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*1807118*  

 الدورة التاسعة
 ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٩-١٥فيينا، 
  (د) من جدول األعمال ٢البند 

  اجلرمية املنظَّمة استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
  بروتوكول مكافحة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا: 

  هبا  االجتارومكوِّناهتا والذخرية و صنع األسلحة النارية وأجزائها
        بصورة غري مشروعة

  : واالحتاد األورويب إكوادور والربازيل وبريو والسلفادور وغواتيماال واملكسيك   
      حمنقَّ مشروع قرار

ربوتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية ل الفعَّال تنفيذال وكفالة تعزيز    
هبا بصورة غري مشروعة،  االجتاروأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية و

     عرب الوطنية املنظَّمة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املكمِّل
 مية املنظَّمة عرب الوطنية،إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلر  

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ٣٢املســــــندة إليه يف املادة  املهامإىل  إذ يشــــــري  
 ٢٠١٤تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٠املؤرَّخ  ٧/١وإذ يعاود تأكيد مقرَّريه  )١(عرب الوطنية، املنظَّمة

  ،٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ١٧املؤرَّخ  ٤/٦و
املعنون و ٢٠١٠تشــــــرين األول/أكتوبر  ٢٢املؤرَّخ  ،٥/٤إىل قراراته  أيضــــــًاوإذ يشــــــري   
 ،٧/٢هبا بصـــورة غري مشـــروعة"، و االجتاراألســـلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية و  "صـــنع
املعنون "أمهية بروتوكول مكافحة صــنع األســلحة النارية و ٢٠١٤تشــرين األول/أكتوبر  ١٠املؤرَّخ 

هبا بصــــــورة غري مشــــــروعة، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة  االجتاركوِّناهتا والذخرية ووأجزائها وم
ـــة"، و ـــة املنظَّمـــة عرب الوطني  ٢٠١٦تشــــــرين األول/أكتوبر  ٢١ املؤرَّخ ،٨/٣ملكـــافحـــة اجلرمي

                                                           
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥ ، املجلدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
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ناهتا والذخرية "تعزيز تنفيذ بروتوكول مكافحة صــــــنع األســــــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ  املعنونو
  الوطنية"، عرب املنظَّمة مشروعة، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية بصورة غريهبا  االجتارو

لة  وإذ يرحِّب   تائج اليت حقَّقها مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشــــــر ملنع اجلرمية والعدا بالن
ــــــان/أبريل  ١٩إىل  ١٢اجلنائية، املعقود يف الدوحة يف الفترة من  ــــــيما، ٢٠١٥نيس إعالن  وال س

الدوحة بشــأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوســع من أجل 
صعيدين الوطين والدويل  سيادة القانون على ال صادية وتعزيز  صدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقت الت

  )٢(ومشاركة اجلمهور،
منها املتعلقة  ٤-١٦والغاية  )٣(٢٠٣٠مة لعام خطة التنمية املســـــتدا وإذ يضـــــع يف اعتباره  

لتشجيع على إقامة جمتمعات من أجل االعمل على احلدِّ بشدة من تدفقات األسلحة غري املشروعة ب
إمكانية وصـــول اجلميع إىل  مســـاملة ال ُيهمَّش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املســـتدامة، وإتاحة

يضع وإذ العدالة، وبناء مؤسسات فعَّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كل املستويات، 
املشـــترك بني الوكاالت املعين مبؤشـــرات أهداف  اخلرباء فريقالعمل الذي يضـــطلع به يف حســـبانه 

رصـــد أهداف خطة التنمية التنمية املســـتدامة من أجل وضـــع إطار املؤشـــرات وقائمة باملؤشـــرات ل
  املشروعة، وغاياهتا، مبا يشمل ما يتعلق منها بتدفقات األسلحة غري ٢٠٣٠ املستدامة لعام

إزاء األضرار واآلثار السلبية الناشئة عن صنع األسلحة النارية وأجزائها  وإذ يساوره القلق  
ستويا االجتارومكوِّناهتا والذخرية و شروعة من حيث م صورة غري م ت اجلرمية والعنف يف عدة هبا ب

 ،القائمة والناشـــئة املنظَّمة مناطق وإزاء الروابط القائمة بني تلك األســـلحة النارية وأشـــكال اجلرمية
  وبينها وبني اإلرهاب يف بعض احلاالت،

إزاء تصاعد مستويات األذى والعنف اللذين ُتحدثهما اجلماعات  وإذ يساوره القلق البالغ  
نارية وأجزائها اإلجرامية املنظَّمة ع ــــــلحة ال رب الوطنية يف بعض مناطق العامل نتيجًة لصــــــنع األس

  هبا بصورة غري مشروعة، االجتارومكوِّناهتا والذخرية و
هبا  االجتارأنَّ احلدَّ من صـــنع األســـلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية و وإذ يالحظ  

جهود الرامية إىل احلدِّ من العنف الذي يصاحب بصورة غري مشروعة ميثِّل أحد العناصر الرئيسية لل
  أنشطة اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة عرب الوطنية،

صفة األطراف الدولمثة حاجة إىل أن تعتمد  أنوإذ يدرك     وشامال متكامال هنجا عاجلة ب
عرب الوطنية، مبا يشمل صنع األسلحة النارية وأجزائها  املنظَّمة إزاء معاجلة األسباب اجلذرية للجرمية

ضاء،  االجتارومكوِّناهتا والذخرية و شروعة، على أن تؤخذ يف احلسبان، عند االقت صورة غري م هبا ب
صلة باألسل صادية واالجتماعية اليت هلا أثر يف اجلرائم املت شطة العوامُل االقت حة النارية، وكذلك األن

ـــلحة النارية، مع مراعاة البعد االجتاراإلجرامية العابرة للحدود وتدفقات  ـــيما املتعلقة باألس ، وال س
  اجلنساين هلذه اجلرائم،

                                                           
  .٧٠/١٧٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )٢(  
  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٣(  
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ساوره بالغ القلق   سليب لالجتار  وإذ ي شروع إزاء األثر ال باألسلحة النارية على حياة غري امل
باألســـــلحة النارية غري املشـــــروع  االجتارنع مبا مللفتيان، وإذ يســـــلم النســـــاء والرجال والفتيات وا

  ،مكافحة العنف اجلنساينمن أمهية يف والقضاء عليه ومكافحته 
ضــــــرورة تدعيم التعاون الدويل وتبادل املعلومات من أجل مكافحة صــــــنع  وإذ يدرك  

  غري مشروعة، هبا بصورة االجتاراألسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية و
ناعا منه   لدول  واقت تدابري ذات  األطرافحباجة ا ية وال قانون تأكد من أنَّ أطرها ال إىل أن ت
تعاجل على حنو واٍف بالغرض االســـتغالل اإلجرامي لألشـــكال اجلديدة من تســـد الثغرات والصـــلة 

ية، مثل نارية وأجزائها ومكوِّناهتا   التجارة اإللكترون ــــــلحة ال ــــــتخدام اإلنترنت يف جتارة األس اس
  هبا،غري املشروع  االجتاروالذخرية، وذلك هبدف احلد من 

األطراف  املتعدد املســــــتويات كل من املبذولة يف اآلونة األخرية على باجلهود ينوِّهوإذ   
رية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية من أجل تعزيز منع صــنع األســلحة الناودون اإلقليمي واإلقليمي 

  ، من أجل املسامهة يف محاية سالمة البشرومكافحته، 
أنَّ االتفاقية، وخصوصًا بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية يسلط الضوء على وإذ   

يشــكالن صــكني  )٤(هبا بصــورة غري مشــروعة، املكمِّل هلا، االجتاروأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية و
الصــــكوك القانونية العاملية ملكافحة صــــنع األســــلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية  أهمِّمن 
  هبا بصورة غري مشروعة، االجتارو

ــة األخرى وإذ يالحظ   ــدولي ــة ال ــة املشــــــتركــة مع الصــــــكوك القــانوني  ،املواضــــــيع املحوري
 وطبيعة تلك الصــــــكوك واألطرالصــــــكوك اإلقليمية واألطر العاملية األخرى ذات الصــــــلة   وكذلك
يف  الدوليةاليت توفر إطارًا لدوهلا األطراف لتنظيم التجارة  )٥(، ومنها معاهدة جتارة األســــلحة،وتكاملها
قبيل برنامج العمل   ، وكذلك الصكوك القانونية اإلقليمية، وااللتزامات السياسية، منالتقليدية األسلحة

ـــلحة ال االجتارملنع  ـــلحة اخلفيفة بكل جوانبه ومكافحة ذلك غري املشـــروع باألس  االجتارصـــغرية واألس
والصــك الدويل لتمكني الدول من التعرُّف على األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفة  )٦(والقضــاء عليه

اللذين يهدفان إىل منع ومكافحة  )٧(غري املشـــــروعة وتعقُّبها يف الوقت املناســـــب وبطريقة يعوَّل عليها،
  خطر سرقتها وتسريبها،  هبا بصورة غري مشروعة واحلدِّ من االجتاررية وصنع األسلحة النا

ــــــلِّم   ــــــبكة مفيدة من اخلرباء  وإذ يس ــــــلحة النارية يوفِّر ش بأنَّ الفريق العامل املعين باألس
ة من أجل الوقوف على التحديات اجلديدة وحتســــني التعاون الدويل وتبادل  والســــلطات املختصــــَّ

  باألسلحة النارية،غري املشروع  االجتاركافحة لفضلى فيما يتعلق مباملعلومات واملمارسات ا

                                                           
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤(  
  باء. ٦٧/٢٣٤انظر قرار اجلمعية العامة   )٥(  
غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة بكل جوانبه،  االجتارتقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين ب  )٦(  

  .٢٤)، الفصل الرابع، الفقرة A/CONF.192/15( ٢٠٠١متوز/يوليه  ٢٠‐٩نيويورك، 
  .٦٠/٥١٩ر اجلمعية العامة مقرَّ ، املرفق؛ وانظر أيضًاCorr.2 وتصويبها A/60/88الوثيقة   )٧(  
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 مســـــاعدة مه مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية منما قدَّ وإذ يالحظ مع التقدير  
العاملي بشــــــأن األســــــلحة النارية مه عرب الربنامج طلبها، مبا فيها ما قدَّ بناء على، إىل الدول األعضــــــاء

املعلومات ودعم ســن التشــريعات الوطنية، هبدف تيســري التصــديق على اتفاقية أجل التوعية ونشــر   من
  االنضمام إليهما، اجلرمية املنظَّمة وبروتوكوهلا املتعلق باألسلحة النارية وقبوهلما أو إقرارمها أو

ــــــلِّم    لدوائر األكادميية وإذ يس اخلاص واملجتمع املدين والقطاع مبا ميكن أن يوفره ممثلو ا
الفضــــلى ات قيِّمة، حيثما كان األمر مناســــبًا ومفيدًا، يف التوعية وتبادل املمارســــات مســــامه من
صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية  فيما يتعلق بالتعاون الدويل على منع ومكافحة 
، هاوتوفري هبا بصـــورة غري مشـــروعة، وكذلك يف حتديد االحتياجات من املســـاعدة التقنية االجتارو
القيِّمة لدوائر القطاع اخلاص والصـــناعة يف توفري املعلومات املناســـبة للدول  اتاملســـامهيف ذلك   مبا

على مواصلة تعاوهنا  هذه اجلهات يشجِّعوالوسم وحفظ السجالت، وإذ  األطراف يف جمال الصنع
  ارية،هبدف مساعدة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب بروتوكول األسلحة الن

اجتماعيه  الفريق العامل املعين باألســــــلحة النارية يفاليت اعتمدها  التوصــــــياتيقر   -١  
 أيار/ ٣و ٢ ويومي ٢٠١٧أيار/مايو  ١٠إىل  ٨املعقودين يف فيينا يف الفترة من  ،اخلامس والســــــادس

يدعو الدول األطراف إىل اختاذ ما يلزم من تدابري، حسب االقتضاء، على التوايل، و )٩)،(٨(،٢٠١٨  مايو
بالتوصيات املجمَّعة للفريق  هذين االجتماعني، ويرحب عنالتوصيات الواردة يف تقريري الفريق لتنفيذ 

  العامل؛  نشرهتا األمانة بناء على طلب الفريق  العامل املعين باألسلحة النارية اليت
 تصــــبح بعُد أطرافًا يف بروتوكول مكافحة صــــنع األســــلحة الدول اليت مل يدعو  -٢  

لذخرية و هتا وا نا ها ومكوِّ ية وأجزائ نار ية  االجتارال فاق عة، املكمِّل الت هبا بصــــــورة غري مشــــــرو
إىل النظر يف أن تصـــــبح أطرافًا فيه وإىل تنفيذ  )٤(املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، األمم

ا، ويطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، من خالل برناجمه أحكامه تنفيذًا تامًّ
ألســـلحة النارية، أن يواصـــل مســـاعدة الدول، بناء على طلبها، يف جهودها الرامية بشـــأن االعاملي 

ع بروتوكول األسلحة النارية أو قبوله أو إقراره أو االنضمام إليه وتنفيذه، ويشجِّ التصديق على إىل
الدول األعضــــــاء القادرة على تقدمي موارد من خارج امليزانية على أن تفعل ذلك لتمكني املكتب 

  من تنفيذ واليته يف هذا الصدد؛
ــــــريعاهتا  حيثُّ  -٣   ــــــلحة النارية على مواءمة تش الدول األطراف يف بروتوكول األس

برامج أو استراتيجيات  الوطنية على حنو يتَّسق مع أحكام الربوتوكول، وعلى صوغ خطط عمل أو
، وعلى تزويد األمانة مبعلومات كاملة وحمدَّثة عن هيئتها الوطنية كامًال تنفيذًالتنفيذ الربوتوكول 

ـــــتفادة من الدليل اإللكتروين  أو نقطة االتصـــــال الوحيدة اليت عيَّنتها يف هذا الصـــــدد، وعلى االس
  ى الربوتوكول؛ للسلطات الوطنية املختصَّة اليت عيَّنتها الدول مبقتض

نارية ب ُيهيب  -٤   ــــــلحة ال لدول األطراف يف بروتوكول األس تأكدا أطرها  من أنَّ ال
تعاجل على حنو واٍف بالغرض االســـتغالل اإلجرامي تســـد الثغرات والقانونية والتدابري ذات الصـــلة 
                                                           

  )٨(  CTOC/COP/WG.6/2017/4.  
  )٩(  CTOC/COP/WG.6/2018/4.  



CTOC/COP/2018/L.5/Rev.2 
 

V.18-07118 5/9 
 

لألشـــــكال اجلديدة من التجارة اإللكترونية، مثل اســـــتخدام اإلنترنت يف جتارة األســـــلحة النارية 
ـــلحة الناريةوكذلك وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية،  ـــغيل غري املشـــروع لألس ، ألغراض إعادة التش

  هبا؛غري املشروع  االجتاراحلد من  منها
ثغرات قائمة  النارية على سد أيِّالدول األطراف يف بروتوكول األسلحة  يشجِّع  -٥  

يف أطرها التشريعية من أجل ضمان وفاء قوانينها مبتطلبات الربوتوكول، وكذلك الصكوك الدولية 
واإلقليمية األخرى اليت هي أطراف فيها، فيما يتعلق مبسائل من قبيل تراخيص االسترياد والتصدير 

باألدلة التشــريعية لتنفيذ يف هذا الشــأن  والوســم والتعقب وحفظ الســجالت، مبا يشــمل االســتعانة
  )١٠(؛عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا املنظَّمة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية

ية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية يشــــــجِّع  -٦   فاق لدول األطراف يف ات مة ا عرب  املنظَّ
ية بدي )١(الوطن عا على أن ت ية وغريه من طو نار حة ال ــــــل باألس مل املعين  عا ، من خالل الفريق ال

 آراءها وتعليقاهتاالقنوات، آراءها وتعليقاهتا بشــــأن تنفيذ بروتوكول األســــلحة النارية، مبا يشــــمل 
شأن صديق عليه أو قبوله أو إقراره أو تنفيذه، وكذلك  العوامل اليت قد ب ضمام إليه أو الت تعوق االن

دة والتقدُّم املحرز يف تنفيذ الربوتوكول، بغية توثيق التعاون على منع ومكافحة املمارســــــات اجليِّ
  هبا بصورة غري مشروعة؛ االجتارواستئصال صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية و

يانات  ُيهيب  -٧   ية بشـــــــأن مجع الب بالدول األطراف تطوير أو تدعيم قدراهتا الوطن
باألسلحة النارية وحتليلها، ويدعو الدول األطراف يف بروتوكول األسلحة ملشروع غري ا االجتار عن

الســجالت   بالنظر إىل أمهية الوســم والتتبع وحفظ ،١٢و ٨و ٧و ٦النارية إىل ضــمان تنفيذ املواد 
بطريقة سليمة لتوفري مصدر للبيانات الرئيسية الالزمة للتتبع الفعال لألسلحة النارية بغرض كشف 

الذي املتمثل يف اإلبالغ بالدور التكميلي ومع التسليم  ،والتحقيق فيهاغري املشروع  االجتار أنشطة
من  ٢-٤-١٦ملؤشـــــر اتؤديه الدول األطراف يف الربوتوكول وكذلك الدول األعضـــــاء يف إطار 

دور ينظر يف هذا ال ، يدعو الفريق العامل املعين باألســـــلحة النارية إىل أنأهداف التنمية املســـــتدامة
  ؛يف اجتماعه القادم التكميلي
ا الوطنية ذات الصــلة الدول األطراف على تنقيح وتعزيز ممارســاهتا وأدواهت عجِّيشــ  -٨  

باألســــــلحة النارية، غري املشــــــروع  االجتارمع البيانات، بغية حتديد االجتاهات واألمناط املتعلقة بجب
، ألهداف التنمية املستدامة ٢-٤-١٦للمؤشر وتعزيز تبادل املعلومات والتمكني من الرصد العاملي 

املشـــــاركة واملســـــامهة يف جولة مجع البيانات القادمة اليت يضـــــطلع هبا الدول األطراف إىل  ويدعو
بيانات ومعلومات كمية ونوعية ، عن طريق تقدمي ات واجلرميةخدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل

  ؛باألسلحة الناريةغري املشروع  االجتارعن 
الدول األطراف يف بروتوكول األســلحة النارية اليت تســتورد وتصــدِّر أجزاء  حيثُّ  -٩  

األسلحة النارية ومكوِّناهتا إىل تعزيز تدابريها للمراقبة متاشيًا مع بروتوكول األسلحة النارية وسائر 
 االجتاروالصـــكوك القانونية الدولية ذات الصـــلة اليت هي أطراف فيها بغية منع تســـريبها وصـــنعها 

  على حنو غري مشروع واحلدِّ من احتماالت حدوث ذلك؛  هبا
                                                           

  .A.05.V.2 املتحدة، رقم املبيعمنشورات األمم   )١٠(  
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 ٢  الدول األطراف يف بروتوكول األســـــلحة النارية، متاشـــــيًا مع الفقرة يشـــــجِّع  -١٠  
ة  ١٣من املادة  ٣والفقرة  ٨املادة  من منه، على أن تطوِّر وتوثِّق العالقات بني الســـلطات املختصـــَّ

ائها ومكوِّناهتا والذخرية وجتارها ومستورديها ومصدريها ومساسرهتا وصانعي األسلحة النارية وأجز
وناقليها التجاريني من أجل منع وكشــــف عمليات تســــريبها، مبا يشــــمل تســــريبها إىل األســــواق 

  هبا بصورة غري مشروعة؛ االجتاراملشروعة وصنعها و  غري
لى تعزيز نظمها الدول األطراف يف بروتوكول األســـلحة النارية ع يشـــجِّع أيضـــًا  -١١  

الوطنية اخلاصـــة بوســـم األســـلحة النارية وحفظ ســـجالهتا، مبا يتســـق مع متطلَّبات الربوتوكول، 
ــــــلحــة النــاريــة وتعقُّبهــا، وكــذلــك، حيثمــا أمكن، أجزائهــا  ــــــتبــانــة األس ألغراض عــدَّة منهــا اس

  والذخرية؛  ومكوِّناهتا
بالدول األطراف أن تواظب على مجع وتسجيل وحتليل البيانات، مبا يشمل  ُيهيب  -١٢  

ــتردة واملضــبوطة واملصــادرة واملجموعة واملكتشــفة اليت  ــلحة النارية املس البيانات املتعلقة بتتبع األس
شروع بغية حتديد  شاط غري م صلتها بن شتَبه يف  شئهاُي وكشف األشكال املحتملة لالتِّجار هبا،  من

س شطة وكذلك ا شأن أن غري  االجتارتخدام نتائج عمليات التعقُّب إلجراء حتقيقات جنائية متعمقة ب
  باألسلحة النارية، تشمل القيام بتحريات مالية أو غري مالية موازية، حسب االقتضاء؛املشروع 
الدول األطراف على أن تتعاون على أوسع نطاق ممكن يف تعقُّب األسلحة  يشجِّع  -١٣  

هبا على حنو غري  االجتارالتحقيقات واملالحقات القضـــــائية املتعلقة بأنشـــــطة صـــــنعها والنارية ويف 
مشـــروع، مبا يف ذلك من خالل االســـتجابة اآلنية والفعَّالة لطلبات التعاون الدويل املتعلقة بالتعقُّب 

ري، التيســـــ والتحقيقات اجلنائية، وأن تنظر، يف هذا الصـــــدد، يف االســـــتفادة من آليات التعقُّب أو
وبروتوكول األسـلحة النارية املكمِّل  املنظَّمة ذلك، حسـب االقتضـاء، اتفاقية مكافحة اجلرمية يف  مبا

هلا ونظام إدارة ســجالت األســلحة املحظورة واقتفاء أثرها التابع للمنظمة الدولية للشــرطة اجلنائية 
  من اآلليات؛ ها(اإلنتربول) وغري

ــا حيــثُّ  -١٤   ــدول األطراف على تعزيز تب ــارســــــــات الفضــــــلى واخلربات ال دل املم
، وعلى النظر تهومكافح باألســـلحة الناريةغري املشـــروع  االجتارمنع املمارســـني املنخرطني يف   بني
اســتخدام األدوات املتاحة، مبا فيها تكنولوجيات الوســم وحفظ الســجالت، لتســهيل اقتفاء أثر  يف

ريهتا عند اإلمكان، من أجل تعزيز التحريات أثر أجزائها ومكوِّناهتا وذخ األســـــلحة النارية، واقتفاء
  باألسلحة النارية؛غري املشروع  االجتاروالتحقيقات اجلنائية املتعلقة ب

إىل ضـــــمان وســـــم مجيع يف بروتوكول األســـــلحة النارية الدول األطراف  يدعو  -١٥  
صادرة واليت ُأذن يف ذلك األسلحة املجموعة أو املستردَّة أو امل  األسلحة النارية على حنو شامل، مبا

، هبدف منع ســرقتها من الربوتوكول ٨و ٦التدمري وفقًا للمادتني   ا بالتخلص منها بوســيلة غريرمسيًّ
  هبا واحلدِّ من احتماالت حدوث ذلك؛غري املشروع  االجتاروتسريبها و

الدول األطراف إىل الترويج لتبادل املمارســــات الفضــــلى واخلربات  يدعو أيضــــًا  -١٦  
املكتســبة يف وضــع التدابري الرامية إىل منع تزوير وســوم األســلحة النارية، وعند االقتضــاء، أجزائها 

  ومكوِّناهتا، أو طمس تلك الوسوم أو إزالتها أو حتويرها على حنو غري مشروع؛
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تنميــة أو تعزيز قــدراهتــا الــداخليــة على مجع  الــدول األطراف إىل يــدعو كــذلــك  -١٧  
باألســـــلحة النارية، بعدة ســـــبل منها العمل على تعزيز غري املشـــــروع  االجتاروحتليل البيانات عن 

ة املعنيَّة، ويدعوها إىل توفري التدريب ملوظفي أجهزة إنفاذ القانون  التنســـيق بني الســـلطات املختصـــَّ
ســــــلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية وتســــــجيلها على حتديد ماهيَّة املضــــــبوطات من األ

  واإلبالغ عنها، وكذلك تدريبهم على إصدار إحصاءات عن املضبوطات على الصعيد الوطين؛
لدول األطراف  يدعو  -١٨   نارية ا ــــــلحة ال قدم أو تطلب يف بروتوكول األس إىل أن ت

وانني والرقابة بشأن الوسم والتتبع أجل موظفي أجهزة إنفاذ الق ضروبًا متخصصة من التدريب من
، مع التأكيد على أنَّ هذه همن ١٢و ٨و ٧و ٦أحكام املواد   وحفظ الســــــجالت مبا يتماشــــــى مع

، وتوفري ضروب على حنو غري مشروع اجلهود بالغة األمهية لتتبع وكشف األسلحة النارية املتجر هبا
ي جلد يات ا يب على التكنولوج تدر ها ال يب، من بين تدر فاذ من ال جل موظفي أجهزة إن دة، من أ

  القوانني بشأن استبانة األسلحة النارية وتسجيل مضبوطاهتا واإلبالغ عنها؛
ـــتراتيجياهتا اخلاصـــة مبراقبة احلدود  يطلب  -١٩   إىل الدول األطراف أن تعزز آلياهتا واس

ــــــلحة النارية غري املشــــــروع  االجتار ومكافحةمن أجل منع   كوِّناهتامو وأجزائهاوذخريهتا باألس
من خالل اســــــتخدام األدوات تعزيز قدراهتا يف جمال الكشــــــف املبكر بســــــبل منها ، وتســــــريبها
اســـتخدام أحدث األدوات التكنولوجية للرصـــد والتفتيش  ،على ســـبيل املثالومنها ، التكنولوجية

إنفاذ  التدريب املتخصــــــص ملوظفيوتوفري  ،والبحر واجلو الربإطار تدابري الرقابة احلدودية يف  يف
لمســــتوردين كذلك لو ، حســــب االقتضــــاء،القوانني وســــلطات اجلمارك والســــلطات القضــــائية

  الفاعلة األخرى يف القطاع اخلاص مثل الناقلني؛رين واجلهات واملصدِّ
شـروط مبوجب الدول األطراف إىل النظر يف تقدمي املسـاعدة التقنية طوعا و يدعو  -٢٠  

ــــــبل منها توفري متفق عليها، من أجل تعزيز القدرات الوطنية للبلدان النامية،  أحدث املعدات بس
غري املشــروع  االجتارقبيل املاســحات الضــوئية وغريها من نظم مراقبة احلدود الالزمة ملكافحة  من

  باألسلحة النارية؛
خدِّرات واجلريطلب إىل   ‐٢١   بامل حدة املعين  جمه ميةمكتب األمم املت نا ، من خالل بر

السلطات الوطنية يف جهودها ملساعدة حمددة  وضع مؤشرات خماطرالعاملي بشأن األسلحة النارية، 
 والذخرية مكوِّناهتاالرامية إىل منع وكشــف ومكافحة حاالت تســريب األســلحة النارية وأجزائها و

  ؛ةغري مشروع بصورةهبا  االجتاروتصنيعها و
الدول األطراف على أن تنظر يف إنشــاء وحدات متخصــصــة أو تعزيزها  يشــجِّع  ‐٢٢  

باألســلحة غري املشــروع  االجتارهبدف حتســني القدرات التحقيقية واالســتراتيجيات الرامية إىل منع 
النارية ومكافحته والقضــــــاء عليه، وأن تنظر يف تعزيز اخلدمات العلمية املتعلقة جبمع األدلة ذات 

  الصلة وجتهيزها؛
فة حســـــــب نوع اجلنس ويدعو   ‐٢٣   نات مصــــــن يا لدول األطراف إىل مجع ب  االجتارا

آلثار اجلنسانية لالجتار ل هاباألسلحة النارية، بوسائل منها التقارير الوطنية، وإىل زيادة فهماملشروع   غري
  املناظرة؛  باألسلحة النارية، وال سيما هبدف حتسني السياسات والربامج الوطنيةغري املشروع 
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ــاملخــدِّرات واجلرميــة الــدول األطراف ومكتــب يشــــــجِّع  ‐٢٤    األمم املتحــدة املعين ب
، يف جماالت الناريةتعميم مراعاة املنظور اجلنســاين يف الســياســات والربامج املتعلقة باألســلحة  على

على تبادل اخلربات الوطنية  يشــــجِّعمنها تصــــميم الربامج والتخطيط والتنفيذ والرصــــد والتقييم، و
  ؛والدروس املستفادة واملمارسات الفضلى

الدول األطراف على تعزيز التنســيق والتعاون بني مجيع مؤســســاهتا الداخلية  ثُّحي  -٢٥  
النظر يف الدخول يف ترتيبات للتعاون على وكذلك  غري املشــــــروع، االجتاراملعنية مبنع ومكافحة 

واملالحقات القضــــائية، مبا يشــــمل االســــتعانة يف هذا الشــــأن بأفرقة  الدويل الفعال يف التحقيقات
  دة املعتمدة يف بعض البلدان؛املمارسات اجليِّاالستفادة من و ،مشتركة للتحقيق

الدول األطراف على أن تعزز، حيثما أمكن، مشــــاركة اخلرباء الوطنيني  يشــــجِّع  -٢٦  
ــة الوطنيــة واملنظمــات دون اإلقل ــَّ ــــــلطــات املختصــــ يميــة واإلقليميــة وغري احلكوميــة املعنيــة والس

  اجتماعات الفريق العامل املعين باألسلحة النارية مبا يتماشى مع النظام الداخلي للمؤمتر؛ يف
الدول األطراف على االستفادة من مناقشات الفريق العامل بشأن تبادل  يشجِّع أيضًا  -٢٧  

لألســـلحة النارية غري املصـــرح به املعلومات بشـــأن االجتاهات والســـياســـات املتعلقة باإلنتاج اليدوي 
فريق اخلرباء املعين على االطالع على األعمال اجلارية اليت يضـــطلع هبا والذخرية، و مكوِّناهتاوأجزائها و

عاجلة موضوع االجتاهات املستبانة واجلهود املبذولة فيما مل جراء دراسة شاملة ملشكلة اجلرمية السيربانيةبإ
ساءة االستخدام اجلنائي لتكنولوجيات املعلومات املرتكبة عرب  االجتاريتعلق باكتشاف وتعطيل جرائم  إ

غري  االجتاروذلك بغرض احلد من العمالت املشفَّرة، ونت)   لشبكة اخلفية (داركواالتصاالت من قبيل ا
الشــأن، أن يضــع يف اجتماعه املقبل خطة   هذا  بالفريق العامل، يف ُيهيبباألســلحة النارية، واملشــروع 

  متعددة السنوات من أجل تيسري زيادة مشاركة اخلرباء والسلطات املختصة؛ وعمل شاملة 
أن الصــنع غري املشــروع الدول األطراف إىل تبادل اخلربات واملعلومات بشــ يدعو  -٢٨  

  لألسلحة النارية باستخدام التكنولوجيات املتقدِّمة واألدوات التكنولوجية اجلديدة؛
ية واإلقليمية ودوائر القطاع اخلاص  ،يدعو  -٢٩   لدول حســـــــب االقتضـــــــاء، املنظمات ا

فيما بينها  تعزيز التعاون إىلواملنظمات غري احلكومية والدوائر األكادميية ومؤســـــســـــات املجتمع املدين 
نارية بغية تنفيذ الربوتوكول تنفيذًا تامًّا  وإىل لدول األطراف يف بروتوكول األســــــلحة ال العمل مع ا
  والذخرية؛ مكوِّناهتاباألسلحة النارية وأجزائها وغري املشروع  االجتارومكافحة التوعية بغرض منع   وإىل

واجلرمية أن يواصــــــل مســــــاعدة إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات يطلب   -٣٠  
الدول األطراف، بناًء على طلبها، يف جهودها الرامية إىل تعزيز نظمها اخلاصــــــة مبراقبة األســــــلحة 

واستبانة  ،يتسق مع بروتوكول األسلحة النارية، وخصوصًا يف جماالت وضع التشريعات النارية، مبا
عم التقين بشــأن وســم األســلحة النارية والد ،األســلحة النارية وضــبطها ومصــادرهتا والتصــرُّف فيها

وحفظ سجالهتا وتعقُّبها؛ والتدريب وبناء القدرات يف جمال التحقيق يف اجلرائم ذات الصلة ومالحقة 
مرتكبيها قضائيًّا، بغية منع ومكافحة واستئصال صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية 

  هبا على حنو غري مشروع؛ االجتارو
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل العمل إىل  أيضًايطلب   -٣١  

ــــــائل اجلنائية عمًال بأحكام االتفاقية هبدف التحقيق  على تعزيز وتشــــــجيع التعاون الدويل يف املس
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هبا على حنو غري مشــروع  االجتارأنشــطة صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية و يف
ومالحقة اجلناة قضـــــائيًّا، مبا يشـــــمل األنشـــــطة املتعلقة باإلرهاب وغريه من اجلرائم، مثل اجلرائم 
احلضــــــرية اليت ترتكبها العصـــــــابات، وذلك بتنظيم حلقات عمل إقليمية وعرب إقليمية من أجل 

  البلدان، مبا يشمل البلدان اليت تقع على دروب التهريب ذات الصلة؛
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصـــــــل  كذلك يطلب  -٣٢  

 االجتار بانتظام مجع وحتليل املعلومات الكمية والنوعية وكذلك البيانات املصنفة بشكل مناسب عن
 تهدراســـباألســـلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية، واضـــعًا يف اعتباره فائدة غري املشـــروع 

ـــلحة النارية لعام ـــتدامة، وأن ٤-١٦الغاية و ٢٠١٥ املتعلقة باألس يواصـــل  من أهداف التنمية املس
وخصــائص   العمل على تعميم ونشــر ما يتوصــل إليه من نتائج بشــأن املمارســات الفضــلى وأبعاد

  ستفادة يف هذا املجال؛املدروس وال ،هذه االجتارعمليات 
ملعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصــــــل جهوده إىل مكتب األمم املتحدة ايطلب   -٣٣  

، ويف هذا ٢٠١٥ املتعلقة باألســــلحة النارية لعام تهدراســــ الرامية إىل حتســــني املنهجية املتبعة يف
الصدد، يدعوه هو وسائر الكيانات املسَندة إليها واليات مماثلة بشأن مجع البيانات عن األسلحة 
النارية إىل استكشاف ُسبل للتعاون والتنسيق فيما بينها، بغية تعزيز التآزر بني التزامات اإلبالغ 

  قابلة للمقارنة عند االقتضاء؛املتمايزة لدى الدول األطراف، وكذلك تيسري إنتاج بيانات ُمَنمَّطة 
رات واجلرمية أن يواصــــــل إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ أيضــــــًايطلب   -٣٤  

تشجيع وتقوية أوجه التآزر مع كيانات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة، من أجل دعم القدرات 
ومســـاعدة حة النارية وحتليلها، باألســـلغري املشـــروع  االجتارالوطنية يف جمال مجع البيانات املتعلقة ب

  ؛٢٠٣٠من خطة التنمية املستدامة لعام  ٤-١٦حتقيق الغاية الدول بذلك على 
 أنشــطةإىل األمانة أن تبلِّغ الفريق العامل املعين باألســلحة النارية مبا يلي: (أ)  يطلب  -٣٥  

ؤمتر على تشـــجيع ودعم تنفيذ إىل مســـاعدة امل الراميةمكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية 
صلة؛ ال أعمالبروتوكول األسلحة النارية؛ (ب)  سائر املنظمات الدولية واإلقليمية ذات ال سيق مع  تن

ستراتيجيات التوعية الرامية إىل منع  (ج) املمارسات الفضلى يف جمايل التدريب وبناء القدرات؛ (د) ا
  هبا بصورة غري مشروعة؛ االجتارا والذخرية وومكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهت

إىل األمانة أن تعزز التعاون والتنسيق بني األمانات واهليئات املختصة أيضًا يطلب   -٣٦  
  ت الدولية واإلقليمية ذات الصلة؛بالصكوك واآلليا املعنية

  دعم الفريق العامل يف أداء وظائفه؛تواصل إىل األمانة أن  كذلكيطلب   -٣٧  
عن اجتماعات  ، يف دورته العاشرة، تقريرًاإليهأن يطلب إىل األمانة أن تقدم  يقرر  -٣٨  

  قبل تلك الدورة؛ املعقودةالفريق العامل 
وســــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج امليزانية األعضــــاء الدول  يدعو  -٣٩  

  ا.، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتاملبيَّنة أعاله ألغراضل
 


