة المنظمة، وخصــوصــا  بروتوكول مكافحة صــنس األ ــلحة النارية وأجزائها ومكو  ناتها   أن شــدد علىي 

__________ 

 . 1/ 70قرار الجمعية التامة   ( 2)  
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هما من أهم الصـــــــكوخ القانونية التالمية لمكافحة  ( 3)            مكم  ل لها،والذخيرة والتجار بها بصـــــــورة غير مشـــــــروعة، ال
                                                                               صنس األ لحة النارية وأجزائها ومكو  ناتها والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة،

المواضــــــيس المحورية المشــــــتركة مس  ــــــائر الصــــــكوخ القانونية الدولية ذات الصــــــلة، وكذل  وإذ يالحظ  
ــكوخ اإلقليمية  ــكوخ واألطر وتكاملها، ومنها متاهدة الصــ ــلة وطبيتة تل  الصــ واألطر التالمية األخرى ذات الصــ
                                                                                      التي توفر إطارا  لدولها األطراف لتنظيم التجارة الدولية في األ ـــــــــــــلحة التقليدية، واللتزامات  ( 4) تجارة األ ـــــــــــــلحة،

صــغيرة واأل ــلحة الن يفة بكل جوانلة الســيا ــية، من قبيل برنامج التمل لمنس التجار غير المشــروع باأل ــلحة ال
                                                        والصــــــــــ  الدولي لتمكين الدول من التتر ف على األ ــــــــــلحة الصــــــــــغيرة  ( 5) ومكافحة ذل  التجار والق ــــــــــاء علية

اللذين يهدفان إلى منس   ( 6)                                                                            واأل ـــــلحة الن يفة غير المشـــــروعة وتتق بها في الوقا المنا ـــــب وبطريقة يتو ل عليها،
                                                                   نارية والتجار بها بصورة غير مشروعة والحد   من خطر  رقتها وتسريبها،ومكافحة صنس األ لحة ال

ــلم   ــلكة فنية ومفيدة من النبراء وإذ يســـــــــ ــفة  ـــــــــ بأهمية الفريق التامل المتني باأل ـــــــــــلحة النارية بوصـــــــــ
 والســلطات المنتصــة في ا ــتلانة التحديات والتجاهات الجديدة ومواجهتها واقتراي تدابير للتصــد  لها، وتحســين
التتاون الدولي وتلادل المتلومات والممار ــات الف ــلى  يما يتتلق بمنس التجار غير المشــروع باأل ــلحة النارية 

 ،اعنهمنبحقة التوصيات الب ومكافحتة، وإذ يحيط علما مس التقدير بأعمال الفريق و 

ا  ية ذ  طلب ال  2017كانون األول/ديســـــــــمبر  4        المور خ  72/55إلى قرار الجمعية التامة   وإذ يشـــــــــير 
إلى األمين التام أن يدعو إلى عقد اجتماع لفريق من النبراء الحكوميين بشـــــأن المشـــــاكل النا ـــــ ة عن   الجمعية

  تكديس فائض منزونات الذخائر التقليدية،

                                                                       ما يقد  مة مكتب األمم المتحدة المتني بالمندرات والجريمة في هذا الصــــــــــدد من وإذ يالحظ مس التقدير  
ــلحة النارية  ــأن األ ــ ــاء، بناء على طلبها، بما فيها ما قد مة عبر برنامجة التالمي بشــ ــاعدة إلى الدول األع ــ                                                                                                    مســ

 ( 7) ،0202للدرا ة التالمية بشأن التجار باأل لحة النارية لتام ، 2020وإطالقة، في تموز/يولية 

ــل انا ك، متى                  باإل ــــــــــهامات ال ي مةوإذ يقر   التي تقدمها األو ــــــــــاة األكاديمية والقطاع  ة،ومفيد ةمنا ــــــــ
ــد  ل ــلحة النارية وأجزائها ومكو  ناتها  لتض االناص والمجتمس المدني في التصـ ــنس األ ـ                                                              لتحديات التي يطرحها صـ

، عن طريق التو ية وتحليل التجاهات وتلادل ، والتصــد  ألعر ذل والذخيرة والتجار بها بصــورة غير مشــروعة
ــتلانة الحتياجات من الجرائم  الممار ــــــــــات الف ــــــــــلى  يما يتتلق بالتتاون الدولي على منس هذه  ومكافحتها وا ــــــــ

 المساعدة التقنية وتوفير تل  المساعدة،

ابس المتقود بنتائج الفريق التامل المتني باأل ــلحة النارية في اجتماعة الســ يرحب مس التقدير  -1 
حسب القت اء  الالزمة، الدول األطراف إلى اتناذ التدابير ويدعو، 2020تموز/يولية   17و 16في فيينا يومي 

، من ات الفريق التامللتنفيذ التوصـــــــيات ونقاة المناقشـــــــة المنبحقة عن اجتماعالمحلية، وبما يتســـــــق مس قوانينها 
 أجل المساهمة في تتزيز التتاون الدولي على مكافحة الجرائم المتصلة باأل لحة النارية؛ 

__________ 

  (3 ) United Nations, Treaty Series, vol. 2326, No. 39574 . 
 . باء   234/ 67انظر قرار الجمعية التامة   ( 4)  
ــلحة الن يفة من جميس جوانلة، نيويورخ،  ( 5)   ــغيرة واأل ــ ــلحة الصــ ــروع باأل ــ تموز/يولية    20- 9تقرير مؤتمر األمم المتحدة المتني بالتجار غير المشــ

2001   (A/CONF.192/15  الفصل الرابس، الفقرة ،)24 . 
 . 519/ 60                      مقر ر الجمعية التامة   أي ا   ؛ انظر Corr.2و   A/60/88مرفق الوعيقة  ( 6)  
 . 2020منشـورات األمـم المتحـدة،  ( 7)  
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                                                                               الدول التي لم تصـل  بتد  أطرافا  في بروتوكول مكافحة صـنس األ ـلحة النارية وأجزائها  يشـجس -2 
 المنظمة لمتحدة لمكافحة الجريمة                                                                             ومكو  ناتها والذخيرة والت  جار بها بصـــورة غير مشـــروعة، المكم  ل لتفاقية األمم ا

 ؛ماإلى النظر في ال يام بذل ، وتنفيذ أحكامة تنفيذا تا عبر الوطنية،

ــلحــة النــاريــة على تتزيز جهودهــا الراميــة إلى تنفيـــذ        يحــ    - 3  الــدول األطراف في بروتوكول األ ـــــــــــ
 بروتوكول؛ ال 

رات والجريمــة، من خالل برنــامجــة التــالمي دإلى مكتــب األمم المتحــدة المتني بــالمنــ  يطلــب -4 
بشــــــأن األ ــــــلحة النارية، أن يواصــــــل مســــــاعدة الدول، بناء على طلبها، في جهودها الرامية إلى التصــــــديق على 
                                                                                                           بروتوكول األ لحة النارية أو قبولة أو إقراره أو الن مام إلية وتنفيذه، ويشج  س الدول األع اء القادرة على تقديم 

 بذل  لتمكين المكتب من تنفيذ وليتة في هذا الصدد على نحو أف ل؛ ال يامالميزانية على  موارد من خارج

ـباـلدول األطراف أن تتـمل على نحو ـكاـمل مس الـية ا ـــــــــــــتترام تنفـيذ اتـفاقـية األمم المتـحدة   يهـيب  - 5 
 تبيانات التقييم الذاتي؛  ، بصورة  املة وفي الوقا المنا ب، على ا  جيب لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأن ت 

الدول األطراف في بروتوكول األ ـــلحة النارية على مواءمة تشـــريتاتها مس البروتوكول،        يح    -6 
 د من أجل  وعلى صوغ خطط عمل أو برامج أو ا تراتيجيات لإل هام في التنفيذ الكامل لالتفاقية والبروتوكول، 

وحفظ  قتفاء األعراة محل ترخيص الواردات والصادرات، والو م، وا                                            أ    عغرات قائمة في أطرها التشريعية بشأن نق
والنظر في اتناذ المزيد من التدابير، حسـب القت ـاء، لمنس ومكافحة صـنس األ ـلحة النارية وأجزائها السـجالت،  

نترنا ومكوناتها والذخيرة والتجار بها على نحو غير مشـــــروع، وتســـــريبها، بما في ذل  التجارة فيها بوا ـــــطة اإل
 ؛هااقتفاء أعر وإعادة تشغيلها بصورة غير مشروعة، مما قد يشمل تدابير تسم  ب 

بأن التنفيذ الكامل والفتال لكل من اتفاقية الجريمة المنظمة وبروتوكول األ ــــــــلحة النارية  يقر -7 
تصـــلة بالتطورات رقابي يســـاعد الدول على التصـــد  للتهديدات الم نظام   ـــاءر إل                                المكمل لها يوفران أ ـــا ـــا  مفيدا  

التكنولوجية وتغير أ ـــــــاليب التمل  يما يتتلق بصـــــــنس األ ـــــــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها 
 بصورة غير مشروعة، والتحقيق في هذه الجرائم ومالحقة مرتكبيها ق ائيا؛

بالدول تطوير أو تد يم قدراتها الوطنية بشــــــــــأن جمس البيانات عن التجار غير المشــــــــــروع   يهيب  - 8 
باأل ــــــلحة النارية وتحليلها، بتية ا ــــــتلانة التجاهات واألنماة، وتتزيز تلادل المتلومات والتمكين من الرصــــــد التالمي  

دعو الدول األطراف إلى المشـــــــاركة  الناص بأهداف التنمية المســـــــتدامة، وي  2- 4- 16المؤ ـــــــر  للتقدم المحرز بشـــــــأن 
والجريمة، عن  بالمندرات والمســـــــــاهمة في جولة جمس البيانات القادمة التي ي ـــــــــطلس بها مكتب األمم المتحدة المتني 
 طريق تقديم بيانات ومتلومات كمية ونو ية عن التجار غير المشروع باأل لحة النارية؛  

ـبالمنـدرات والجريمـة وغيرهمـا من الجهـات المتنـية  اـلدول ومكـتب األمم المتحـدة المتني ـيدعو -9 
ــوقا غير مشـــروعة وعالقتة بالتن  إلى  ــفة  ـ ــلحة بوصـ ــر المتلومات عن اعار التجار باأل ـ ــلة تحليل ونشـ مواصـ

التمل، حســـــــب القت ـــــــاء، على تيســـــــير إنتاج بيانات موحدة وقابلة للمقارنة، والتصـــــــد  للتن  إلى و والجريمة، 
ــد المرأة و  ــل  ضـــ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها  جرائم الكراهيةالمســـ ــنس األ ـــ ــلة بصـــ المتصـــ

ــورة غير مشــــــــروعة، ــ ة عن جائحة  المحتملة و ف ــــــــال عن التجاهات   بصــــــ مرم فيروس كورونا  الجديدة النا ــــــ
مكتب األمم المتحدة المتني بالمندرات والجريمة وغيره من المنظمات ذات الصــــــلة على  ويشــــــجس ؛(19-كوفيد)

 تطوير أوجة التآزر بين التزامات اإلبالغ المتمايزة لدى الدول األطراف؛

ــلحة النارية         يح    - 10  ــد  ر أجزاء األ ـ ــتورد وتصـ ــلحة النارية التي تسـ                                                                                   الدول األطراف في بروتوكول األ ـ
                                                                                                    ى تتزيز تدابيرها الرقابية تما ـيا  مس البروتوكول وغيره من الصـكوخ القانونية الدولية ذات الصـلة التي هي                ومكو  ناتها عل 

 ؛ طرف فيها، بتية منس مناطر تسريبها، وصنتها والتجار بها بصورة غير مشروعة والحد من هذه المناطر 
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ظمها المحلية الناصــــــة في بروتوكول األ ـــــــلحة النارية على تتزيز ن الدول األطراف   يشـــــــجس -11 
على جمس وتســـجيل وتحليل البيانات، بما يشـــمل البيانات المتتلقة باقتفاء أعر والمواظلة بالو ـــم وحفظ الســـجالت  

ــلتها  ــتل ة في صــ ــفة التي ي شــ ــادرة والمجموعة والمكتشــ ــبوطة والمصــ ــتردة والم ــ ــلحة النارية المســ ــاة غير ب                                                                                       األ ــ نشــ
على النحو و متى كان ذل  منا ـــــلا وقابال للتطبيق، واقتفاء أعرها وكذل ،                                  مشـــــروع، ألغرام عد ة منها ا ـــــتلانتها 

 بروتوكول األ لحة النارية، ا تلانة أجزائها ومكوناتها والذخيرة واقتفاء أعرها؛المنصوص علية في 

ــج  س  - 12  ــلحة النارية         يشــــ ــس نطا  ممكن في اقتفاء أعر األ ــــ الدول األطراف على أن تتتاون على أو ــــ
عند  ، وفي التح يقات والمالحقات الق ــائية المتتلقة بأنشــطة صــنتها والتجار بها بصــورة غير مشــروعة، بما في ذل  

من  ، التي ترتكبها التصـــــابات القت ـــــاء، عندما تكون ذات صـــــلة باإلرهاج والجرائم األخرى، محل الجريمة الح ـــــرية 
خالل ال ــــــــتجابة اةنية والفتالة لطللات التتاون الدولي المتتلقة باقتفاء األعر والتح يقات الجنائية، وأن تنظر، في هذا 

، حســــب القت ــــاء، منظومة ومنها على  ــــبيل المحال اقتفاء األعر أو اليات التيســــير، نظم  الصــــدد، في ال ــــتفادة من  
 نظمة الدولية للشرطة الجنائية( إلدارة  جالت األ لحة المحظورة واقتفاء أعرها، وغيرها من اةليات؛ اإلنتربول )الم 

الدول األطراف في بروتوكول األ ــلحة النارية إلى ضــمان و ــم جميس األ ــلحة النارية  يدعو -13 
                       ذن ر ـــــمي ا بالتنلص منها                                                                            على نحو  ـــــامل، بما في ذل  األ ـــــلحة المجموعة أو المســـــترد ة أو المصـــــادرة والتي أ  

بو ـيلة غير التدمير، والترويج لتلادل الممار ـات الف ـلى والنبرات المكتسـلة في وضـس التدابير الرامية إلى منس 
                           ها ومكو  ناتها، أو طمس تل  ت ر ي أجزائها وذخو ، متى كان ذل  منا ـلا وقابال للتطبيقتزوير و ـوم األ ـلحة النارية، 

 يرها على نحو غير مشروع؛الو وم أو إزالتها أو تحو 

الدول األطراف إلى تتزيز ومواءمة التدابير التي تتنذها للتصــــد  للتهديدات المتصــــلة  يدعو -14 
ــنس  ــتندمة في صــ ــاليب التمل المســ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة بالتطورات التكنولوجية وتغير أ ــ األ ــ

كـتب األمم المتحـدة المتني ـبالمنـدرات والجريمـة، حســــــــــــــب مشــــــــــــــروعـة، ـبدعم من موالتجـار بهـا بصــــــــــــــورة غير 
القت ـــاء، بســـبل منها ا ـــتندام التكنولوجيا الحديحة، محل األ ـــلحة التجميعية والطلاعة الحالعية األبتاد ل  ـــلحة 
ــلكة الن ية والتمالت  ــتندام الشـــــــ ــلحة النارية، والتجار من خالل الندمات البريدية، وا ـــــــ النارية، وتحويل األ ـــــــ

وإلى الطلب إلى مكتب األمم المتحدة المتني بالمندرات والجريمة أن يواصــــل، حســــب الحاجة، وضــــس  مشــــفرة؛ال
                                                                                                   أدوات تشــــريعية وتنفيذية، وأن يجمس المتلومات عن التجاهات وتدابير التصــــد  الفتالة، وي طلس الدول األطراف 

 ؛المتلوماتاألخرى وغيرها من المنظمات والنظم الدولية ذات الصلة على تل  

                                     تطلب ضـــروبا  متنصـــصـــة من التدريب لفائدة تقدم و/أو الدول األطراف إلى أن  أي ـــا يدعو -15 
ن والرقابة تتناول الو ــــم واقتفاء األعر وحفظ الســــجالت، بما في ذل  و موظفي األجهزة الوطنية المتنية بإنفاذ القان 

 ة وتسجيل م بوطاتها واإلبالغ عنها؛التدريب على التكنولوجيات الجديدة وا تلانة األ لحة الناري 

لحفظ الســــجالت تغطي   الياتأن تدرج في نظمها القانونية والتنظيمية الدول األطراف  ب  يهيب -16 
ــلحة النارية ــلا وقابال للتطبيق،  ،كامل أطوار دورة حياة األ ــ أجزائها ومكوناتها والذخيرة، بما ومتى كان ذل  منا ــ

تدخل ضـــــمن المجال المشـــــروع محل الصـــــناعة التحويلية، ف ـــــال عن المتلومات المتتلقة في ذل  الجوانب التي 
بالتصـدير وال ـتيراد والنقل، وإصـدار التراخيص لحيازة األ ـلحة النارية والتحقق من المسـتتمل النهائي، عم النظر 

 في تمديد فترة الحتفاظ بهذه السجالت؛

تتزز الياتها وا ـتراتيجياتها لمراقلة الحدود من أجل منس ومكافحة الدول األطراف أن  ب  أي ـا  يهيب  - 17 
ــنتها والتجار بها بصـــــورة غير   ـــــرقة األ ـــــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة أو فقدانها أو تســـــريبها، وكذل  صـــ

التدريب  مشــــــــــــروعة، بســــــــــــبل منها تتزيز قدرات الكشــــــــــــ  الملكر عن طريق ا ــــــــــــتندام األدوات التكنولوجية، وتوفير 
حسـب القت ـاء،  و  ، المتنصـص لسـلطات إنفاذ القانون والجمارخ والسـلطات الق ـائية، وكذل  للمسـتوردين والمصـدرين 

 غيرهم من الجهات الفاعلة ذات الصلة في القطاع الناص محل الناقلين، وخدمات البريد وتسليم الطرود؛ ل 
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ــاعدة ال يدعو -18  تقنية طوعا وبموجب  ـــــــــــروة متفق الدول األطراف إلى النظر في تقديم المســـــــــ
عليها، بســــــبل منها توفير أحدد المتدات من قبيل الما ــــــحات ال ــــــوئية وغيرها من نظم مراقلة الحدود الالزمة 

الدخول في ترتيلات تتاون دولي فتالة للتح يقات لمكافحة التجار غير المشـــــروع باأل ـــــلحة النارية؛ والنظر في 
إنشـاء أفرقة تحقيق وأفرقة علمية مشـتركة في  ـكل هي ات قائمة في  في  لنظروالمالحقات الق ـائية، ف ـال عن ا

ــتمرار وتتمل داخل الممرات الحدودية ــتنلارات با ــــــــــ ــمان ،  المناطق الحدودية تتلادل المتلومات وال ــــــــــ مس ضــــــــــ
هذه  ان اكمتى ، األصـــــول القانونية الواجلةالحترام الكامل لحقو  اإلنســـــان والحريات األ ـــــا ـــــية والتســـــا  مس 

 ؛اةليات متسقة مس القانون المحلي

الدول األطراف إلى تتزيز التح يقات في الجرائم المتصــلة باأل ــلحة النارية التي يدعو أي ــا  -19 
ــلكات التجار التي تق   ــل األموال، من أجل تفكي   ـــــ ــروعة وغســـــ تقترن بالتح يقات في الموجودات غير المشـــــ

ــل ــروعة ل  ـ ــبوهة، من أجل وراء عمليات النقل غير المشـ ــتنلارية عن المتامالت المشـ حة وجمس المتلومات ال ـ
 من أهداف التنمية المستدامة؛ 4-16تحقيق الغاية 

الدول األطراف ومكتب األمم المتحدة المتني بالمندرات والجريمة على تتميم مراعاة        يشـــــــج  س -20 
في الســـــيا ـــــات والبرامج المتتلقة باأل ـــــلحة النارية، في مجالت تصـــــميم البرامج والتمر  الجنســـــاني   ينالمنظور 

الوطنية والدروس المستفادة                                                                                 والتنطيط والتنفيذ والرصد والتقييم وغيرها من المجالت، ويشج  س على تلادل النبرات
عن والسـن والممار ـات الف ـلى، ويدعو الدول األطراف إلى مواصـلة جمس البيانات المصـنفة حسـب نوع الجنس  

التجار باأل ـــــــــلحة النارية بصـــــــــورة غير مشـــــــــروعة وزيادة فهم هذه الدول لغعار الجنســـــــــانية لهذا التجار غير 
 من  يا ات وبرامج وطنية؛ المشروع، ول  يما لغرم تحسين ما يقابلة

الدول األطراف على أن تتزز، حيحما أمكن، مشـــــــاركة النبراء الوطنيين والســـــــلطات        يشـــــــج  س -21 
ة والمنظمـات دون اإلقليميـة واإلقليميـة وغير الحكوميـة المتنيـة في اجتمـاعـات الفريق التـامـل                                                                                                    الوطنيـة المنتصــــــــــــــ 

 لداخلي للمؤتمر؛المتني باأل لحة النارية بما يتما ى مس النظام ا

بالذخائر في بتض المناطق والبلدان،  غير المشــــــــروع بحدود زيادة في حجم التجار  يســــــــلم -22 
 وتتقب اعتراممنس و وا ــــــتندامها، والتحديات التي تواجة غير المشــــــروعة األ ــــــلحة النارية تدفق مما يدل على 

 ود ومراكز المراقلة الجمركية؛، ول  يما على الحدوتسريبهاتل  الذخائر التجار غير المشروع ب 

ــاء، المنظمات الدولية واإلقليمية ودوائر القطاع الناص والمنظمات يدعو -23  ، حســــــــــب القت ــــــــ
ــات المجتمس المدني إلى تتزيز التتاون  يما بينها وإلى التمل مس  ــســــ ــاة األكاديمية ومؤ ــــ غير الحكومية واألو ــــ

منس ومكافحة التجار ب والتو ية     ا  تام                           ة تنفيذ البروتوكول تنفيذا  الدول األطراف في بروتوكول األ ـــــــلحة النارية بتي 
                                                           غير المشروع باأل لحة النارية وأجزائها ومكو  ناتها والذخيرة؛

رات والجريمـة أن يواصــــــــــــــل مســــــــــــــاعدة الدول دإلى مكـتب األمم المتحـدة المتني بالمنـ   يطـلب -24 
ــا                                                      األطراف، بناء  على طلبها، في جهودها الرامية إلى تتزي  ــوصــ ــلحة النارية، خصــ ــة بمراقلة األ ــ                                               ز نظمها الناصــ

ــر ف فيها، والدعم التقني  ــادرتها والتصـ ــلطها ومصـ ــلحة النارية وضـ ــتلانة األ ـ ــريتات، وا ـ ــس التشـ                                                                                               في مجالت وضـ
بشـــأن و ـــم األ ـــلحة النارية وحفظ  ـــجالتها واقتفاء أعرها؛ والتدريب وبناء القدرات في مجال التحقيق في الجرائم 

                                                                     ، بتية منس ومكافحة وا ــت صــال صــنس األ ــلحة النارية وأجزائها ومكو  ناتها  ئياومالحقة مرتكبيها ق ــا ذات الصــلة
 والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة؛

إلى مكتب األمم المتحدة المتني بالمندرات والجريمة أن يواصــل تتزيز التتاون  يطلب أي ــا  -25 
 والهي ات المنتصة المتنية بالصكوخ واةليات الدولية واإلقليمية ذات الصلة؛والتنسيق بين األمانات 
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ــلحة النارية في أداء وظائفة،   يطلب -26  ــل دعم الفريق التامل المتني باأل ــ إلى األمانة أن تواصــ
ــرة تقريرا عن اجتماعات الفري        تقد  مأن  يهاإلكما يطلب  تكون قد ق التامل التي إلى المؤتمر في دورتة الحادية عشـ

 ؛                     ع قدت قبل تل  الدورة

يدعو الدول األع ــاء و ــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية ل غرام  -27 
                                                     المبي نة أعاله، وفقا  لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.

 


