
    6/2القرار   
ترويُج االنضماِم إىل بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها     

ا و  ل التفاقية ومكّو ا بصورة غري مشروعة، املكمِّ   الذخرية واالجتار 
    عرب الوطنية، وتنفيِذه اجلرمية املنظَّمةاألمم املتحدة ملكافحة  

  عرب الوطنية،   اجلرمية املنظَّمة مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة    نَّ إ  
فاقية األمم املتحدة ملكافحة  من ات  32الوظائف املسَندة إليه يف املادة   إذ يستذكر  

د جمـدَّداً مقرَّره    )1(عرب الوطنيــة،   اجلرميـة املنظَّمــة  ــــــــــــرين األول/    17، املؤرَّخ  6/ 4وإذ يؤكـّ تشـــ
ت األذى والعنف اللذين ُتولِّدمها التنظيمات  2008أكتوبر   ــتو ــاعد مســــ ، وإذ يقلقه تصــــ

ـــــلحـ  ة النـاريـة وأجزائهـا  اإلجراميـة عرب الوطنيـة يف بعض منـاطق العـامل نتيجـة لصـــــــــــــــنع األســــــــــ
ا بصورة غري مشروعة،  ا والذخرية واالجتار    ومكّو

داً    د جمــدَّ ـــــــــرين    22املؤرَّخ    4/ 5القرار    وإذ يؤكــِّ ، الــذي  2010أكتوبر  / األولتشــــــ
ــاملـة وفعّـالـة ملكـافحـة   طلـب فيـه املؤمتر إىل الـدول أن تنظر يف اعتمـاد أو تـدعيم تـدابري شـــــــــــــ

ــلحة النارية وأجزائها و  ــروعة، وأن  صـــنع األسـ ــورة غري مشـ ا بصـ ا والذخرية واالجتار  مكّو
ــــــــــــق مع نظمهـا القـانونيـة   ـــــــــبـل لتـدعيم مجع املعلومـات وتقـامسهـا، على حنو يّتســـ ـــ تنظر يف ســـ
ـا واـلذخرية   ـــــلحـة النـارـية وأجزائهـا ومكّو ـــــــــنع األســــــــــ ـــ واإلداريـة من أجـل منع ومكـافحـة صـــ

ا بصورة غري مشروعة، وأن ُتدعِّم آليا ا اخلاصة مبراقبة احلدود من واالجتار  ا واسرتاتيجيا
ألســــــلحة النارية، وأن توفِّر كل منها لألخرى أوســــــع قدر   أجل منع االجتار غري املشــــــروع 
ممكن من التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل بغية تســهيل تعقُّب األســلحة النارية، والتحّري  

ألســـــــــــــــلحــة النــاريــة ومالحقــة م رتكبيهــا على حنو يتوافق مع قوانينهــا عن اجلرائم املتعلقــة 
  الوطنية، 
ــورة غري مشــــروعة    وإذ يالحظ   ا بصــ أنَّ احلدَّ من صــــنع األســــلحة النارية واالجتار 

ــــــــــطة اجلماعات   ت اجلهود الرامية إىل احلّد من العنف الذي يرافق أنشـــ هو أحد أهم مكّو
  اإلجرامية املنظَّمة عرب الوطنية، 

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

ــــــــــــر احلر واملفتوح، على حنو ينتهك متطلبـات    وإذ يعرب عن قلقه    إزاء ظاهرة النشـــ
ا   ا بصــــورة  بروتوكول مكافحة صــــنع األســــلحة النارية وأجزائها ومكو والذخرية واالجتار 
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ــــــــــــروعــة، املكمــل التفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة     ) 2(عرب الوطنيــة،   اجلرميــة املنظَّمــة غري مشـــ
زلياً عالوة  لتقنيات صــنع و/أو إصــالح األســلحة النارية، مبا يف ذلك األســلحة املصــنوعة من 

ر أمام الشـــــــــبكات اإلجر  ا والذخرية مما ييســـــــــِّ ُبل التمكُّن من على أجزائها ومكّو ــــــُ امية ســـ
  ذلك، 

مها   أنَّ االتفاقية، وخباصـــة بروتوكول مكافحة صـــنع األســـلحة النارية،   وإذ يســـتذكر  
ا   من الصـكوك القانونية العاملية األسـاسـية ملكافحة صـنع األسـلحة النارية وأجزائها ومكّو

ا بصورة غري مشروعة،    والذخرية واالجتار 
د عدد املنضـــــــــــــّمني إىل بروتوكول مكافحة األســـــــــــــلحة  تزاي   وإذ يالحظ مع التقدير  

  النارية، 

أنَّ هناك صـــــكوكاً أخرى تشـــــرتك يف مواضـــــيعها وطابعها مع االتفاقية    وإذ يالحظ  
مج عمــل األمم املتحــدة ملنع االجتــار غري  ألســـــــــــــــلحــة النــاريــة، مثــل بر وبروتوكوهلــا املتعلق 

ألســــــــلحة الصــــــــغرية واألســــــــلحة اخلفيفة بكل ج ـــــروع  ومكافحة ذلك االجتار    )3(وانبه املشـــ
ــلحة الصـــــــغرية   ــــك الدويل الذي ُميكِّن الدول من التعّرف على األســـــ ــــاء عليه، والصـــ والقضـــ

فضـال    وَتعقُّبها يف الوقت املناسـب وبطريقة يُعوَّل عليها،   )4(واألسـلحة اخلفيفة غري املشـروعة 
  عن عدد من الصكوك القانونية اإلقليمية، 

ســـــــتعراض  إلعال   علماً  وإذ حييط    ن اخلتامي الصـــــــادر عن مؤمتر األمم املتحدة املعين 
ـــلحة   ألســــــلحة الصــــــغرية واألســـ ـــروع  مج العمل ملنع االجتار غري املشـــ التقدُّم احملَرز يف تنفيذ بر

ــاء عليــه، الــذي ُعقــد يف نيويورك من   ــــه ومكــافحتــه والقضـــــــــــــ ــــ   27اخلفيفــة من مجيع جوانبـــــــــــــــــــــ
ع الدوَل اليت مل تَنضـــم أو تصـــدِّق بعُد  ، وإ 2012أيلول/ســـبتمرب    7آب/أغســـطس إىل  ذ ُيشـــجِّ

عرب الوطنيــة مبــا فيهــا االتفــاقيــة   اجلرميــة املنظَّمــة على الصــــــــــــــكوك الــدوليــة ملكــافحــة اإلرهــاب و 
ا، وخاصــة بروتوكول مكافحة األســلحة النارية، على أن تنظر يف القيام   والربوتوكوالت امللحقة 

  بذلك، 
داً    راض املؤمتر الرئيســـــية هو حتســـــني قدرة الدول األطراف  أنَّ أحد أغ  وإذ يؤّكد جمدَّ

يف بروتوكول مكافحة األســــــــــــلحة النارية على مكافحة صــــــــــــنع األســــــــــــلحة النارية وأجزائها  
ــــــــروعة، وأنه ينبغي للمؤمتر أن يكون يف  ــــورة غري مشــــــ ا بصــــــــــ ا والذخرية واالجتار  ومكّو

  طليعة اجلهود الدولية يف هذا الشأن، 
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ــّدمهـــا مكتـــب األمم املتحـــدة املعين   تقـــديروإذ يالحظ مع ال   ــاعـــدة اليت يقـ ـــــــــ املســــــ
ـــــــــلحــة    ملخــدِّرات  ـــ ألســـ جمــه العــاملي املتعلق  واجلرميــة إىل الــدول، بنــاء على طلبهــا، عرب بر

  النارية، 

ألغراض القـانونيـة   وإذ يالحظ   ـــــلحـة النـاريـة يعرتف  أنَّ بروتوكول مكـافحـة األســــــــــ
ضـــــ  ة الرماية أو التقييم أو املعارض أو اإلصـــــالح، وإذ  القابلة للتحقق منها، كالصـــــيد أو ر

ن تتعـــاون على منع ومكـــافحـــة   ن تلتمس الـــدعم و التزام الـــدول األطراف  د جمـــدداً  يؤكـــّ
ا بصــــــورة غري  ا والذخرية واالجتار  واســــــتئصــــــال صــــــنع األســــــلحة النارية وأجزائها ومكّو

نَّ  ر من خالل  مشـــــــــــــــروعــة، وإذ يقّر  االعرتاف مبثــل هــذه األغراض    هــذا التعــاون يتيســـــــــــــــّ
  املشروعة، 

ـــــلحـة    يُعرب عن تقـديره  -1   ألســــــــــ للعمـل الـذي قـام بـه الفريق العـامـل املعين 
ر/مــايو    22و  21النــاريــة يف اجتمــاعــه األول الــذي عقــد يومي   ، وحييط علمــاً  2012أ

  )5(وصيات الواردة يف تقريره؛ لت 

ـــــــــنع  الــدول اليت مل تصـــــــــــــــبح بعــد أطرافــاً يف بر   يــدعو  -2   وتوكول مكــافحــة صــــــ
ــروعة، املكّمل   ــ ــورة غري مشـــ ــ ا بصـــ ا والذخرية واالجتار  ــلحة النارية وأجزائها ومكّو األســـــ

إىل أن تنظر يف أن تصـــــــــــــــبح    )6(عرب الوطنـية   اجلرميـة املنظَّمـة التفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة  
ماً؛    كذلك، وأن تنّفذ أحكامه تنفيذاً 

توكول مكافحة األســـلحة النارية على مواءمة  الدول األطراف يف برو   حيثّ   -3  
ا الوطنية على حنو يتَّســــق مع أحكام الربوتوكول، وعلى وضــــع برامج عمل لتنفيذ  تشــــريعا
ذلـك الربوتوكول، وعلى تزويـد األمـانـة مبعلومـات كـاملـة وحمـّدثـة عن هيئتهـا الوطنيـة أو نقطـة  

ــتفادة من الدليل اإلل ــال الوحيدة لديها، وعلى االســـــــــــ ــلطات الوطنية  االتصـــــــــــ ــــــــ كرتوين للســـ
  املختصَّة اليت عيَّنتها الدول مبقتضى بروتوكول مكافحة األسلحة النارية؛ 

ــعيـا لـدعم   يطلـب  -4   ــ ملخـدِّرات واجلرميـة، ســــــــــ إىل مكتـب األمم املتحـدة املعين 
ــــــديق على اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة   ـــــــ وبروتوكول   )7(عرب الوطنيــة  اجلرميــة املنظَّمــةالتصـــ

ـــــلحة ـــــطة تعزيز املعرفة   األســـ ع أنشـــ ـــــمام إليهما وتنفيذمها، أن يشــــــــجِّ ا واالنضـــ النارية امللحق 
ـــــاء، بناًء على طلبها، يف اعتماد قوانني واســــــــرتاتيجيات  ـــــاعدة الدول األعضـــ والوعي بغية مســـ
وطنية بشــأن األســلحة النارية، وأن يواصــل حيثما أمكن تيســري تقدمي املســاعدة التقنية للدول 
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يليب االحتياجات اليت اســـــــتبانتها، وأن يرّوج للتعاون فيما بني الوكاالت وعلى األعضـــــــاء، مبا 
  الصعيد الدويل؛

ملخــدِّرات واجلرميــة أن    يطلــب أيضــــــــــــــــا  -5   إىل مكتــب األمم املتحــدة املعين 
ا الفريق العامل   االت اليت اســــتبا يواصــــل تطوير أدوات املســــاعدة التقنية، وال ســــّيما يف ا

ألسلح لتعاون الوثيق مع الدول األعضاء، وأن يستفيد حيثما كان ذلك  املعين  ة النارية، 
  مناسبا من خربة املنظَّمة الدولية للشرطة اجلنائية، وفقا لقواعدها القانونية؛ 

ملخــدِّرات واجلرميــة أن    يطلــب كــذلــك   -6   إىل مكتــب األمم املتحــدة املعين 
ــلحة  يقدِّم إىل الدول األعضــــــــاء، بناء على طلبها، م ـــ ألســـ جمه العاملي املتعلق  ن خالل بر

ا  ـــــــنع األســــــــــلحة النارية واالجتار  ا على التحقيق يف صـــ النارية، املســــــــــاعدة يف تعزيز قدرا
عرب الوطنية ذات الصلة ومالحقة مرتكبيها   اجلرمية املنظَّمة بصورة غري مشروعة ويف أشكال  

ــائيــا، عن طريق أمور منهــا تنظيم حلقــات عمــل ذات طــاب  ع عملي وتبــادل اخلربات  قضــــــــــــــ
ــائية بشـــأن تطبيق   واإلشـــراف على االتصـــاالت بني املســـؤولني عن التحقيق واملالحقة القضـ

ا؛    االتفاقية وبروتوكول األسلحة النارية امللحق 
ملخدِّرات    حييط علما  -7   ملعلومات اليت مجعها مكتب األمم املتحدة املعين 

رخيه يف ســـــياق الدراســـــ  تشـــــرين  22املؤرخ    4/ 5ة اليت طلبها املؤمتر يف قراره  واجلرمية حىت 
ملخـــدِّرات واجلرميـــة أن  2010األول/أكتوبر   ، ويطلـــب إىل مكتـــب األمم املتحـــدة املعين 

لتعاون الوثيق مع الدول األعضــاء، وأن ُيكمل هذه الدراســة   ن املنهجية املتَّبعة فيها،  حيســِّ
ملؤمتر يف دورته الســــابعة، ويدعو الدول إىل املشــــاركة  وفقا للوالية املســــندة إليه، لينظر فيها ا 

  ام يف هذه الدراسة حسب االقتضاء؛ واإلسه
ـــــــــتفــادة من القــانون النموذجي ملكــافحــة    يـدعو  -8   ـــ الـدول إىل النظر يف االســـ

ــروعة،   ــورة غري مشــــــ ـــ ا بصـــ ا والذخرية واالجتار  ــلحة النارية وأجزائها ومكو ــنع األســــــ صــــــ
ـــــمام إىل بروتوكول األســــــــلحة  عتباره من أدوات املســــــــا عدة التقنية يف جماالت منها االنضـــ

ملخــدِّرات   ــذه، ويطلــب إىل مكتــب األمم املتحــدة املعين  ــديق عليــه وتنفي ــاريــة والتصــــــــــــــ الن
للغات الرمسية الست لألمم املتحدة؛    واجلرمية أن يعّمم القانون النموذجي 

ــــــلحة الناري   يطلب   -9   ألســــــ ة أن يواصــــــــــــل إســــــــــــداء  إىل الفريق العامل املعين 
ـــــــندة إليه فيما يتعلق بربوتوكول   ـــ لوالية املســـ ـــــــاعدة إىل املؤمتر عمال  ـــ ــــــــــورة وتقدمي املســـ املشـــ
ـــــــــلحـة النـاريـة وفقـا لـذلـك القرار، ويـدعو الفريق العـامـل إىل النظر يف تقـدمي مقرتحـات   ـــ األســـ

ــــــــــاغهــا يف اجتمــاعــه املعقود يف   ـــــيــات اليت صــــــ ر/مــايو    22و  21عمليــة لتنفيــذ التوصــــــــــ أ
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ع  -10   ـــــــــّجِ آراءهـــــا    يشــــــ العـــــامـــــل،  الفريق  على أن تعرض، من خالل  الـــــدول 
ـــــلحـة النـاريـة، مبـا يف ذلـك مـا يتعلق منهـا  ـــــــــلـة بتنفيـذ بروتوكول األســــــــــ ـا ذات الصــــــ وتعليقـا
لعوامل اليت قد تعوق االنضــــــمام إىل الربوتوكول أو التصــــــديق عليه أو تنفيذه، وكذلك ما 

م احملَرز يف تنفيذه، بغية توطيد التعاون  يتعلق منها مبَواطن القوة واملم ــات اجليِّدة والتقدُّ ـــــ ارســـ
ــورة غري  ــــــ ا بصـــ ا والذخرية واالجتار  ــلحة النارية وأجزائها ومكو ــنع األســـــــــ على منع صـــــــــ

  مشروعة ومكافحتهما والقضاء عليهما؛ 

أن يعقــد الفريق العــامــل اجتمــاعــاً واحــداً على األقــل يف فرتة مــا بني   يقرّر   -11  
ع األمـانـة على حتـديـد موعـد عقـد هـذا االجتمـاع أو هـذه االجتمـاعـات  اـلدورت  ـــــجِّ ني، وُيشــــــــــ

ــعيا الســــــتخدام املوارد املتاحة أكفأ   ــلة، ســــ على مقربة من االجتماعات األخرى ذات الصــــ
  استخدام؛ 
إىل األمـانـة أن تبلِّغ الفريق العـامـل مبـا يلي: (أ) مـا يقوم بـه مكتـب    يطلـب   -12  

دف إىل مســــاعدة املؤمتر على ترويج    خدِّرات ملاألمم املتحدة املعين  واجلرمية من أنشــــطة 
ـــــيق مع ســـــــــــــــائر املنظمـات الـدوليـة   ــــــــــــلحـة النـاريـة، (ب) التنســــــــــ ودعم تنفيـذ بروتوكول األســـ
واإلقليمية ذات الصـــــلة، (ج) املمارســـــات الفضـــــلى يف جمايل التدريب وبناء القدرات، (د)  

ا  اســـــرتاتيجيات التوعية الرامية إىل منع ومكافح ة صـــــنع األســـــلحة النارية وأجزائها ومكّو
ا بصورة غري مشروعة؛    والذخرية واالجتار 

ـــاً   -13   ألســــــلحة النارية   يطلب أيضـــ إىل األمانة أن تدعم الفريق العامل املعين 
  يف أداء وظائفه؛ 

ألســـــلحة    يقرّر   -14   لتعاون مع رئيســـــة الفريق العامل املعين  أن تعّد األمانة، 
  تقريرا عن أنشطة الفريق العامل، لتقدميه إىل املؤمتر، يف دورته السابعة؛   النارية، 

ــائر اجلهات املاحنة إىل تقدمي موارد خارجة عن امليزانية   يدعو  -15   ــــــ الدول وســــــ
ا.    لألغراض املبيَّنة يف هذا القرار وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءا

 


