
    4/6املقرر  
ا والذخرية        تنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّو

ا بصورة غري مشروعة، املكّمل التفاقية األ املتحدة ملكافحة   مم واالجتار 
  اجلرمية

    املنظمة عرب الوطنية
  إن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،  

ت األذى والعنف اللذين تسّببهما التنظيمات اإلجرامية عرب الوطنية  أقلقهإذ  تزايد مستو
ا والذخرية واالجتار يف بعض مناطق العامل نتيجة لصنع األسلحة النار  ية وأجزائها ومكّو

  :ا بصورة غري مشروعة

ا بصورة غري مشروعة الحظ    (أ)   أن احلّد من صنع األسلحة النارية واالجتار 
ميّثل أحد العناصر الرئيسية يف اجلهود الرامية إىل احلّد من العنف الذي يصاحب أنشطة 

  ؛اجلماعات اإلجرامية املنظمة عرب الوطنية

االخنفاض النسيب لعدد الدول األطراف يف بروتوكول مكافحة   الحظ بقلق  (ب)  
ا بصورة غري مشروعة، املكّمل  ا والذخرية واالجتار  صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّو

  ) 1(؛ التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

تعاون الدويل على مكافحة صنع بضرورة تدعيم الأعرب عن اقتناعه   (ج)  
ا بصورة غري مشروعة ا والذخرية واالجتار    ؛األسلحة النارية وأجزائها ومكّو

الدول اليت مل تفعل ذلك بعُد على أن تنظر يف االنضمام إىل حّث   (د)  
  وعلى تنفيذ أحكامه؛  بروتوكول األسلحة النارية،

ا  الدول األطراف يف بروتوكول األسلحةحّث   (ه)   النارية على تعزيز تشريعا
، حيثما أمكن هلا الوطنية على حنو مّتسق مع الربوتوكول، وطلب إىل األمانة أن تسّهل

ت يف تنفيذه؛  ذلك،    تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األطراف اليت تواجه صعو
ذ على أن جماالت األولوية يف تقدمي املساعدة التقنية املتعلقة بتنفيشّدد   (و)  

 بروتوكول األسلحة النارية هي: (أ) حفظ السجالت عن األسلحة النارية؛ و(ب) وسم
 ملساس؛ و(د) حتديد السلطات الوطنية املختصة، دون اها؛ و(ج) تعطيلاألسلحة النارية

  ؛لربوتوكولمهية تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األطراف يف جماالت أخرى مشمولة 
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النظر يف اعتماد أو تعزيز تدابري شاملة وفّعالة ملكافحة الدول إىل دعا   (ز)  
ا بصورة غري مشروعة؛ ا والذخرية واالجتار    صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّو

قصى قدر ممكن من التعاون بعض  البعضها  تزّود  الدول على أن  شّجع    (ح)  
ألسلحة النارية  التحقيق معالدويل لتسهيل تعّقب األسلحة النارية، فضال عن  املتَّجرين 

  ومالحقتهم قضائيا، وفقا لقوانينها الوطنية؛
دف مساعدة طلب    (ط)   إىل األمانة أن تستحدث أدوات للمساعدة التقنية 

  بروتوكول األسلحة النارية؛  الدول األطراف على تنفيذ
دة إىل األمانة أن ُتطلع املؤمتر على أنشطة مكتب األمم املتحطلب أيضا    (ي)  

ت املنظمات الدولية واإلقليمية ذات  ملخدرات واجلرمية، مبا يف ذلك التنسيق مع أما املعين 
  ؛الصلة من أجل تعزيز ودعم تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية

فريق عامل حّث الدول األطراف على النظر يف مدى استصواب إنشاء   (ك)  
  حة النارية.األسل  حكومي دويل مفتوح العضوية معين بربوتوكول

 


