
      5/4القرار 
ا     ا والذخرية واالجتار    صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّو

 بصورة غري مشروعة
   

  عرب الوطنية،  نظّمة إن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل 
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   32الوظائف املسَندة إليه يف املادة إذ يستذكر   
د مقرَّره  )1(عرب الوطنيــة،  نّظمــة اجلرميــة امل تشـــــــــــــــرين األول/أكتوبر   17املؤرّخ  ، 6/ 4وإذ يؤكــّ
ملخـدرا ، 2008 ا يقوم بـه مكتـب األمم املتحـدة املعين  ت  وقـد نظر يف تقرير األمـانـة عمـّ

ــلحة النارية وأجزائها   ــنع األســ ــطة لرتويج ودعم تنفيذ بروتوكول مكافحة صــ واجلرمية من أنشــ
ل التفـاقيـة األمم املتحـدة   ـــــــــورة غري مشـــــــــــــــروعـة، املكمـّ ـا بصــــــ ـا والـذخرية واالجتـار  ومكّو

ت األذى والعنف اللذين   )2(عرب الوطنية،  نظّمة ملكافحة اجلرمية امل وإذ يقلقه تصاعد مستو
ــنع األســـــــــــلحة  ُتولِّ  ـــ دمها التنظيمات اإلجرامية عرب الوطنية يف بعض مناطق العامل نتيجة لصــــــ

ا بصورة غري مشروعة،  ا والذخرية واالجتار    النارية وأجزائها ومكّو

ــورة غري مشــــروعة  وإذ يالحظ    ا بصــ ــلحة النارية واالجتار  ــنع األســ أن احلد من صــ
ت اجلهود الرامية إىل احل ــــــــــطة اجلماعات  هو أحد أهم مكّو ّد من العنف الذي يرافق أنشـــ

  عرب الوطنية،  نظّمة اإلجرامية امل

ن هنـاك حـاجـة إىل تـدعيم التعـاون الـدويل على مكـافحـة  وإذ يعرب    عن اقتنـاعـه 
ا بصورة غري مشروعة،  ا والذخرية واالجتار    صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّو

، وخباصـة بروتوكول مكافحة صـنع األسـلحة  نظّمة اتفاقية اجلرمية امل أنوإذ يسـتذكر   
ــروعة، املكّمل التفاقية   ا بصـــــــــــــورة غري مشـــــــــــ ا والذخرية واالجتار  النارية وأجزائها ومكّو

مها من الصــــــــــكوك العاملية الرئيســــــــــية  )3(عرب الوطنية،  نظّمة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
ــنع األســــــــــــلحة النارية وأجزائها ومكوّ  ا بصــــــــــــورة غري ملكافحة صــــــــــ ا والذخرية واالجتار 

  مشروعة، 
أن هناك صــــــــكوكًا أخرى تشــــــــرتك يف مواضــــــــيعها وطابعها مع اتفاقية  وإذ يالحظ  
مج عمل األمم املتحدة ملنع  نظّمة اجلرمية امل ــــــــــــلحة النارية، مثل بر ألســـ وبروتوكوهلا املتعلق 

ألســــــلحة الصــــــغرية واألســــــلحة اخلفيفة  بكل جوانبه ومكافحة ذلك   االجتار غري املشــــــروع 

 
لد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(     .39574، الرقم 2225، ا
  )2( CTOC/COP/2010/8.  
لد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )3(     .39574، الرقم 2326، ا



ــــلحة   )4(االجتار والقضـــــــاء عليه،  والصـــــــك الدويل الذي ُميكِّن الدول من التعّرف على األســـ
ــب وبطريقة يُعوَّل  ــ ـــ ــروعة وَتعقُّبها يف الوقت املناســـ ــلحة اخلفيفة غري املشــــــــ ــغرية واألســــــــ ــ الصــــــ

ــــــكوك قانونية إقليمية مثل اتفاقية البلدان األمريكية ملك )5(عليها،  افحة صــــــــــــنع  وكذلك صــــــ
ا بصــــورة غري  األســــلحة النارية والذخائر واملتفّجرات واملواد األخرى ذات الصــــلة واالجتار 

وبروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشــــــأن مراقبة األســــــلحة النارية   )6(مشــــــروعة، 
ـــــــــلــة يف منطقــة اجلمــاعــة اإلمنــائيــة للجنوب األفريقي، وبروتوكول   واملواد األخرى ذات الصــــــ
ــلحة اخلفيفة ومراقبتها واحلّد منها يف منطقة البحريات   ــغرية واألســ ــلحة الصــ نريويب ملنع األســ
الكربى والقرن األفريقي، واتفاقية اجلماعة االقتصــــادية لدول غرب أفريقيا بشــــأن األســــلحة  
ــغرية واألســـــلحة اخلفيفة وذخائرها واملواد األخرى ذات الصـــــلة، واتفاقية وســـــط أفريقيا   الصـــ

ا اليت ميكن أن  ملراقبة  األســــــــلحة الصــــــــغرية واألســــــــلحة اخلفيفة وذخائرها وأجزائها ومكّو
  ُتستعمل يف صنع تلك األسلحة أو إصالحها أو جتميعها (اتفاقية كينشاسا)، 

العملية اجلارية بشـأن مسـألة التجارة غري املشـروعة يف األسـلحة الصـغرية  وإذ يدرك   
دف إىل منع  ومكافحة واســـتئصـــال صـــنع تلك األســـلحة ونقلها واألســـلحة اخلفيفة واليت 

ــارها بال ضـــابط يف كثري من مناطق العامل، وإذ   ــروعة، وكذلك انتشـ ــورة غري مشـ وتداوهلا بصـ
ــنتني   ــلة االجتماعات اليت تعقدها الدول كل ســـــــ ــلســـــــ يالحظ عقد االجتماع الرابع من ســـــــ

ألســـــــــلحة ا مج العمل ملنع االجتار غري املشـــــــــروع  لصـــــــــغرية واألســـــــــلحة  للنظر يف تنفيذ بر
مج العمــل ملنع  اخلفيفــة من مجيع جوانبــه ومكــافحتــه والقضــــــــــــــــاء عليــه للنظر يف تنفيــذ بر
ألســــــلحة الصــــــغرية واألســــــلحة اخلفيفة بكل جوانبه ومكافحة ذلك   االجتار غري املشــــــروع 

ـــــاء عليـه، الـذي ُعقـد يف نيويورك من  ،  2010حزيران/يونيـه  18إىل  14االجتـار والقضــــــــــ
  )7(ك االجتماع الرابع، وبتقرير ذل
أن أحد أغراض املؤمتر الرئيســـــية هو حتســـــني قدرة الدول األطراف  وإذ يؤّكد جمّدداً   

ا   ــلحة النارية وأجزائها ومكّو ــنع األســــــــ ــلحة النارية على مكافحة صــــــــ يف بروتوكول األســــــــ
ا بصــــــورة غري مشــــــروعة، وأنه ينبغي للمؤمتر أن يكون يف طليعة اجل هود  والذخرية واالجتار 

  الدولية يف هذا الشأن، 

ـــــنع يـدعو   -1   ــــ ــــــــــــبح بعـد أطرافـاً يف بروتوكول مكـافحـة صــــــ الـدول اليت مل تصـــ
ا بصــــــورة غري مشــــــروعة، املكّمل   ا والذخرية واالجتار  األســــــلحة النارية وأجزائها ومكّو

 
ألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة بكل جوانبه،  )4(   الجتار غري املشروع  تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين 

  .24، الفصل الرابع، الفقرة (A/CONF.192/15) 2001متوز/يوليه  20-9يويورك، ن
  )5( A/60/88 وCorr.2 ً60/519اجلمعية العامة  مقّرر، املرفق؛ وانظر أيضا.  
لد  جمموعة املعاهدات،، تحدة األمم امل )6(     .35005، الرقم 2029ا
  )7( A/CONF.192/BMS/2010/3.  



ــبح  أن تنظر يف أن ت إىل )8(عرب الوطنية نّظمةالتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل صـــــــــــ
ماً؛   كذلك، وأن تنّفذ أحكامه تنفيذاً 

ا حيّث   -2   الدول األطراف يف بروتوكول األسلحة النارية على مواءمة تشريعا
ـــــع برامج عمـل لتنفيـذ ذلـك   الوطنيـة على حنو يّتســـــــــــــــق مع أحكـام الربوتوكول، وعلى وضــــــــــ

يـــة أو نقطـــة  الربوتوكول، وعلى تزويـــد األمـــانـــة مبعلومـــات كـــاملـــة وحمـــّدثـــة عن هيئتهـــا الوطن
ــلطات الوطنية   ــــــــ ــتفادة من الدليل اإللكرتوين للســـ ــال الوحيدة لديها، وعلى االســـــــــــ االتصـــــــــــ

  املختصة اليت عّينتها الدول مبقتضى بروتوكول األسلحة النارية؛ 
إىل األمـانـة أن تســـــــــــــــهـّل، كلمـا أمكن، تزوـيد اـلدول األطراف اليت  يطـلب   -3  

ت يف تنفيذ بروتوكول األســلحة النا رية مبســاعدة تقنية يف جماالت منها حفظ  تواجه صــعو
ـــــلطات   ـــــم األســــــــلحة النارية وتعطيلها وإتالفها، وكيفية التعّرف على الســـ ـــــجالت ووســـ الســـ
ا   ــــــروعة وأجزائها ومكّو الوطنية املختصـــــــــة، وكشـــــــــف وتعقُّب األســـــــــلحة النارية غري املشـــ

ت إقليمية والذخرية ملصـــــادرة، وتعزيز دولية بشـــــأن عمليات احلجز واو  ، وإنشـــــاء قواعد بيا
  التعاون فيما بني األجهزة املختصة والتعاون الدويل؛ 

  الدول أن تقوم مبا يلي:  إىليطلب   -4  
ـــــــــنع   أن تنظر  (أ)    يف اعتمــاد أو تــدعيم تــدابري شــــــــــــــــاملــة وفعــّالــة ملكــافحــة صــــــ

ا  ا بصـــورة غري مشـــروعة، مع مراعاة  والذخريةاألســـلحة النارية وأجزائها ومكّو واالجتار 
ــؤولية العامة واملشــــرتكة، ومع وجو  ب تنفيذ تلك التدابري على حنو يتوافق متاماً مع مبدأ املســ

  املقاصد واملبادئ املكّرسة يف ميثاق األمم املتحدة وأحكام القانون الدويل ذات الصلة؛ 

يف ســــــبل لتدعيم مجع املعلومات وتقامسها، مبا يتوافق مع نظمها   أن تنظر  (ب)   
ـــــــــنع األســـــــــــــــلحـة النـاريـة وأجزائهــا  القـانونيـة واإلداريـة  ـــ الوطنيـة، من أجـل منع ومكـافحـة صـــ

ا بصورة غري مشروعة؛  ا والذخرية واالجتار    ومكّو

ــة مبراقبة احلدود من أجل منع االجتار   (ج)   ا اخلاصــ ــرتاتيجيا ا واســ أن ُتدعِّم آليا
ألسـلحة النارية واضـعة يف اعتبارها   التجارة غري املشـروعة  العملية اجلارية بشـأن غري املشـروع 

  يف األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة جبميع جوانبها؛ 

أن توّفر كل منها لألخرى أوسع قدر ممكن من التعاون الثنائي واإلقليمي    (د)   
ألسـلحة النارية   والدويل بغية تسـهيل تعقُّب األسـلحة النارية، والتحّري عن اجلرائم املتعلقة 

  توافق مع قوانينها الوطنية؛ ومالحقة مرتكبيها، مبا ي

 
لد موعة املعاهداتجماألمم املتحدة،  )8(     .39574، الرقم 2326، ا



ـــــــــّجع  -5   املنظمــات الــدوليــة واإلقليميــة ذات الصـــــــــــــــلــة والقطــاع اخلــاص   يشــــــ
ــدعيم التعـــاون فيمـــا بينهـــا، وعلى أن تعمـــل مع الـــدول   واملنظمـــات غري احلكوميـــة على تـ

  األطراف يف بروتوكول األسلحة النارية على حتقيق التنفيذ التام لذلك الربوتوكول؛ 

ــد  -6   ملخـــدرات   يرهيعرب عن تقـ ــا يقوم بـــه مكتـــب األمم املتحـــدة املعين  ملـ
ــنع األســــلحة النارية واالجتار   واجلرمية من عمل متواصــــل إلعداد قانون منوذجي ملكافحة صــ
ــورة غري مشـــروعة، يُقصـــد منه أن يكون أداة مســـاَعدة تقنية مفيدة لتنفيذ بروتوكول   ا بصـ

ــــع ذلك القانون النموذجي يف األســــــــــلحة النارية تنفيذاً فّعاًال، ويطلب إىل  املكتب أن يضــــــ
ــيغته النهائية ويعّممه بلغات األمم املتحدة الرمسية الســـــت ضـــــمن إطار أنشـــــطة املكتب   صـــ

ملساعدة التقنية، حسب االقتضاء؛    اخلاصة 

ــتحدث يطلب   -7   ملخدرات واجلرمية أن يســــــــــ إىل مكتب األمم املتحدة املعين 
تشــــاور وثيق مع الدول األطراف يف بروتوكول األســــلحة أدوات أخرى للمســــاعدة التقنية، يف  

ـــــــة عن الطابع عرب الوطين  ـــ ـــــــلحة النارية، وأن جيري دراســـ ـــ النارية، دعماً لتنفيذ بروتوكول األســـ
ــتند إىل حتليل  ــتخدمة يف ذلك االجتار، تســـــــــــ ــلحة النارية وعن الدروب املســـــــــــ ــــــــ ألســـ لالجتار 

ــلحة  ــــــــ ــادرة، لكي ينظر فيها املؤمتر يف  ةوالذخري املعلومات املقدَّمة من الدول عن األســـ املصـــــــــــ
  دورته السادسة؛

ـــــويـــة معنيـــا  يقرّر   -8   ـــــئ فريقـــا عـــامال حكوميـــا دوليـــا مفتوح العضــــــــــ أن ينشــــــــــ
ــــــلحة النارية، وفقًا للفقرة  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية   32من املادة   3ألســـ

ــــــه أحــد  من النظــام  2من املــادة  2عرب الوطنيــة والفقرة  نظّمــة امل الــداخلي للمؤمتر، يرتأســــــــــ
أعضــاء مكتب املؤمتر، لكي يســدي املشــورة إىل املؤمتر ويســاعده على تنفيذ واليته املتعلقة 
ــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج   بربوتوكول األســـلحة النارية، ويدعو الدول وسـ

ا يف   األمم املتحدة؛  امليزانية هلذه األغراض وفقا للقواعد واإلجراءات املعمول 

  أن يؤّدي الفريق العامل الوظائف التالية:  يقرّر أيضاً   -9  
ــــــــــــلحــة النــاريــة من خالل تبــادل اخلربات    (أ)    تســـــــــــــــهيــل تنفيــذ بروتوكول األســـ

واملمارســـات بني اخلرباء واملمارســـني العاملني يف هذا امليدان، بوســـائل منها املســـاعدة على  
ت، وكذلك املسـائل ذات  اسـتبانة املمارسـات الناجحة وَمواطن ال ضـعف والثغرات والتحد

ألسلحة النارية؛    األولوية واملواضيع ذات الصلة، يف ميدان مكافحة االجتار 
ا للدول األطراف    (ب)    ـــيات إىل املؤمتر بشــــــأن الكيفية اليت ميكن  تقدمي توصـــ

  أن تنفذ أحكام بروتوكول األسلحة النارية على حنو أفضل؛ 
رشـــــادات بشـــــأن أنشـــــطتها، وبشـــــأن  مســـــاعدة املؤمت  (ج)    ر على تزويد أمانته 

  استحداث أدوات مساعدة تقنية تتعلق بتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية؛ 



ا الفريق   (د)    ن  ـــِّ ـــأن الكيفية اليت ميكن أن ُحيســــــ تقدمي توصـــــــــيات إىل املؤمتر بشــــــ
ا  العامل التنسيق مع خمتلف اهليئات الدولية اليت تكافح صنع األسلحة النا  رية وأجزائها ومكّو

ا بصـــــــــورة غري مشـــــــــروعة، يف جمال دعم وترويج تنفيذ بروتوكول األســـــــــلحة  والذخرية واالجتار 
  النارية؛ 

ــويــة  يقرّر كــذلــك  -10   أن جيتمع الفريق العــامــل احلكومي الــدويل املفتوح العضــــــــــــ
ألســــــــلحة النارية أثناء دورة املؤمتر الســــــــادســــــــة، وأن يعقد الفريق اجت ماعاً واحداً على املعين 

ــــــمن إطار اجتماعات جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إن الدورتنياألقل يف فرتة ما بني  ـــ ، ضـــ
  أمكن ذلك؛

إىل األمانة أن تبلِّغ الفريق العامل عما يقوم به مكتب األمم املتحدة  يطلب    -11  
ــطـة ملســـــــــــــــاعـدة املؤمتر على ترويج ودعم ملخـدرات واجلرميـة من أنشــــــــــــ تنفيـذ بروتوكول  املعين 

ــلة، وكذلك  ــائر املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصــ ــيق مع ســ األســــلحة النارية، وعن التنســ
عن املمارســــات الفضــــلى يف جمايل التدريب وبناء القدرات، واســــرتاتيجيات التوعية الرامية إىل 

ا ا والذخرية واالجتار  ــورة غري   منع ومكافحة صـــــــنع األســـــــلحة النارية وأجزائها ومكّو بصـــــ
  مشروعة؛
إىل األمانة أن تساعد الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح  يطلب أيضاً   -12  

ألسلحة النارية على أداء وظائفه؛    العضوية املعين 
ــــــــــــويــة   يقرّر   -13   أن يقــدِّم رئيس الفريق العــامــل احلكومي الــدويل املفتوح العضـــ

ـــلحة النارية إىل املؤمتر، يف دور  ـــــــ ألســـ ـــــــة، تقريرا من الفريق العامل عن  املعين  ته الســـــــــــــادســــــ
  أنشطته. 

 


