
    ٢/ ٧القرار 
ا والذخرية       أمهية بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

ارو  ا بصورة غري مشروعة، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة   االجتِّ
    اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية 

  إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،   
ــَندة إليه يف املادة  إذ يســــــــــتذكر      من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة    32الوظائف املســــــــ

كيــــد مقرَّره    ) 1( اجلرميــــة املنظَّمــــة عرب الوطنيــــة،   تشــــــــــــــرين األول/   17املؤرَّخ    6/ 4وإذ يعــــاود 
  ، 2008 ر أكتوب 

ت األذى والعنف اللــذين ُتولــِّدمهــا    وإذ يعرب عن قلقــه    ـــــــــــــاعــد مســـــــــــــــتو إزاء تصـــ
ــــــلحة   ـــ ـــــــــنع األســـ اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة عرب الوطنية يف بعض مناطق العامل نتيجًة لصـــ

ا والذخرية و  ار النارية وأجزائها ومكوِّ   ا بصورة غري مشروعة،   االجتِّ
ــــــــــــن   وإذ يالحظ   ـا واـلذخرية  أنَّ احلـدَّ من صـــ ع األســـــــــــــــلحـة الـنارـية وأجزائهـا ومكوِّ

ار و  ا بصــــورة غري مشــــروعة ميثِّل أحد العناصــــر الرئيســــية للجهود الرامية إىل احلدِّ من    االجتِّ
  العنف الذي يصاحب أنشطة اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة عرب الوطنية، 

ــاعــــه    اقتنــ تــــدعيم التعــــاون  وإذ يعرب عن  وتبــــادل   نَّ هنــــاك حــــاجــــة إىل  الــــدويل 
ا والذخرية و  اراملعلومات من أجل مكافحة صــــــنع األســــــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ   االجتِّ

  مشروعة،   ا بصورة غري
أنَّ اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عرب الوطنيــة،    وإذ يســـــــــــــــتــذكر    

ــاً بروتوكول مكافحة صـــنع األســـلحة النارية وأجزائها وم ا والذخرية و وخصـــوصـ اركوِّ   االجتِّ
ــــــــكوك القانونية العاملية    )2(ا بصـــــــــــورة غري مشـــــــــــروعة، املكمِّل لالتفاقية،  مها من أهمِّ الصـــ

ا والذخرية و  ـــــــــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ ار ملكافحة صــــــــــــنع األســـ ا بصــــــــــــورة غري   االجتِّ
  مشروعة، 
د عدد االنضـــــــمامات إىل برو   وإذ يالحظ مع التقدير   ــــلحة النارية  ازد توكول األســـ

  والتصديقات عليه، 

ــرتك فيها االتفاقية وبروتوكوهلا املتعلق    وإذ يالحظ     ــ ــمات اليت تشــــــ ــيع والســــــــ املواضــــــــ
مج العمل ملنع    ، ألسلحة النارية مع صكوك أخرى ار مثل بر ألسلحة    االجتِّ غري املشروع 
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والصــــك الدويل    )3(ليه، الصــــغرية واألســــلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضــــاء ع
لتمكني الدول من التعرُّف على األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة وتعقُّبها 

  ومع صكوك قانونية إقليمية،  )4(يف الوقت املناسب وبطريقة يعوَّل عليها، 

كانون   24أنَّ معاهدة جتارة األســـلحة ســـتدخل حيِّز النفاذ يف  وإذ يالحظ أيضـــاً   
ــأن جتارة األســــــلحة  2014ســــــمرب  األول/دي  ً بشــــ ــتكون أول صــــــك عاملي ُملزِم قانو ، وســــ
  التقليدية، 

خذ يف اعتباره   ما بُذل يف اآلونة األخرية، على الصـــــــعيدين املتعدِّد األطراف    وإذ 
ا   ــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ ــنع األســـــــــ ــــــ واإلقليمي، من جهود لتدعيم منع ومكافحة صـــ

ار والذخرية و  لنفع على املواطنني،   االجتِّ   ا بصورة غري مشروعة، مبا يعود 

ر    ـــــويــة املعين   وإذ يقــدِّ ب العضــــــــــ مــا قــام بــه فريق اجلمعيــة العــامــة العــامــل املفتوح 
ل إىل خفض كبري يف تدفُّقات   ــــــتدامة من أعمال لتشــــــــــــجيع التوصــــــــــــُّ هداف التنمية املســــــ

  األموال واألسلحة غري املشروعة، 

ملخـدِّرات واجلرميـة  مـ   وإذ يالحظ مع التقـدير   ا قـدَّمـه مكتـب األمم املتحـدة املعين 
جمه العاملي لألسلحة النارية،    من مساعدة إىل الدول، بناًء على طلبها، من خالل بر

ملخدِّرات واجلرمية من أنشــــــطة    وإذ يالحظ   ما قام به مكتب األمم املتحدة املعين 
ــريعات الوطنية وتعميمها ودع لتشــ ــأن التوعية  دف دعم التصــــديق على اتفاقية  بشــ مها، 
ألسلحة النارية،    اجلرمية املنظَّمة وبروتوكوهلا املتعلق 

أنَّ بروتوكول األسلحة النارية جييز استخدامها ألغراض مشروعة   وإذ يالحظ أيضاً   
ضــة الرماية أو التقييم أو املعارض أو اإلصــالح، وإذ   ميكن التحقُّق منها، مثل الصــيد أو ر

الـتأكـيد على واجـب اـلدول األطراف التمـاس اـلدعم والتعـاون من أجـل منع ومكـافحـة  يعيـد 
ا والذخرية و  ار واســــــتئصــــــال صــــــنع األســــــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ ا بصــــــورة غري    االجتِّ

ر ذلك التعاون،  نَّ إجازة استخدامها لتلك األغراض املشروعة ييسِّ   مشروعة، وإذ يقرُّ 
ـــــــــلحـة    هيعرب عن تقـدير   -1     ـــ ألســـ للعمـل الـذي قـام بـه الفريق العـامـل املعين 

ــاريــة يف اجتمــاعــه الثــاين، املعقود يف فيينــا من   ر/مــايو    28إىل    26الن ، وحييط  2014أ
لتوصيات الواردة يف تقريره؛    )5(علماً 
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الــدول اليت مل تصـــــــــــــــبح بعــُد أطرافــاً يف بروتوكول مكــافحــة صـــــــــــــــنع    يــدعو  -2    
ــلحة النارية وأجزائها ا والذخرية و   األســـــ ار ومكوِّ ل    االجتِّ ــروعة، املكمِّ ــ ــورة غري مشـــ ــ ا بصـــ

إىل أن تنظر يف فعـل ذلـك   )6(التفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عرب الوطنيـة، 
ما؛    وأن تنفِّذ أحكام الربوتوكول تنفيذاً 

ا  الدول األطراف يف بروتوكول األسلحة النارية على مواء  حيثُّ   -3   مة تشريعا
الوطنية على حنو يتَّسق مع أحكام الربوتوكول، وعلى صوغ خطط عمل لتنفيذ الربوتوكول،  
ــال الوحيدة   وعلى تزويد األمانة مبعلومات كاملة وحمدَّثة عن هيئتها الوطنية أو نقطة االتصـــ

عيَّنتها اليت عينتها، وعلى االسـتفادة من الدليل اإللكرتوين للسـلطات الوطنية املختصـة اليت  
  الدول مبقتضى الربوتوكول؛ 

ع   - 4     الدول األطراف على أن تسـتخدم، حيثما كان مناـسباً، األدوات اليت   يشـّجِ
لتنفيذ   ة التشـريعي األدلة  اسـُتحدثت للمسـاعدة على تنفيذ بروتوكول األسـلحة النارية، وخصـوصـاً 

ا وال  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية  القانون و   ) 7( ، ربوتوكوالت امللحقة 
ا و  ا وذخري ار النموذجي ملكافحة صـــنع األســـلحة النارية وأجزائها ومكوِّ ا بصـــورة غري    االجتِّ

ملخدِّرات واجلرمية؛  ت أُعدَّ اليت   ) 8( ، مشروعة    لتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين 
د  -5   طراً تشـــــــــريعيًة وافيًة، تشـــــــــمل  على أمهية اعتماد الدول األطراف أُ   يشـــــــــدِّ

أحكاماً مناسبًة يف جماالت التجرمي وتعزيز القدرات التقنية وتدريب املوظفني املسؤولني عن  
الجتِّ  ت والتحقيقات اجلنائية املتعلقة  ألســـــلحة النارية وما يتصـــــل  التحرِّ ار غري املشـــــروع 

  بذلك من أشكال اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية؛ 

ـــــــــّجِ   -6   ـــ املنظمـات اـلدوليـة واإلقليمـية املعنيـة والقطـاع اخلـاص واملنظمـات    عيشـــ
غري احلكوميـة على تعزيز التعـاون فيمـا بينهـا وعلى العمـل مع الـدول األطراف يف بروتوكول  

ما؛    األسلحة النارية بغية تنفيذ الربوتوكول تنفيذاً 

واخلربات بني    الدول األطراف على تعزيز تبادل املمارســـــــــات اجليِّدة  حيثُّ   -7  
ألســـــــــلحة النارية، وعلى النظر،  املمارســـــــــني املنخرطني يف مكافحة االجتِّ  ار غري املشـــــــــروع 

ــتخدام األدوات املتاحة، مبا فيها تكنولوجيات الوســـــــــم وحفظ   ا، يف اســـــــ حســـــــــب إمكا
ا   ا وذخري ــلحة النارية، واقتفاء أثر أجزائها ومكوِّ ــهيل اقتفاء أثر األســـ الســـــجالت، لتســـ

الجتِّ ع ت والتحقيقات اجلنائية املتعلقة  ار غري املشــروع  ند اإلمكان، من أجل تعزيز التحرِّ
  ألسلحة النارية؛ 
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ع  -8   ــــلحة    يشـــــــّجِ الدول األطراف على اختاذ تدابري شـــــــاملة القتفاء أثر األســـ
ــــــنع األســـــــــلحة النارية أو  ا   ار االجتِّ النارية اليت ثبت ارتباطها، أو ُيشـــــــــتَبه يف ارتباطها، بصـــ

  بصورة غري مشروعة، وذلك بوسائل منها التعاون الدويل؛ 

ع التبـــادل املنتظم للمعلومـــات عن    يـــدعو  -9   ــجِّ ــــــ الـــدول األطراف إىل أن تشــــــ
ــــــلحة    التجارب ـــ ــــــتخَدمة يف الصــــــــــــنع اليدوي لألســـ ـــ املتعلقة مبختلف الطرائق واملعدَّات املســـ

د ار وات مكافحة  النارية، مثل صنعها منـــــــــــــــزليا، وعن التجارب املتعلقة  غري املشروع    االجتِّ
ا والذخرية؛    ألسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

ع  -10   ــّجِ ــ ــلطات    يشـــ ــ ــيق بني الســـ ــ الدول األطراف على تطوير أو تدعيم التنســـ
ت   ـــــــاءات والبيا ـــة جبمع اإلحصــــــ ــــــــــة، بغية تعزيز القدرات اخلاصــــــــــ الوطنية املعنية واملختصـــ

ار ة وحتليلها وتبادل املعلومات املتعلق ألسلحة النارية؛   الجتِّ   غري املشروع 
الـدول األطراف إىل بـدء تنفيـذ أنشـــــــــــــــطـة بنـاء القـدرات والتـدريـب    يـدعو  -11  

ـــــة بتحديد هوية األســــــــلحة النارية واقتفاء أثرها، أو مواصــــــــلة تنفيذ تلك األنشــــــــطة   اخلاصـــ
  لصاحل سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية واجلمركية؛ 

ــاً   - 12   ــار    مع التقـــدير حييط علمـ ــابع عرب الوطين لالجتـ لطـ ــدراســــــــــــــــة املتعلقـــة  لـ
ملخدِّرات   ة النارية والدروب املســــتخدمة فيه ألســــلح  اليت جيريها مكتب األمم املتحدة املعين 

ــنـدة إليـه يف قراري املؤمتر  واجلرميـة وفقـاً للواليـة امل  تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر    22املؤرَّخ    4/ 5ســــــــــــ
، ويطلـب إىل املكتـب أن ينجز  2012تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر    19املؤرَّخ   2/ 6، و 2010

  ويعمِّمها؛    تلك الدراسة 

ـــــــــــل،    يطلب   -13   ملخدِّرات واجلرمية أن يواصـــ إىل مكتب األمم املتحدة املعين 
جمه العاملي لألســــلحة النارية، مســــاعدة الدول الطالبة يف جهودها الرامية إىل   من خالل بر

  لحة النارية أو االنضمام إليه وتنفيذه؛ التصديق على بروتوكول األس

ــاً   -14   ملخــدِّرات واجلرميــة أن    يطلــب أيضــــــــــــــ إىل مكتــب األمم املتحــدة املعين 
ار يواصـل مجع املعلومات من الدول األطراف عن   ألسـلحة النارية على    االجتِّ غري املشـروع 

ألســــــــلحة النارية حنو ا  ه الفريق العامل املعين  لنظر يف نتائج الدراســــــــة  حنو منتظم، وأن يوجِّ
بغرض تقدمي توصــــــيات إىل املؤمتر يف دورته الثامنة بشــــــأن مآل الدراســــــة، مبا يف ذلك على  

  سبيل املثال ال احلصر، ما إذا كان ينبغي تكرارها و/أو حتديثها وإدخال حتسينات عليها؛ 
ع  -15   الدول األطراف وســـــــائر الدول األعضـــــــاء على أن تبدي طوعًا،    يشـــــــّجِ

ا بشـــــــــأن تنفيذ عرب وســـــــــا ألســـــــــلحة النارية، آراءها وتعليقا ئط منها الفريق العامل املعين 
لعوامل اليت ميكن أن تعيق   بروتوكول األســـــلحة النارية، مبا فيها اآلراء والتعليقات املتصـــــلة 
االنضـمام إليه أو التصـديق عليه أو تنفيذه، وكذلك بشـأن املمارسـات اجليِّدة والتقدُّم احملرز  



ــنع  يف ت  ــ ــتئصــــــــــال صــــــ ــ نفيذ الربوتوكول، بغية حتقيق تعاون أوثق بشــــــــــأن منع ومكافحة واســــــ
ا والذخرية و  ار األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ   ا بصورة غري مشروعة؛   االجتِّ

،  4/ 5أن يواصـــــــــــــــل الفريق العـامـل أداء وظـائفـه املبيَّـنة يف قرار املؤمتر    يقرِّر   -16  
واحـــداً على األقـــل قبـــل انعقـــاد دورة    وأن يعقـــد الفريق يف فرتة مـــا بني الـــدورتني اجتمـــاعـــاً 

  الثامنة؛   املؤمتر
إىل الفريق العامل أن يواصـــل إســـداء املشـــورة واملســـاعدة إىل املؤمتر    يطلب   -17  

ألســـــــــــــــلحـة الـنارـية وفقـاً ـلذـلك القرار، وـيدعو الفريق العـامـل   من أجـل تنفيـذ واليتـه املتعلقـة 
 26تنفيذ التوصـــــيات اليت صـــــاغها يف اجتماعه املعقود من  إىل النظر يف اقرتاحات عملية ل

ر/ مايو  28إىل     ؛ 2014أ

إىل األمـانـة أن تبلِّغ الفريق العـامـل مبـا يلي: (أ) مـا يقوم بـه مكتـب    يطلـب   -18  
دف إىل مساعدة املؤمتر على تشجيع   ملخدِّرات واجلرمية من أنشطة  األمم املتحدة املعين 

ــائر املنظمات  ودعم تنفيذ بروتوكول ا  ــيق مع ســـــ ــ ألســـــــلحة النارية؛ و(ب) ما جيري من تنســـ
ــلى يف جمايل التدريب وبناء  ــات الفضــــــــــــ ــــــ ـــ ــلة؛ و(ج) املمارســـ ــــــ الدولية واإلقليمية ذات الصــــــ

ــــلحة النارية    القدرات؛ و(د)  ـــ ــــرتاتيجيات التوعية الرامية إىل منع ومكافحة صــــــــــنع األســـ اســــــ
ا والذخرية و  ار وأجزائها ومكوِّ   رة غري مشروعة؛ ا بصو   االجتِّ

  إىل األمانة أن تدعم الفريق العامل يف أداء وظائفه؛   يطلب أيضاً   -19  
ـــــائر اجلهـات املـاحنـة إىل توفري موارد خـارجـة عن امليزانيـة   ـيدعو  -20   اـلدول وســــــــــ

ا؛    هلذه األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءا

ــامنـــ   يقرِّر   -21   ــانـــة يف دورتـــه الثـ ة تقريراً عن اجتمـــاع الفريق  أن تقـــدِّم إليـــه األمـ
  العامل الذي سُيعقد قبل تلك الدورة. 

 


