
      8/3القرار   
ا      تعزيز تنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

ا بصورة غري مشروعة، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة   والذخرية واالجتار 
  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

  
  األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، إنَّ مؤمتر    
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   32إىل الوظائف املســــندة إليه يف املادة إذ يشــــري    

كيد مقرَّره  )1(اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، تشـــــرين األول/أكتوبر   17املؤرَّخ    4/6وإذ يعاود 
2008، 

، الذي قرَّر  2014تشـرين األول/أكتوبر   10املؤرَّخ    7/1إىل قراره   وإذ يشـري أيضـاً   
بتاً من عناصـر مؤمتر األطراف يف  ألسـلحة النارية عنصـراً  فيه أن يكون الفريق العامل املعين 

ــدة   ــة األمم املتحـ ــاقيـ ــاريره  اتفـ ــدِّم إىل املؤمتر تقـ ــة، وأن يقـ ــة عرب الوطنيـ ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــافحـ ملكـ
 وتوصياته، وشجَّع فيه الفريَق العامل على النظر يف عقد اجتماعات سنوية حسب االقتضاء، 

، واملعنون 2010تشرين األول/أكتوبر    22، املؤرَّخ 5/4إىل قراره    وإذ يشري كذلك  
ــنع األســــــــلحة النارية وأجزائها  ـــ ــروعة"،  "صـــ ـــــورة غري مشــــــ ا بصـــ ار  ا والذخرية واالجتِّ ومكوِّ

ــرين األول/أكتوبر   10، املؤرَّخ  7/2 وقراره ، واملعنون "أمهية بروتوكول مكافحة 2014تشــــــــــــ
ا بصــورة غري مشــروعة، املكمِّل  ار  ا والذخرية واالجتِّ صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

 حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية"، التفاقية األمم املتحدة ملكاف

ب   لنتائج اليت حقَّقها مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة   وإذ يرّحِ
ــــان/أبرـيل   19إىل   12اجلنـائيـة، املعقود يف اـلدوحـة يف الفرتة من   ، مبـا يف ذـلك  2015نيســــــــــ

ـــــأن إدمـاج منع اجلرميـة والعـدالـة اجلنـائيـة يف  جـدول أعمـال األمم املتحـدة إعالن الـدوحـة بشــــــــــ
ـــــيادة القانون  ـــ ت االجتماعية واالقتصـــــــــــادية وتعزيز ســـ ـــــع من أجل التصـــــــــــدِّي للتحدِّ ـــ األوســـ

 )2(الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور، على

ب أيضــا     تعهَّدت به الدول األعضــاء ضــمن خطة التنمية املســتدامة لعام  مباوإذ يرّحِ
من العمل على احلدِّ بشــدة من تدفقات األســلحة غري املشــروعة يف إطار ســعيها    )3(2030

للتشـجيع على إقامة جمتمعات مسـاملة ال يُهمَّش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املسـتدامة، 

 
 األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلَّ د 2225، الرقم 39574.  (1) 

 )2( . 70/174الجمعية العامة  قرار مرفق    

 )3( . 70/1الجمعية العامة قرار    



حة إمكانية وصـول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤسـسـات فعَّالة وخاضـعة للمسـاءلة وشـاملة   وإ
ت،للجميع على كل امل  ستو

داً عن قلقه    ت األذى والعنف اللذين ُحتدثهما    وإذ يُعرب جمدَّ إزاء تصـــاعد مســـتو
ــــــلحة   ـــ ـــــــــنع األســـ اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة عرب الوطنية يف بعض مناطق العامل نتيجًة لصـــ

ا بصورة غري مشروعة،  ار  ا والذخرية واالجتِّ  النارية وأجزائها ومكوِّ

ــاوره القلق   ــلحة النارية إ وإذ يســ ــنع األســ ــئة عن صــ ــلبية الناشــ ر الســ ــرار واآل زاء األضــ
ت اجلرمية  ــــروعة من حيث مســـــــتو ا بصـــــــورة غري مشـــ ار  ا والذخرية واالجتِّ وأجزائها ومكوِّ
ــكال   ــــــ ـــ ــلحة النارية وخمتلف أشـــ والعنف يف عدة مناطق وإزاء الروابط القائمة بني تلك األســــــــــــ

  اجلرمية،
ـــــاملـة    وإذ يـدرك   ج متكـاملـة وشــــــــــ ُ عتمـاد  احلـاجـة امللحـة إىل قيـام الـدول األطراف 

ــلحة النارية   ــــــنع األســـــــ ــمل صـــ ــــ ــباب اجلذرية للجرمية املنظمة عرب الوطنية، مبا يشـــ ملعاجلة األســـــــ
ا بصـــــورة غري مشـــــروعة، على أن تؤخذ يف احلســـــبان،   ار  ا والذخرية واالجتِّ وأجزائها ومكوِّ

ألســـــــلحة  عند االقتضـــــــاء، العواملُ  ــــلة   االقتصـــــــادية واالجتماعية اليت هلا أثر يف اجلرائم املتصـــ
ــيمـا املتعلقـة  ــ ار، وال ســــــــــ ــطـة اإلجرامـية العـابرة للحـدود وـتدفقـات االجتـِّ الـنارـية، وكـذـلك األنشــــــــــــ

 اجلنساين هلذه اجلرائم، البعدمع مراعاة ألسلحة النارية، 

ار  أنَّ احلدَّ من صـنع األسـلحة النارية وأ وإذ يالحظ    ا والذخرية واالجتِّ جزائها ومكوِّ
ا بصـورة غري مشـروعة ميثِّل أحد العناصـر الرئيسـية للجهود الرامية إىل احلدِّ من العنف الذي 

 يصاحب أنشطة اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة عرب الوطنية،

ــرورة ـتدعيم التعـاون اـلدويل وتبـادل املعلومـا عن اقتنـاعـه جمـدَّداً   وإذ يُعرب   ت من بضــــــــــــ
ا بصـــــــورة غري  ار  ا والذخرية واالجتِّ ــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ ــ أجل مكافحة صـــــــنع األســـ

 مشروعة،

حبـاجـة الـدول األطراف إىل أن تتـأكـد من أنَّ أطرهـا القـانونيـة والتـدابري  واقتنـاعـا منـه    
ـــــتغالل اإلجرامي لألشــــــــكال   لغرض االســـ ـــــلة تعاجل على حنو واٍف  اجلديدة من  ذات الصـــ

ا   التجارة اإللكرتونية، مثل اســـــتخدام اإلنرتنت يف جتارة األســـــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ
ا،  دف احلد من االجتار غري املشروع   والذخرية، وذلك 

م   ــــــــلِّ ــــــــة  وإذ يســـ ــــــــناعية اخلاصـــ مبا ميكن أن يوفره ممثلو الدوائر األكادميية والدوائر الصـــ
تمع املدين من مســــــــــــــامه ــــــــباً ومفيداً، يف التوعية وتبادل وا ـــ ات قيِّمة، حيثما كان األمر مناســـ

ا   ــــــــات اجليِّدة للتعاون الدويل على منع صــــــــــــــنع األســــــــــــــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ ـــ املمارســـ
ــروعـة، وكـذلـك يف حتـديـد وتوفري االحتيـاجـات من  ــ ــورة غري مشــــــــــ ـا بصــــــــــــ ار  والـذخرية واالجتـِّ

 املساعدة التقنية،



ــنع األســــــلحة النارية إىل أوإذ يشــــــري     نَّ االتفاقية، وخصــــــوصــــــاً بروتوكول مكافحة صــــ
ــروعة، املكمِّل هلا، ــورة غري مشـــــــ ــــ ا بصـــ ار  ا والذخرية واالجتِّ مها من أهمِّ   )4(وأجزائها ومكوِّ

ا والذخرية   ــــــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ ــــــنع األســــــ ـــ الصــــــــــــكوك القانونية العاملية ملكافحة صـــ
ا بصور  ار    ة غري مشروعة،واالجتِّ

د عدد الدول املنضـــمَّة إىل بروتوكول األســـلحة النارية    وإذ يالحظ مع التقدير   ازد
 واملصدِّقة عليه واليت أعربت عن قبوهلا له وإقراره، 

املواضــيع احملورية املشــرتكة مع الصــكوك القانونية الدولية األخرى وكذلك   وإذ يالحظ   
ــلة والطبيعة املميَّزة والطابع التكاملي   ــــــــ ـــــــكوك اإلقليمية واألطر العاملية األخرى ذات الصـــ الصــــــ

ــــــــلحة،  اليت توفر إطاراً لدوهلا األطراف    ) 5( لتلك الصـــــــــــكوك واألطر، ومنها معاهدة جتارة األســـ
ــكوك القانونية اإلقليمية، وااللتزامات  لتنظيم التجارة امل  ــ ــلحة، وكذلك الصــــــ ـــــ شــــــــــروعة يف األســـ

ار غري املشـــــروع  مج العمل ملنع االجتِّ ألســـــلحة الصـــــغرية واألســـــلحة    الســـــياســـــية، من قبيل بر
ــاء عليه  ار والقضـــ والصـــــك الدويل لتمكني الدول  ) 6( اخلفيفة بكل جوانبه ومكافحة ذلك االجتِّ

ــــــلحة  ـــلحة اخلفيفة غري املشـــــــــروعة وتعقُّبها يف الوقت    من التعرُّف على األســـ ـــ الصـــــــــغرية واألســـ
ــب وبطريقة يعوَّل عليها،  ــلحة النارية   ) 7( املناســـــ ــنع األســـــ اللذين يهدفان إىل منع ومكافحة صـــــ

ا بصورة غري مشروعة واحلدِّ من خطر سرقتها وتسريبها،  ار   واالجتِّ

م   ألســلحة النارية يوفِّر شــبكة مفيدة من اخلرباء   وإذ يســلِّ نَّ الفريق العامل املعين 
والسـلطات املختصـَّة من أجل حتسـني التعاون الدويل وتبادل املعلومات واملمارسـات اجليِّدة  

ألسلحة النارية،  ار غري املشروع  الجتِّ  فيما يتعلق 

ك بني الوكــاالت واخلرباء واملعين لعمــل الــذي يضــــــــــــــطلع بــه الفريق املشــــــــــــــرت   وإذ ينوِّه   
ــد  ــرات لرصــ ملؤشــ ــرات وقائمة  ــع إطار املؤشــ ــتدامة من أجل وضــ ــرات أهداف التنمية املســ مبؤشــ

ــــــــمل ما يتعلق منها بتدفقات   2030أهداف خطة التنمية املســــــــــــــتدامة لعام   ـــ ا، مبا يشـــ وغا
 األسلحة غري املشروعة، 

مـه مكتـب األمم ا   وإذ يالحظ مع التقـدير   ملخـدِّرات واجلرميـة  مـا قـدَّ ملتحـدة املعين 
جمه العاملي لألسلحة النارية،   من مساعدة إىل الدول، بناًء على طلبها، من خالل بر

ــطـة  وإذ يالحظ      ــ ملخـدِّرات واجلرميـة من أنشــــــــــ مـا قـام ـبه مكـتب األمم املتحـدة املعين 
دف دعم ا لتشــــريعات الوطنية ونشــــر نصــــوصــــها وتدعيمها،  لتصــــديق على بشــــأن التوعية 
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ــــــمام   ألســـــــــلحة النارية وقبوهلما أو إقرارمها أو االنضـــ اتفاقية اجلرمية املنظَّمة وبروتوكوهلا املتعلق 
 إليهما،

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
يعيــد التــأكيــد على أنَّ من واجــب الــدول األطراف التمــاس الــدعم والتعــاون من أجــل منع 

ــلحة النار  ــنع األســــــ ـــ ــال صـــ ــتئصــــــ ا ومكافحة واســــــ ار  ا والذخرية واالجتِّ ية وأجزائها ومكوِّ
ر ذلك   نَّ إجازة اســتخدامها لتلك األغراض املشــروعة ييســِّ بصــورة غري مشــروعة، وإذ يقرُّ 

  التعاون، 
م      ــلِّ ــ ـــ ــناعة يف توفري املعلومات وإذ يســـ ــامهة القيِّمة لدوائر القطاع اخلاص والصــــــــ ــ ـــ ملســـ

يشــــــجعها على   وإذ ،والوســــــم وحفظ الســــــجالت املناســــــبة للدول األطراف يف جمال الصــــــنع
دف مسـاعدة  ا    الدولمواصـلة التعاون يف هذا الشـأن  لتزاما مبوجب  األطراف على الوفاء 

 بروتوكول األسلحة النارية،

ـــــلحة النارية   يُعرب عن تقديره   - 1     ـــ ألســـ للعمل الذي قام به الفريق العامل املعين 
  19و  18ويومي   2015حزيران/يونيــه   9يف اجتمــاعيــه الثــالــث والرابع املعقودين يف فيينــا يف  

ــايـو   ر/مـــــ الـفـريـق   2016أ ـتقـرـيري  يف  الـواردة  ــات  ــ ــيـــ ــ لـتـوصــــــــــ ــاً  عـلـمـــــ وحيـيـط  اـلـتوايل،  عــلى 
ما،  ــأ مَّع   ) 9)،( 8( بشــ ــيات ا لتوصــ ا  ويرحب  ــر ــلحة النارية اليت نشــ ألســ ة للفريق العامل املعين 

ــاعد على توجيه  ـــ ـــ ـــــتســـ ـــ يف اجتماعاته   املداوالت األمانة بناء على طلب الفريق العامل، واليت ســـ
 القادمة؛ 

الــدول اليت مل تصـــــــــــــــبح بعــُد أطرافــاً يف بروتوكول مكــافحــة صـــــــــــــــنع    يــدعو  -2    
ا والذخرية وا  ــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ ــ ل  األســـ ــروعة، املكمِّ ــ ــورة غري مشـــ ــ ا بصـــ ار  الجتِّ

ـــــــــبح    )14(التفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عرب الوطنيـة،  ـــ إىل النظر يف أن تصـــ
ما؛   أطرافاً فيه وإىل تنفيذ أحكامه تنفيذاً 

ــتعرض،    يهيب   -3     ــ ــــــــلحة النارية أن تســــــــــ لدول األطراف يف بروتوكول األســــــ
ا الوطنية وتعززها، وأن تعتمد خطط عمل من أجل التنفيذ  ــريعا ــاء، تشـــــ ــ حســـــــب االقتضـــ
الكامل للربوتوكول، وأن تتأكد من أنَّ أطرها القانونية والتدابري ذات الصلة تعاجل على حنو 

ـــــــــكـال ا  ـــــتغالل اإلجرامي لألشــــــ لغرض االســــــــــ جلـديـدة من التجـارة اإللكرتونيـة، مثـل  واٍف 
دف   ا والذخرية، وذلك  اســـــــتخدام اإلنرتنت يف جتارة األســـــــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

ا،   إذا مل تكن قد قامت بذلك بعُد؛   احلد من االجتار غري املشروع 
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ا    حيثُّ   -4   الدول األطراف يف بروتوكول األسلحة النارية على مواءمة تشريعا
وطنية على حنو يتَّسق مع أحكام الربوتوكول، وعلى صوغ خطط عمل لتنفيذ الربوتوكول،  ال

ــال الوحيدة   وعلى تزويد األمانة مبعلومات كاملة وحمدَّثة عن هيئتها الوطنية أو نقطة االتصـــ
اليت عيَّنتها، وعلى االسـتفادة من الدليل اإللكرتوين للسـلطات الوطنية املختصـَّة اليت عيَّنتها 

 دول مبقتضى الربوتوكول؛ ال

ـــلحة النارية إىل حتديد الثغرات    يدعو  -5   الدول األطراف يف بروتوكول األســــــــــ
اليت تعرتي اإلطار التشـــــــريعي من أجل ضـــــــمان وفاء قوانينها الوطنية مبتطلبات الربوتوكول،  
وكذلك الصــكوك الدولية واإلقليمية األخرى اليت هي أطراف فيها، فيما يتعلق مبســائل من  

ـــم والتعقب وحفظ الســـــــــجالت، مبا يشـــــــــمل  قب  ـــ ــترياد والتصـــــــــدير والوســـ يل تراخيص االســـــــ
ـــــريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  االســــــــتعانة يف هذا الشــــــــأن   ألدلة التشـــ

ا  )10(؛ املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة 

ع  -6   ــّجِ ــلحة النارية   يشـــــــــ ــائر الدول    الدول األطراف يف بروتوكول األســـــــــ وســـــــــ
على أن تبـدي    )11(األطراف يف اتفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـة املنظمـة عرب الوطنيـة 

ــاريـــة وغريه من القنوات، آراءهـــا   النـ ـــــلحـــة  ألســــــــــ ــامـــل املعين  ــاً، من خالل الفريق العـ طوعـ
ا بشــأن تنفيذ بروتوكول األســلحة النارية، مبا يشــمل التعقيب على العوامل اليت  قد  وتعليقا

تعيق االنضــــــــمام إليه أو التصــــــــديق عليه أو قبوله أو إقراره أو تنفيذه، وكذلك املمارســــــــات  
منع ومكـــــافحـــــة   التعـــــاون على  توثيق  بغيـــــة  تنفيـــــذ الربوتوكول،  يف  احملرز  م  والتقـــــدُّ دة  اجليـــــِّ
ا بصــــــورة غري   ار  ا والذخرية واالجتِّ واســــــتئصــــــال صــــــنع األســــــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

 عة؛ مشرو 

ت   يهيب   - 7   ا الوطنية بشـــــأن مجع البيا لدول األطراف تطوير أو تدعيم قدرا
ألســــــــــــــلحـة النـاريـة وحتليلهـا، ويـدعو الـدول األطراف يف بروتوكول  ار غري املشــــــــــــــروع  عن االجتـِّ

لنظر إىل أمهية الوسـم والتتبع وحفظ   12و   8و   7و   6األسـلحة النارية إىل ضـمان تنفيذ املواد 
ت الرئيسـية الالزمة للتتبع الفعال لألسـلحة النارية  السـجالت بطريقة سـليمة  لتوفري مصـدر للبيا

بغرض كشـف أنشـطة االجتار غري املشـروع والتحقيق فيها؛ ويطلب، يف هذا الصـدد، إىل الفريق  
ـــــلحة النارية أن يبحث يف اجتماعاته املقبلة مســــــــامهاته يف العمل على بلوغ   ألســـ العامل املعين 

ــتدامة،أهدا من  4- 16الغاية   ــأن قياس التقدُّم احملرز يف إنفاذ نظام  )11(ف التنمية املســــــ وبشــــــ
ألسلحة النارية؛ ار غري املشروع   املراقبة الذي سيمكن السلطات الوطنية من مكافحة االجتِّ
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ألســــــــــلحة النارية لعام    -8   لدراســــــــــة املتعلقة    2015حييُط علماً مع التقدير 
جمه  الصـــــــــــــادرة عن مكتب األمم املتحدة امل ملخدِّرات واجلرمية، اليت أعدَّها ونشـــــــــــــرها بر عين 

ــلحــة النــاريــة عمًال بقرارات املؤمتر   ــــــ ـــ ألســـ ــرين   19املؤرَّخ    6/2، و5/4العــاملي املعين  ــــــ ـــ تشـــ
ألســــلحة النارية،  7/2، و2012األول/أكتوبر  ار  ، كمنطلق ملزيد من التحليل بشــــأن االجتِّ

ملساعي القيِّمة للمكتب يف هذا  الشأن؛ ويرحب 

املعين    يكرِّر  -9   املتحـــــدة  األمم  مكتـــــب  تزويـــــد  إىل  األطراف  الـــــدوَل  دعوتـــــه 
ــلحـة النـاريـة، إن مل  ألســــــــــــ ار  ت ومعلومـات كميـة ونوعيـة عن االجتـِّ ملخـدِّرات واجلرميـة ببيـا
لفعـل، بغيـة تعزيز   ــلـة تقـدميهـا إليـه، إن كـانـت قـد قـدمتهـا  ـا بعـد، وإىل مواصــــــــــــ تكن زودتـه 

ت؛تبادل املعل  ومات بني الدول األعضاء وتوافر البيا

ــتورد وتصـــــــــدِّر    حيثُّ   - 10   الدول األطراف يف بروتوكول األســـــــــلحة النارية اليت تســـــــ
ا إىل تعزيز تدابريها الرقابية متاشــياً مع بروتوكول األســلحة النارية   أجزاء األســلحة النارية ومكوِّ
وســائر الصــكوك القانونية الدولية ذات الصــلة اليت هي أطراف فيها بغية منع تســريب األســلحة 

ا على حنو غري مشـــــــــــــروع واحلدِّ من احتماالت حدوث  النارية ومكوِّ  ار  ـــنعها واالجتِّ ـــــــ ا وصـــ
 ذلك؛ 

ع  -١١   ــّجِ ــياً مع الفقرة    يشـ   2الدول األطراف يف بروتوكول األســـلحة النارية، متاشـ
ــلطـات   13من املـادة   3والفقرة   8من املـادة   منـه، على أن تطّوِر وتوثِّق العالقـات بني الســــــــــــ

ـــــــــانعي األ ة وصـــ ـــــــــتورديها املختصــــــــــــَّ ا والذخرية وجتارها ومســـ ــــــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ ـــ ســـ
قليها التجاريني من أجل منع وكشــف عمليات تســريبها، مبا يشــمل  ا و ومصــدريها ومساســر

ا بصورة غري مشروعة؛ ار   تسريبها إىل األسواق غري املشروعة وصنعها واالجتِّ

ع  -12   ل األســـــــلحة النارية على تعزيز  الدول األطراف يف بروتوكو  أيضـــــــاً   يشـــــــّجِ
ا، مبا يتســـــق مع متطلَّبات   ــلحة النارية وحفظ ســـــجال ــة بوســـــم األســـ نظمها الوطنية اخلاصـــ
ـــــلحة النارية وتعقُّبها، وكذلك، حيثما أمكن،   ة منها اســــــــتبانة األســـ الربوتوكول، ألغراض عدَّ

ا والذخرية؛   أجزائها ومكوِّ

ت، مبا   يُهيب   - 13   ــجيل وحتليل البيا   لدول األطراف أن تواظب على مجع وتســـــــــــ
موعة واملكتشــفة  ت املتعلقة بتتبع األســلحة النارية املســرتدة واملضــبوطة واملصــادرة وا يشــمل البيا
ار   اليت ُيشــتَبه يف صــلتها بنشــاط غري مشــروع بغية حتديد منشــئها وكشــف األشــكال احملتملة لالجتِّ

ا، وكذلك استخدام نتائج عمليات التعقُّب إلجراء حتقيقات جنائية متعمقة بشأن  غري املشروع  
ــب   ـــ ت مالية أو غري مالية موازية، حســـ ــمل القيام بتحر ـــ ــلحة النارية، تشـــ ـــ ألســـ ار  ــطة االجتِّ أنشــــــ

 االقتضاء؛ 



ع  -14   ــّجِ ــع نطاق ممكن يف   يشــ ــو على أوســ الدول األطراف على أن تتعاون ســ
ار  تعقُّب األسلحة الن نشطة صنعها واالجتِّ ارية ويف التحقيقات واملالحقات القضائية املتعلقة 

ــتجابة اآلنية والفعَّالة لطلبات التعاون  ــروع، مبا يف ذلك من خالل االســـ ا على حنو غري مشـــ
ــدد، يف لتعقُّب والتحقيقات اجلنائية، وأن تنظر، يف هذا الصـــ ــتفادة من  الدويل املتعلقة  االســـ

ب أو التيســــــري القائمة، مبا يف ذلك، حســــــب االقتضــــــاء، اتفاقية مكافحة اجلرمية آليات التعقُّ 
ونظام إدارة سجالت األسلحة احملظورة واقتفاء   املنظمة وبروتوكول األسلحة النارية املكمِّل هلا

 ؛أثرها التابع للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول) وغريه من اآلليات

الـدول األطراف على تعزيز تبـادل املمـارســـــــــــــــات اجليّـِدة واخلربات بني  حيـثُّ   -15  
ــــلحة النارية، وعلى النظر يف  ـــ ألســـ ــــروع  ـــ ار غري املشـــ املمارســــــــــني املنخرطني يف مكافحة االجتِّ
اســـتخدام األدوات املتاحة، مبا فيها تكنولوجيات الوســـم وحفظ الســـجالت، لتســـهيل اقتفاء 

ــــلحة النارية، واقتفاء أ ا عند اإلمكان، من أجل تعزيز أثر األســــــــــ ا وذخري ثر أجزائها ومكوِّ
ألسلحة النارية؛ ار غري املشروع  الجتِّ ت والتحقيقات اجلنائية املتعلقة   التحرِّ

ــلحة النارية على حنو   يدعو   - 16   ــ ــم مجيع األســــــ ــمان وســــــــ ـــــ الدول األطراف إىل ضـــ
موعة أو املســرتدَّة أو    شــامل، مبا  لتخلص منها  يف ذلك األســلحة ا املصــادرة واليت أُذن رمسيا 

ـدف منع   من  8و   6بوســــــــــــــيـلة غري اإلتالف وفقـاً للمـادتني   بروتوكول األســـــــــــــــلحـة النـاريـة، 
ا واحلدِّ من احتماالت حدوث ذلك؛   ار    سرقتها وتسريبها واالجتِّ

الدول األطراف إىل الرتويج لتبادل املمارســــــات اجليدة واخلربات    يدعو أيضــــــا   - 17  
ــاء،   ــلحة النارية، وعند االقتضـــــ ــع التدابري الرامية إىل منع تزوير وســـــــوم األســـــ ــ ــبة يف وضـــ املكتســـــ

ا، أو طمس تلك الوسوم أو إزالتها أو حتويرها على حنو غري مشروع؛    أجزائها ومكوِّ

ـا اـلداخلـية على مجع  اـلدول األطراف إىلـيدعو كـذـلك    -18    تنمـية أو تعزيز ـقدرا
ألسـلحة النارية، بعدة سـبل منها العمل على تعزيز  ار غري املشـروع  ت عن االجتِّ وحتليل البيا
ة املعنيَّة، ويدعوها إىل توفري التدريب ملوظفي أجهزة إنفاذ  ــَّ ـــــلطات املختصــــــ ــيق بني الســـ التنســــــ

ا والذخرية  القانون على حتديد ماهيَّة املضـــــــــــــبوطات من  األســـــــــــــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ
وتســـــجيلها واإلبالغ عنها، وكذلك تدريبهم على إصـــــدار إحصـــــاءات عن املضـــــبوطات على 

  الصعيد الوطين؛
ـــــــــة من  يدعو  -19   صـــ ــِّ ً متخصــــــــــ الدول األطراف إىل أن تقدم أو تطلب ضــــــــــــرو

بشــــــأن الوســــــم والتتبع وحفظ التدريب من أجل موظفي أجهزة إنفاذ القوانني والتنظيم الرقايب 
ــى مع أحكام املواد  من الربوتوكول، مع التأكيد على   12و  8و  7و  6الســــجالت مبا يتماشــ

ا على حنو غري مشـــروع،   لغة األمهية لتتبع وكشـــف األســـلحة النارية املتجر  أنَّ هذه اجلهود 
ــــــــروب من التــدريــب، من بينهــا التــدريــب على التكنولوجيــات اجلــديــدة، م ـــ ن أجــل وتوفري ضـــ



ا واإلبالغ   موظفي أجهزة إنفاذ القوانني بشـــأن اســـتبانة األســـلحة النارية وتســـجيل مضـــبوطا
  عنها؛

ا    حيث  -20   ــــيق والتعاون بني مجيع مؤســـــــســـــــا الدول األطراف على تعزيز التنســـ
ــروع وكـذلـك النظر يف الـدخول يف ترتيبـات  ــــــ ـــ الـداخليـة املعنيـة مبنع ومكـافحـة االجتـار غري املشـــ

ــــتعانة يف هذا للتعاون الد ــمل االســـ ــــائية، مبا يشـــــ ويل الفعال يف التحقيقات واملالحقات القضـــ
ــات اجليدة املعتمدة يف بعض البلد فرقة مشـــــرتكة للتحقيق وتطبيق املمارســـ ــأن  ــأن الشـــ ان بشـــ

 املنظمة؛مكافحة اإلرهاب واجلرمية 

ع  -21   ــّجِ ـــــاركـة اخلرباء    يشــــــــــــ الـدول األطراف على أن تعزز، حيثمـا أمكن، مشــــــــــ
ة الوطنيــة واملنظمــات دون اإلقليميــة وغريهــا من املنظمــات   ــَّ ــلطــات املختصـــــــــــــ ــ ـــــــ الوطنيني والســـ
اإلقليميــــة واملنظمــــات غري احلكوميــــة املعنيــــة يف االجتمــــاعــــات املقبلــــة للفريق العــــامــــل املعين 

 الداخلي للمؤمتر؛ألسلحة النارية مبا يتماشى مع النظام 

ع أيضـــــــــاً   -22   الدول األطراف على االســـــــــتفادة من اجتماعات الفريق    يشـــــــــّجِ
ـــــلحـة الـناريـة ودروـبه   ألســــــــــ ار  العـامـل املقبـلة يف تعميم وتـبادل املعلومـات عن اجتـاهـات االجتـِّ
ــبة والتجارب   ــ ــتفادة واخلربات املكتســـ ــات اجليِّدة والدروس املســـــ ــ وأمناطه، والنظر يف املمارســـ

ت من هـذا القبيـل ويف منع ومكـافحـة  النـاج ت املواَجهـة يف مجع وحتليـل البيـا حـة والتحـدِّ
ألسـلحة النارية   ار  هذه اجلرائم، وذلك بغية تعزيز التعاون والتنسـيق يف جمال مكافحة االجتِّ
لفريق العامل، يف هذا الشــــــأن، أن يضــــــع يف اجتماعه   وما يتصــــــل به من جرائم، ويهيب 

ــــــــــاركة اخلرباء    املقبل خطة عمل دة مشـــ ـــــــري ز ـــ ـــــــنوات من أجل تيســـ ـــ شـــــــــــــاملة ومتعددة الســـ
 والسلطات املختصة؛ 

ــنع غري يدعو   -23   ــــــ ــأن الصـــ ــــــ الدول األطراف إىل تبادل اخلربات واملعلومات بشـــ
ســــــــــتخدام التكنولوجيات املتقدِّمة اليت ميكن أن تســــــــــتخدمها  ــــروع لألســــــــــلحة النارية  ـــ املشـــ

 طنية؛اجلماعات اإلجرامية املنظمة عرب الو 

ع  -24   املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية ودوائر القطاع اخلاص واملنظمات    يشّجِ
تمع املدين على تعزيز التعاون فيما بينها  ـــــــــســــــــــــات ا غري احلكومية والدوائر األكادميية ومؤســـ
ــلحة النارية بغية تنفيذ الربوتوكول تنفيذاً   ـــــ ـــ وعلى العمل مع الدول األطراف يف بروتوكول األســـ

 ما؛

ملخــدِّرات واجلرميــة، من خالل    يطلــب   -25   إىل مكتــب األمم املتحــدة املعين 
جمه العاملي لألســلحة النارية، أن يواصــل مســاعدة الدول، بناء على طلبها، يف جهودها   بر
ــلحة النارية أو قبوله أو إقراره أو االنضـــــــمام إليه   الرامية إىل التصـــــــديق على بروتوكول األســـــ



ــا ع الدول األعضــــــــــ ــجِّ ء القادرة على تقدمي موارد من خارج امليزانية على أن  وتنفيذه، ويشــــــــــ
 تفعل ذلك لتمكني املكتب من تنفيذ واليته يف هذا الصدد؛  

ملخدِّرات واجلرمية أن يواصــل   أيضــاً  يطلب  -26   إىل مكتب األمم املتحدة املعين 
ـــــــاعدة الدول األطراف، بناًء على طلبها، يف جهودها الرامية إىل تعزيز نظمها اخل ـــ اصـــــــــــــة مســـ

مبراقبة األسـلحة النارية، مبا يتسـق مع بروتوكول األسـلحة النارية، وخصـوصـاً يف جماالت وضـع 
ا والتصــــرف فيها؛ والدعم التقين  ــادر ــبطها ومصــ ــلحة النارية وضــ التشــــريعات؛ واســــتبانة األســ
ا وتعقُّبها؛ والتدريب وبناء القدرات يف جمال  ـــجال ـــم األســــــلحة النارية وحفظ ســـ ـــأن وســـ بشـــ

ــلة ومالحقة مرتكبيها قضــــائيا، بغية منع ومكافحة واســــتئصــــال  التحق يق يف اجلرائم ذات الصــ
ا على حنو غري مشروع؛ ار  ا والذخرية واالجتِّ   صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

ملخــدِّرات واجلرميــة أن    يطلــب كــذلــك   -27     إىل مكتــب األمم املتحــدة املعين 
حكام  يواصــــــــــــل العمل على تعزيز وتشــــــــــــ  ــــــائل اجلنائية عمًال  جيع التعاون الدويل يف املســــــ

ا والذخرية   ــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ ــنع األســـــ ــ ــطة صـــ دف التحقيق يف أنشـــــ االتفاقية 
ـــمل األنشــــــطة املتعلقة  ـــائيا، مبا يشـــ ا على حنو غري مشــــــروع ومالحقة اجلناة قضـــ واالجتار 

ت، وذلك بتنظيم إلرهاب وغريه من اجلرائم، مثل اجلرائم ا  ــا ــ ــرية اليت ترتكبها العصـــ حلضـــــ
حلقـات عمـل إقليميـة وعرب إقليميـة من أجـل البلـدان، مبـا يشـــــــــــــــمـل البلـدان اليت تقع على  

 دروب التهريب ذات الصلة؛ 

ــــــل   يطلــب  -28     ملخــدِّرات واجلرميــة أن يواصــــــــــ إىل مكتــب األمم املتحــدة املعين 
ت املصــنفة بشــكل مناســب عن  نتظام مجع وحتليل املعلومات الكمية والنوعية وكذلك البيا

ــعاً يف اعتباره فائدة  ا والذخرية، واضـــــــــ ـــــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ ـــ ألســـ ار  ـــــة  االجتِّ الدراســــــ
ألســــــــــــلحة النار  عتبارها نقطة انطالق لبدء املزيد من الدراســــــــــــات   2015ية لعام  املتعلقة 

ـــبان الغـاـية   ــأن، على أن تؤخـذ يف احلســــــــــــ ــ ـــــــ من أهـداف التنمـية   4-16التحليلـية يف هـذا الشـــ
املســتدامة، وأن يواصــل العمل على تعميم ونشــر ما يتوصــل إليه من نتائج بشــأن املمارســات  

ال؛الفضلى وأبعاد وخصائص عمليات االجتار هذه و   من دروس مستفادة يف هذا ا

ملخدِّرات واجلرمية أن يواصـــــــــل    يطلب أيضـــــــــاً   - 29     إىل مكتب األمم املتحدة املعين 
ألســلحة النارية لعام  جهوده الرامية إىل حتســني املنهجية املتبعة يف   ، ويف  2015الدراســة املتعلقة 

ــَندة إليها وال  ــائر املنظمات املســـ ــدد، يدعوه هو وســـ ت عن هذا الصـــ ــأن مجع البيا ت مماثلة بشـــ
بل للتعاون والتنسـيق فيما بينها، بغية تعزيز التآزر بني التزامات   األسـلحة النارية إىل اسـتكشـاف سـُ
ت ُمَنمَّـطة ـقابـلة للمـقارـنة عـند  اإلبالغ املتـمايزة ـلدى اـلدول األطراف، وـكذـلك تيســـــــــــــري إنـتاج بـيا

 االقتضاء؛ 

ألســـــلحة النارية مبا يلي: الفريق العامل املعين  إىل األمانة أن تبلِّغ يطلب   - 30      
ــدف إىل  مــا يقوم بــه مكتــب األمم   (أ)  ـــــطــة  ملخــدِّرات واجلرميــة من أنشــــــــــ املتحــدة املعين 



مســـــاعدة املؤمتر على تشـــــجيع ودعم تنفيذ بروتوكول األســـــلحة النارية؛ و(ب) ما جيري من 
ــلة؛ و(ج) املمارســـات الفضـــلى يف تنســـيق مع ســـائر املنظمات الدولية   واإلقليمية ذات الصـ
اســـــرتاتيجيات التوعية الرامية إىل منع ومكافحة صـــــنع  جمايل التدريب وبناء القدرات؛ و(د) 

ا بصورة غري مشروعة؛  ار  ا والذخرية واالجتِّ  األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

 مل يف أداء وظائفه؛ إىل األمانة أن تدعم الفريق العا  يطلب أيضاً   -31    

أن تقدِّم إليه األمانة يف دورته التاســـــــــعة تقريراً عن االجتماعات اليت    يقرِّر   -32    
 سيعقدها الفريق العامل قبل تلك الدورة؛ 

الدول وسائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج امليزانية هلذه   يدعو  -33    
ا.    األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءا

 


