
    9/2القرار   
  ربوتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية  ل الفعَّال  تنفيذال  وكفالة تعزيز    

ا بصورة غري مشروعة،   ا والذخرية واالجتار    وأجزائها ومكوِّ
   عرب الوطنية  املنظَّمة   التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  املكمِّل
 إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،  

ــــــري   ــندة إليه يف امل  املهامإىل   إذ يشــــــ ــــ ـــ من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   32ادة املســـ
كيد مقرَّريه   )1(عرب الوطنية، املنظَّمة اجلرمية تشرين األول/أكتوبر   10املؤرَّخ    7/1وإذ يعاود 

  ،2008تشرين األول/أكتوبر  17املؤرَّخ  4/6و 2014
ـــــاً    املعنون  و   2010تشــــــــرين األول/أكتوبر    22املؤرَّخ    ، 4/ 5إىل قراراته    وإذ يشــــــــري أيضـــ

ــنع  ــروعة"، و  "صـ ــورة غري مشـ ا بصـ ا والذخرية واالجتار  ــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ   ، 2/ 7األسـ
املعنون "أمهية بروتوكول مكافحة صـنع األسـلحة النارية و   2014تشـرين األول/أكتوبر    10املؤرَّخ  

ا والذخرية واال  ا بصـــــــــــورة غري مشـــــــــــروعة، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة  وأجزائها ومكوِّ جتار 
ـــرين األول/أكتوبر    21  املؤرَّخ   ، 3/ 8ملكــــافحــــة اجلرميــــة املنظَّمــــة عرب الوطنيــــة"، و  ــــ   2016تشــــــ

ـــلحـة الـنارـية وأجزائهـا ومكوِّ   املعنون و  ـا واـلذخرية  "تعزيز تنفـيذ بروتوكول مكـافحـة صـــــــــــــنع األســــــــــ
ا     وعة، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب مشـــــــــــــر   بصـــــــــــــورة غري واالجتار 

  الوطنية"، 
ب   لنتائج اليت حقَّقها مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة   وإذ يرّحِ

  وال ســــــــــــــيما،  2015نيســــــــــــــان/أبريل   19إىل   12اجلنائية، املعقود يف الدوحة يف الفرتة من 
ـــــأن إدمـاج منع اجلرميـة والعـدالـة اجلنـائيـة يف جـدول أعمـال األمم املتحـدة إعالن الـدوحـة ب شــــــــــ

ت االجتماعية واالقتصـــــادية وتعزيز ســـــيادة القانون على  األوســـــع من أجل التصـــــدِّي للتحدِّ
  )2(الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور،

ــع يف اعتباره   ــ ــتدامة لعام   وإذ يضـــ ــ منها   4-16والغاية    )3(2030خطة التنمية املســـ
لتشـجيع على من أجل العمل على احلدِّ بشـدة من تدفقات األسـلحة غري املشـروعة  املتعلقة 

حة إمكانية   إقامة جمتمعات مساملة ال يُهمَّش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وإ
للجميع على  وصــول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤســســات فعَّالة وخاضــعة للمســاءلة وشــاملة

ت،   ـــتو ـــبانه  وإذ  كل املســـ ــع يف حســـ ـــطلع به  يضــــ ـــرتك بني   اخلرباء فريقالعمل الذي يضـــ املشـــ
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ــرات وقائمة   ــع إطار املؤشـــ ــتدامة من أجل وضـــ ــرات أهداف التنمية املســـ الوكاالت املعين مبؤشـــ
ا، مبا يشــمل ما يتعلق   2030  ملؤشــرات لرصــد أهداف خطة التنمية املســتدامة لعام وغا

  املشروعة، تدفقات األسلحة غريمنها ب

ــاوره القلق   ــلحة النارية  وإذ يســ ــنع األســ ــئة عن صــ ــلبية الناشــ ر الســ ــرار واآل إزاء األضــ
ا والذخرية و  ت اجلرمية   االجتاروأجزائها ومكوِّ ــــروعة من حيث مســـــــتو ا بصـــــــورة غري مشـــ

ــلحـة الـناريـ   عـدَّة والعنف يف ــكـال اجلرميـةمـناطق وإزاء الروابط القـائمـة بني تـلك األســــــــــــ  ة وأشــــــــــــ
  وبينها وبني اإلرهاب يف بعض احلاالت، ،املنظَّمة القائمة واملستجدة

ت األذى والعنف اللذين ُحتدثهما  وإذ يســــــــــاوره القلق البالغ   إزاء تصــــــــــاعد مســــــــــتو
اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة عرب الوطنية يف بعض مناطق العامل نتيجًة لصـــنع األســـلحة النارية  

ا بصورة غري مشروعة،وأجزائها ومك ا والذخرية واالجتار    وِّ
ا والذخرية واالجتار   وإذ يالحظ    أنَّ احلدَّ من صـنع األسـلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

ا بصـورة غري مشـروعة ميثِّل أحد العناصـر الرئيسـية للجهود الرامية إىل احلدِّ من العنف الذي 
  نظَّمة عرب الوطنية،يصاحب أنشطة اجلماعات اإلجرامية امل

 متكامال  جا عاجلة  بصــــــــفة األطراف  الدولمثة حاجة إىل أن تعتمد  أنوإذ يدرك   
ــنع األســــــلحة مل  وشــــــامال عاجلة األســــــباب اجلذرية للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية، مبا يشــــــمل صــــ

ــروعـة، على أن   ــورة غري مشــــــــــــ ــــــ ـــ ـا بصـــ ـا واـلذخرية واالجتـار  تؤخـذ يف الـنارـية وأجزائهـا ومكوِّ
ــلة  ــادية واالجتماعية اليت هلا أثر يف اجلرائم املتصـــــ ــاء، العوامُل االقتصـــــ ــ ــبان، عند االقتضـــ احلســـــ
ــيما   ألســــــلحة النارية، وكذلك األنشــــــطة اإلجرامية العابرة للحدود وتدفقات االجتار، وال ســــ

ــلحة النارية، ألســــــــ ــاً وإذ يدرك    املتعلقة  ــ ـــ خذ الدول األط  أيضـــ راف أن مثة حاجة ملحة ألن 
  البعد اجلنساين هلذه اجلرائم يف االعتبار،

لغ القلق   ألســلحة النارية على غري املشــروع  إزاء األثر الســليب لالجتار    وإذ يســاوره 
ــلم   ــاء والرجال والفتيات والفتيان، وإذ يســـ ــروع    االجتارنع  مبا ملحياة النســـ ألســـــلحة  غري املشـــ

لغوالقضاء عليه ومكافحته النارية    ،مكافحة العنف اجلنساينة يف من أمهية 
ضـــــــرورة تدعيم التعاون الدويل وتبادل املعلومات من أجل مكافحة صـــــــنع  وإذ يدرك  

ا والذخرية و    ا بصورة غري مشروعة، االجتاراألسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ
إىل أن تتــأكـد من أنَّ أطرهـا القــانونيــة والتــدابري   األطرافحبـاجـة الـدول    واقتنــاعـا منــه  

ــلة   ــتغالل اإلجرامي لألشــــــكال تســــــد الثغرات و ذات الصــــ لغرض االســــ تعاجل على حنو واٍف 
ـــلحة النارية وأجزائها  اجلديدة من التجارة اإللكرتونية، مثل ـــتخدام اإلنرتنت يف جتارة األســـ اســـ

دف احلد من  ا والذخرية، وذلك    ا،غري املشروع  اراالجتومكوِّ



ــتوى العمـل املتعـدد األطراف   املبـذولـة يف اآلونـة األخرية على  جلهود  ينوِّهوإذ     ــــــ ـــ مســـ
ــعيد   وعلى ــلحة النارية وأجزائها ودون اإلقليمي اإلقليمي  الصـــ ــنع األســـ من أجل تعزيز منع صـــ

ا والذخرية ومكافحته،    ، من أجل املسامهة يف محاية سالمة البشرومكوِّ

ــــوء  يوإذ     ــــ ـــ ــلط الضـــ األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظمــة عرب   أنَّ اتفــاقيــة  علىســــــــــــ
ا والذخرية  الوطنية ــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ ــنع األســـ ــاً بروتوكول مكافحة صـــ ــوصـــ ، وخصـــ

الصــــــــــكوك القانونية العاملية  أهممن هي    )4(ا بصــــــــــورة غري مشــــــــــروعة، املكمِّل هلا،  االجتارو 
ا والذخرية و    ا بصورة غري مشروعة،  االجتارملكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

ــيع احملورية املشــــــــرتكة مع الصــــــــكوك القانونية الدولية األخرى  وإذ يالحظ    ـــ ذات   املواضـــ
وطبيعة تلك الصـــكوك الصـــكوك اإلقليمية واألطر العاملية األخرى ذات الصـــلة   وكذلك   الصـــلة، 
اليت توفر إطـاراً لـدوهلـا األطراف لتنظيم   ) 5( ، ومنهـا معـاهـدة جتـارة األســــــــــــــلحـة، وتكـاملهـا   واألطر 

ــــــــلحـة   الـدوليـة التجـارة   ـــ ، وكـذلـك الصــــــــــــــكوك القـانونيـة اإلقليميـة، وااللتزامـات  التقليـديـة   يف األســـ
ــية، من  ألســــــلحة ا  الســــــياســــ مج العمل ملنع االجتار غري املشــــــروع  لصــــــغرية واألســــــلحة  قبيل بر

ــــــاء عليه  والصـــــــــك الدويل لتمكني الدول   ) 6( اخلفيفة بكل جوانبه ومكافحة ذلك االجتار والقضـــ
من التعرُّف على األسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفة غري املشـروعة وتعقُّبها يف الوقت املناسـب  

ا   ) 7( وبطريقة يعوَّل عليها،  اللذين يهدفان إىل منع ومكافحة صــــــــنع األســــــــلحة النارية واالجتار 
  خطر سرقتها وتسريبها،  بصورة غري مشروعة واحلدِّ من 

مو    ألســــــلحة النارية يوفِّر شــــــبكة مفيدة من اخلرباء  إذ يســــــلِّ نَّ الفريق العامل املعين 
ــني التعاون الدويل  ت اجلديدة وحتســــــــ ة من أجل الوقوف على التحد ــَّ ــلطات املختصــــــــ ـــــ والســـ

ألســــلحة  غري املشــــروع    االجتاركافحة  وتبادل املعلومات واملمارســــات الفضــــلى فيما يتعلق مب
  النارية،

ملخــدِّرات واجلرميــة مــا قــدَّ   وإذ يالحظ مع التقــدير   مــه مكتــب األمم املتحــدة املعين 
مج  طلبها، مبا فيها ما قدَّ  بناء على،  إىل الدول األعضـــــــــــاء  مســـــــــــاعدة من العاملي مه عرب الرب

ــلحة النارية من ــأن األسـ ــاعدة على تطويرأجل التوعية ونشـــر املعلومات و  بشـ ــريعات  املسـ التشـ
ألســـــــــلحة  ال ــــــديق على اتفاقية اجلرمية املنظَّمة وبروتوكوهلا املتعلق  ــــــري التصـــ دف تيســـ وطنية، 

  االنضمام إليهما، قبوهلما أو إقرارمها أو وأالنارية 
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م    ــــــــلِّ ـــ تمع املـدين والقطـاع مبـا ميكن أن يوفره ممثلو اـلدوائر األكـادميـية  وإذ يســـ اخلـاص وا
الفضـــلى مناســـباً ومفيداً، يف التوعية وتبادل املمارســـات  مســـامهات قيِّمة، حيثما كان األمر   من 

ـا    فيمـا  ــــلحـة الـنارـية وأجزائهـا ومكوِّ ـــــــ لتعـاون اـلدويل على منع ومكـافحـة صــــــــــــــنع األســـ يتعلق 
ا بصـورة غري مشـروعة، وكذلك يف حتديد االحتياجات من املسـاعدة التقنية  والذخرية واالجتار 

ــامه   ، مبا ها وتوفري  ــ ـــ ــناعة يف توفري املعلومات    ات يف ذلك املســـ القيِّمة لدوائر القطاع اخلاص والصــــــــ
ــبة للدول األطراف يف جماال  ع   ت املناســـــ ــــجِّ ــــم وحفظ الســـــــجالت، وإذ يشـــ ــنع والوســـ هذه  الصـــــ

ا   اجلهات  ا مبوجب  على  على مواصـــــــــــــلة تعاو لتزاما ـــــــاعدة الدول األطراف على الوفاء  ـــ مســـ
  بروتوكول األسلحة النارية، 

ألسلحة النارية يف اليت اعتمدها    التوصيات يقر    - 1   اجتماعيه    الفريق العامل املعين 
ر/مايو   10إىل    8املعقودين يف فيينا يف الفرتة من    ، اخلامس والســــادس    3و   2  ويومي   2017أ

ر/  يـــدعو الـــدول األطراف إىل اختـــاذ مـــا يلزم من تـــدابري، على التوايل، و   ) 9)،( 8( ، 2018  مـــايو   أ
ــاء، لتنفيذ  ــيات الواردة يف تقريري الفريق  ا حســــــب االقتضــــ  ب هذين االجتماعني، ويرحِّ   عن لتوصــــ

ـــلحة النارية اليت  ألســــــ مَّعة للفريق العامل املعين  ــيات ا ا األمانة بناء على طلب    لتوصـــــــ نشـــــــــر
  العامل؛   الفريق 

الدول اليت مل تصـبح بعُد أطرافاً يف بروتوكول مكافحة صـنع األسـلحة  يدعو  -2  
ـا والـذخرية و  ل التفـاقيـة  االجتـارالنـاريـة وأجزائهـا ومكوِّ ــروعـة، املكمـِّ ــورة غري مشــــــــــــ ـا بصــــــــــــ

إىل النظر يف أن تصـــــبح أطرافاً فيه وإىل   ) 7( املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، األمم
ملخـدِّرات واجلرميـة، من تنفيـذ أحكـامـ  مـا، ويطـلب إىل مكتـب األمم املتحـدة املعين  ه تنفيـذاً 

جمه العاملي  ألســــلحة النارية، أن يواصــــل مســــاعدة الدول، بناء على طلبها، بشــــأن اخالل بر
ــــــديق على يف جهودهــا الراميــة إىل ــلحــة النــاريــة أو قبولــه أو إقراره أو   التصــــــــــ بروتوكول األســــــــــــ

ع الدول األعضـــاء القادرة على تقدمي موارد من خارج امليزانية االنضـــمام إليه  وتنفيذه، ويشـــجِّ
  على أن تفعل ذلك لتمكني املكتب من تنفيذ واليته يف هذا الصدد؛

ا    حيثُّ   -3   ــريعا الدول األطراف يف بروتوكول األســـــلحة النارية على مواءمة تشـــ
ــق مع أحكــام الربوتوكول، وعلى صــــــــــــــ  وغ خطط عمــل أو برامج أو الوطنيــة على حنو يتَّســــــــــــ

، وعلى تزويد األمانة مبعلومات كاملة وحمدَّثة عن كامالً   تنفيذاً اسرتاتيجيات لتنفيذ الربوتوكول 
ــال الوحيدة اليت عيَّنتها يف هذا الصـــــدد، وعلى االســـــتفادة من   هيئتها الوطنية أو نقطة االتصـــ

  ا الدول مبقتضى الربوتوكول؛ الدليل اإللكرتوين للسلطات الوطنية املختصَّة اليت عيَّنته
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أطرها   من أنَّ  التأكدلدول األطراف يف بروتوكول األســــــلحة النارية    يُهيب  -4  
ــلة  ـــــــ لغرض االســــــــــــتغالل تســــــــــــد الثغرات و القانونية والتدابري ذات الصـــ تعاجل على حنو واٍف 

ــكال اجلديدة من التجارة ــتخدام اإلنرتنت يف جتارة  الدولية اإلجرامي لألشـ األســـلحة ، مثل اسـ
ا والذخرية،  ،  إعادة التشـــــغيل غري املشـــــروع لألســـــلحة النارية وكذلك النارية وأجزائها ومكوِّ

  ا؛غري املشروع احلد من االجتار  ألغراض منها
ع  -5   ــّجِ ــد أيِّ  يشـ ــلحة النارية على سـ ثغرات   الدول األطراف يف بروتوكول األسـ

ــمـان وفـاء قوانينهـا مبتطلبـات الربوتوكول، وكـذلـك  ــــــ ـــ ــريعيـة من أجـل ضـــ ــــــ ـــ قـائمـة يف أطرهـا التشـــ
ــاـئل من قبـيل  ــــــ ـــ ــكوك اـلدولـية واإلقليمـية األخرى اليت هي أطراف فيهـا، فيمـا يتعلق مبســـ الصــــــــــــ

وحفظ السـجالت، مبا يشـمل االسـتعانة يف  اقتفاء األثرتراخيص االسـترياد والتصـدير والوسـم و 
عرب الوطنية  املنظَّمة ألدلة التشــريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية هذا الشــأن

ا   )10(؛والربوتوكوالت امللحقة 
ع  -6   ــّجِ   املنظَّمـة  اـلدول األطراف يف اتفـاقـية األمم املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـة يشــــــــــــ

ألســــــــــلحة النارية وغريه ، من خالل الفريق العامل املعين طوعا على أن تبدي   ) 4( عرب الوطنية
ــــلحة النارية، مبا يشــــــــــمل  ا بشــــــــــأن تنفيذ بروتوكول األســــــ آراءها من القنوات، آراءها وتعليقا

ا تعوق االنضـــمام إليه أو التصـــديق عليه أو قبوله أو إقراره أو  العوامل اليت قد بشـــأن  وتعليقا
ـــــات اجليـِّدة والتقـدُّم احملرز يف تنفيـذ الرب  وتوكول، بغيـة توثيق التعـاون تنفيـذه، وكـذلـك املمـارســــــــــ

ا والذخرية و    االجتارعلى منع ومكافحة واســــتئصــــال صــــنع األســــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ
  ا بصورة غري مشروعة؛

ـــأن مجع    يُهيـــب  -7   ـــ ــة بشــــــــــ ــا الوطنيـ ـ لـــدول األطراف تطوير أو تـــدعيم قـــدرا
ت عن ــروع  االجتار   البـيا ــلحـة الـنارية وحتليلهـاغري املشــــــــــــ ، ويدعو الدول األطراف يف ألســــــــــــ

لنظر إىل أمهية الوســــم   ،12و  8و  7و  6بروتوكول األســــلحة النارية إىل ضــــمان تنفيذ املواد 
ت الرئيســية الالزمة للتتبع   وحفظ اقتفاء األثر و  الســجالت بطريقة ســليمة لتوفري مصــدر للبيا

ـــــف أنشــــــــطة االجتار  الفعَّ  ـــــلحة النارية بغرض كشـــ ـــــروع  ال لألســـ ومع   ،والتحقيق فيهاغري املشـــ
ــليم   الــدول األطراف يف الربوتوكول املتمثــل يف التقــارير اليت تقــدمهــا  لــدور التكميلي  التســــــــــــ

، يدعو من أهداف التنمية املســــــتدامة  2-4-16ملؤشــــــر اوكذلك الدول األعضــــــاء يف إطار  
ــلحــة النــاريــة إىل أن ألســــــــــــ يف اجتمــاعــه   كميليينظر يف هــذا الــدور الت  الفريق العــامــل املعين 

  ؛القادم

ا وأدوا عّجِ يشـــــ   -8   ــا ا الوطنية ذات الدول األطراف على تنقيح وتعزيز ممارســـ
الجتار  الصلة جب ت، بغية حتديد االجتاهات واألمناط املتعلقة  ألسلحة  غري املشروع  مع البيا
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ــر  ــ ألهداف    2-4-16النارية، وتعزيز تبادل املعلومات والتمكني من الرصـــــــد العاملي للمؤشـــ
ــتدامة ـــــ ت الدول األطراف إىل    ويدعو، التنمية املســـ ــامهة يف جولة مجع البيا ــ ـــ ــاركة واملســـ املشــــــــ

مل ـا مكتـب األمم املتحـدة املعين  ــطلع  ، عن طريق تقـدمي ات واجلرميـةخـدِّر القـادمـة اليت يضــــــــــــ
ت ومعلومات كمية ونوعية عن    ؛ألسلحة الناريةغري املشروع  االجتاربيا

اليت تســـــتورد وتصـــــدِّر   ،الدول األطراف يف بروتوكول األســـــلحة النارية  حيثُّ   -9  
ا متاشـــــياً مع بروتوكول األســـــلحة  الرقابيةتعزيز تدابريها  على  ،أجزاء األســـــلحة النارية ومكوِّ

ــريبها  ــلة اليت هي أطراف فيها بغية منع تسـ ــائر الصـــكوك القانونية الدولية ذات الصـ النارية وسـ
ا   على حنو غري مشروع واحلدِّ من احتماالت حدوث ذلك؛ وصنعها واالجتار 

ع  -10   ــّجِ ــياً مع الفقرة  يشـ   2  الدول األطراف يف بروتوكول األســـلحة النارية، متاشـ
ــلطـات  13من املـادة   3والفقرة   8املـادة   من منـه، على أن تطّوِر وتوثِّق العالقـات بني الســــــــــــ

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

  ا بصورة غري مشروعة؛ االجتاراملشروعة وصنعها و  األسواق غري تسريبها إىل
ـــاً   -11   ـــ ع أيضـــ ـــلحة النارية على تعزيز   يشـــــــــّجِ ـــ الدول األطراف يف بروتوكول األســـ

ــــق مع متطلَّبات  ا، مبا يتســـ ــــجال نظمها الوطنية اخلاصـــــــة بوســـــــم األســـــــلحة النارية وحفظ ســـ
ــلحة ال ــتبانة األســ ، وكذلك، حيثما أمكن، تتبع أثرهانارية و الربوتوكول، ألغراض عدَّة منها اســ

ا   والذخرية؛ أجزائها ومكوِّ
ت، مبا    يُهيب   - 12   لدول األطراف أن تواظب على مجع وتســــــجيل وحتليل البيا

ت املتعلقة   ــمل البيا موعة قتفاء أثر  يشـــ ــادرة وا ــبوطة واملصـــ ــرتدة واملضـــ ــلحة النارية املســـ األســـ
لتها بنشـــاط غري مشـــروع بغية حتديد منشـــئها وكشـــف األشـــكال واملكتشـــفة اليت ُيشـــتَبه يف صـــ 

ـا، وكـذلـك اســــــــــــــتخـدام نتـائج عمليـات   ار  إلجراء حتقيقـات جنـائيـة  اقتفـاء األثر  احملتملـة لالجتـِّ
ت مالية أو  غري املشـــروع  متعمقة بشـــأن أنشـــطة االجتار   ألســـلحة النارية، تشـــمل القيام بتحر

  غري مالية موازية، حسب االقتضاء؛ 
ع  -13   ــّجِ ــع نطاق ممكن يف  يشــ اقتفاء الدول األطراف على أن تتعاون على أوســ

ــنعها واالجتار  أثر  ــطة صــ نشــ ــائية املتعلقة  ــلحة النارية ويف التحقيقات واملالحقات القضــ األســ
ــتجابة اآلنية والفعَّالة لطلبات التعاون  ــروع، مبا يف ذلك من خالل االســـ ا على حنو غري مشـــ

ــتفادة قتفاء األثر املتعلقة الدويل  والتحقيقات اجلنائية، وأن تنظر، يف هذا الصــــــدد، يف االســــ
ـــــري، مبا  أواقتفاء األثر من آليات  ـــــاء، اتفاقية اجلرمية املنظَّمة  يف  التيســـ ـــــب االقتضـــ ذلك، حســـ

ــلحة النارية املكمِّل هلا و  ــرطة اجلنائيةوبروتوكول األســـــ ) منظومة اإلنرتبول (املنظمة الدولية للشـــــ
  من اآلليات؛ هادارة سجالت األسلحة احملظورة واقتفاء أثرها وغري إل



ــلى واخلربات   حيـثُّ   -14   ــــــ ـــ ــــات الفضـــ ـــــــ اـلدول األطراف على تعزيز تـبادل املمـارســـ
، وعلى تهومكافح  ألســــــــلحة الناريةغري املشــــــــروع  االجتار  منع املمارســــــــني املنخرطني يف   بني

ا تكنولوجيات الوسم وحفظ السجالت، لتسهيل استخدام األدوات املتاحة، مبا فيه النظر يف
ا عند اإلمكان، من أجل   اقتفاء أثر األســــــــــلحة النارية، واقتفاء ا وذخري أثر أجزائها ومكوِّ

الجتار  ت والتحقيقات اجلنائية املتعلقة    ألسلحة النارية؛غري املشروع تعزيز التحر
إىل ضـــمان وســـم مجيع النارية  يف بروتوكول األســـلحة الدول األطراف  يدعو  -15  

موعة أو املسـرتدَّة أو املصـادرة واليت   األسـلحة النارية على حنو شـامل، مبا يف ذلك األسـلحة ا
ــيلة غريأُذن رمسي  لتخلص منها بوســــــــــــ دف من الربوتوكول  8و  6التدمري وفقاً للمادتني   ا   ،

  احتماالت حدوث ذلك؛ ا واحلدِّ منغري املشروع منع سرقتها وتسريبها واالجتار 

ـــاً   -16   ـــــــ ـــلى   يدعو أيضـــ ـــــــ ـــات الفضـــ ـــــــ الدول األطراف إىل الرتويج لتبادل املمارســـ
ــــــوم األســـــــــلحة النارية، وعند   ــــــع التدابري الرامية إىل منع تزوير وســـ ــــــبة يف وضـــ واخلربات املكتســـ
ـــــــــوم أو إزالتها أو حتويرها على حنو غري  ا، أو طمس تلك الوســـ ـــــــــاء، أجزائها ومكوِّ االقتضـــ

  ع؛مشرو 
ـا الـداخليـة على مجع   يـدعو كـذلـك   - 17   الـدول األطراف إىل تنميـة أو تعزيز قـدرا

ت عن االجتار   ــروع  وحتليل البيا ــبل منها العمل على تعزيز غري املشــ ألســــلحة النارية، بعدة ســ
ة املعنيَّة، ويدعوها إىل توفري التدريب ملوظفي أجهزة إنفاذ  ــَّ ـــــلطات املختصـــــــــ ـــ ــيق بني الســـ ــــــ التنســـ
ـا والـذخرية  ــلحـة النـاريـة وأجزائهـا ومكوِّ ــ ــبوطـات من األســــــــــ ــ القـانون على حتـديـد مـاهيـَّة املضــــــــــ

املضـبوطات على تلك على إـصدار إحصـاءات عن  وتسـجيلها واإلبالغ عنها، وكذلك تدريبهم 
  الصعيد الوطين؛ 

إىل أن تقدم أو تطلب يف بروتوكول األســـلحة النارية  الدول األطراف  يدعو  -18  
ــصـــة من التدريب من ً متخصـ ــم  ضـــرو ــأن الوسـ أجل موظفي أجهزة إنفاذ القوانني والرقابة بشـ

ـــــــى معاقتفاء األثر و  ـــ ، مع همن  12و  8و  7و  6واد أحكام امل وحفظ الســـــــــــــجالت مبا يتماشـــ
لغـة األمهيـة ال ـاقتفـاء أثر الـتأكـيد على أنَّ هـذه اجلهود  ــلحـة الـنارـية املتجر  على حنو    األســــــــــــ

، وتوفري ضــــــروب من التدريب، من بينها التدريب على التكنولوجيات غري مشــــــروع وكشــــــفها
ـــتبانة األســــــلحة الن ـــأن اســـ ـــجيل اجلديدة، من أجل موظفي أجهزة إنفاذ القوانني بشـــ ارية وتســـ

ا واإلبالغ عنها؛   مضبوطا
ا اخلاصــــــــــة مبراقبة إىل الدول األطراف أن تعزِّ  يطلب  -19   ا واســــــــــرتاتيجيا ز آليا

ـــروع    االجتار  ومكافحةاحلدود من أجل منع  ـــلحة النارية  غري املشــــــــــ ا ألســــــــــ  وأجزائهاوذخري
او  ــريبها  مكوِّ ــبل منها  ،  وتسـ ا يف جمال الكشـــف املبسـ من خالل اســـتخدام بكر تعزيز قدرا

ــبـيل املـثالومنهـا ، األدوات التكنولوجـية ــ ــتخـدام أحـدث األدوات التكنولوجـية   ،على ســــــــــ اســــــــــــ



ــــــــــد والتفتيش يف ـــ التــدريــب وتوفري    ،والبحر واجلو  الربإطــار تــدابري الرقــابــة احلــدوديــة يف   للرصـــ
 االقتضاء،، حسب  املتخصص ملوظفي إنفاذ القوانني وسلطات اجلمارك والسلطات القضائية

ــــــــدِّ كذلك لو  ـــ الفاعلة املعنية يف القطاع اخلاص مثل اجلهات ســــــــــــــائر  رين و لمســــــــــــــتوردين واملصـــ
  الناقلني؛
ــاعدة التقنية طوعا و  يدعو  -20   ـــ مبوجب الدول األطراف إىل النظر يف تقدمي املســـ

ــروط متفق عليهـا، من أجـل تعزيز القـدرات الوطنيـة للبلـدان النـاميـة،  ــ ــبـل منهـا توفري شــــــــــ ــ بســــــــــ
قبيل املاســـحات الضـــوئية وغريها من نظم مراقبة احلدود الالزمة ملكافحة   عدات منأحدث امل

  ألسلحة النارية؛غري املشروع  االجتار
ــب    -21   ملخـــدِّرات واجلرميـــة  إىليطلـ ــدة املعين  ، من خالل مكتـــب األمم املتحـ

جمه العاملي بشــــــأن األســــــلحة النارية،   الســــــلطات ملســــــاعدة حمددة  وضــــــع مؤشــــــرات خماطربر
تسريب األسلحة النارية وأجزائها جرائم   الوطنية يف جهودها الرامية إىل منع وكشف ومكافحة

او    ؛ةغري مشروع بصورةا  االجتاروصنيعها و  والذخرية مكوِّ

ع  -22   ــّجِ ــدول    يشــــــــــــ ــاءالـ ـــــ ــدات    أو تعزيز  األطراف على أن تنظر يف إنشــــــــــ وحـ
دف حتســــــني القدرات التحقيقية واالســــــرتاتيجيات الرامية إىل منع  غري   االجتارمتخصــــــصــــــة 

ـــــلحة النارية ومكافحته والقضــــــــاء عليه، وأن تنظر يف تعزيز اخلدمات العلمية املشــــــــروع   ألســـ
  املتعلقة جبمع األدلة ذات الصلة وجتهيزها؛

ـــــب نوع اجلنس واالجتار  يدعو   - 23   ــنفة حســـ ـــ ت مصـــ الدول األطراف إىل مجع بيا
دة فهم املشـــروع   غري  ر اجلنســـانية ل   ها ألســـلحة النارية، بوســـائل منها التقارير الوطنية، وإىل ز آل

ــــــــروع  لالجتار   ــياســـــــــــات والربامج  غري املشـــ ــــــــني الســـــــــ دف حتســـ ـــــيما  ـــ ـــــلحة النارية، وال ســـ ـــ ألســـ
  املناظرة؛   الوطنية 

ع  -24   ــّجِ ملخدِّرات واجلرمية  الدول األطراف ومكتب  يشــــــــــــ  األمم املتحدة املعين 
ـــلحة   على ألســـ ـــاين يف الســــــياســــــات والربامج املتعلقة  ، يف الناريةتعميم مراعاة املنظور اجلنســـ

االت جماالت تصــــــميم الربامج والتخطيط والتنفيذ والرصــــــد والتقييم ع، و وغريها من ا  يشــــــجِّ
  ؛على تبادل اخلربات الوطنية والدروس املستفادة واملمارسات الفضلى

ا    ثُّ حي  -25   ــــيق والتعاون بني مجيع مؤســـــــســـــــا الدول األطراف على تعزيز التنســـ
ــروع،  الــداخليــة املعنيــة مبنع ومكــافحــة االجتــار النظر يف الــدخول يف على  وكــذلــك    غري املشــــــــــــ

ات واملالحقات القضــائية، مبا يشــمل االســتعانة يف ال يف التحقيقترتيبات للتعاون الدويل الفعَّ 
فرقة مشــــــرتكة للتحقيق ــأن  ــتفادة من و  ،هذا الشــــ دة املعتمدة يف بعض املمارســــــات اجليِّ االســــ

  البلدان؛



ع  -26   ــّجِ ـــــاركـة اخلرباء    يشــــــــــــ الـدول األطراف على أن تعزز، حيثمـا أمكن، مشــــــــــ
ة واملنظمات دون اإل ــــلطات الوطنية املختصــــــــــَّ ـــ قليمية واإلقليمية وغري احلكومية الوطنيني والســـ

ألســـــــلحة النارية مبا يتماشـــــــى مع النظام الداخلي  املعنية يف اجتماعات الفريق العامل املعين 
  للمؤمتر؛

ع أيضــاً   -27   الدول األطراف على االســتفادة من مناقشــات الفريق العامل   يشــّجِ
ــر و  ــات املتعلقحول نشــــــ ـــ ــياســـ ــأن االجتاهات والســــــ إلنتاجتبادل املعلومات بشــــــ غري  احلريف  ة 

ــرَّ  ا والذخرية، و ح به املصــــــــــــ ــلحـة الـنارية وأجزائهـا ومكوِّ على االطالع على األعمـال لألســــــــــــ
ا   ـــكلة اجلرمية الســــــيربانيةاجلارية اليت يضــــــطلع  جراء دراســــــة شــــــاملة ملشـــ  فريق اخلرباء املعين 

ـــتبانة واجلهود املبذولة فيما يتعلق مل ــوع االجتاهات املســـ كتشــــــاف وتعطيل جرائم عاجلة موضــــ
من قبيل   ،تكنولوجيات املعلومات واالتصــــــاالتاســــــتعمال إســــــاءة  عن طريق االجتار املرتكبة

ــبكـة اخلفـية (داركـنت) ا ــ ــفَّرة، و لشــــــــــ ــ وذـلك بغرض احلـد من ألغراض إجراميـة،  العمالت املشــــــــــ
لفريق العامل، يفغري املشـــروع  االجتار   الشـــأن، أن يضـــع يف  هذا ألســـلحة النارية، ويُهيب 

دة مشـــــاركة اخلرباء  و اجتماعه املقبل خطة عمل شـــــاملة   متعددة الســـــنوات من أجل تيســـــري ز
  والسلطات املختصة؛ 

ــنع غري  يدعو  -28   ــــــ ــأن الصـــ ــــــ الدول األطراف إىل تبادل اخلربات واملعلومات بشـــ
ستخدام التكنولوجيات املتقدِّمة واألدوات التكنول   وجية اجلديدة؛املشروع لألسلحة النارية 

حســــــب االقتضــــــاء، املنظمات الدولية واإلقليمية ودوائر القطاع اخلاص   ، يدعو   - 29  
تمع املدين  ــات ا ــســـــــــ تعزيز التعاون فيما    إىل واملنظمات غري احلكومية والدوائر األكادميية ومؤســـــــــ

ـــلـحة الـنارـية بغـية تنفـيذ الربوتو   وإىل بينـها  كول تنفـيذاً  العـمل مع اـلدول األطراف يف بروتوكول األســــــــــ
ا  غري املشــــروع  االجتار  ومكافحة  التوعية بغرض منع   وإىل ما   ألســــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

  والذخرية؛ 

ملخدِّرات واجلرمية أن يواصـل مـساعدة يطلب   - 30   إىل مكتب األمم املتحدة املعين 
ــلحة الدول األطراف، بناًء على طلبها، يف جهودها الرامية إىل   ــة مبراقبة األســـــ تعزيز نظمها اخلاصـــــ

واـستبانة    ، يتـسق مع بروتوكول األـسلحة النارية، وخـصوـصاً يف جماالت وـضع التـشريعات   النارية، مبا 
ا والتصــرُّف فيها  والدعم التقين بشــأن وســم األســلحة النارية   ، األســلحة النارية وضــبطها ومصــادر

ا و  لقدرات يف جمال التحقيق يف اجلرائم ذات الصــــلة  ؛ والتدريب وبناء ا اقتفاء أثرها وحفظ ســــجال
ـــــلحة النارية وأجزائها   ــتئصــــــــال صــــــــنع األســـ ـــــائيا، بغية منع ومكافحة واســــــ ومالحقة مرتكبيها قضـــ

ا على حنو غري مشروع؛  ا والذخرية واالجتار    ومكوِّ
ملخدِّرات واجلرمية أن يواصــل إىل    أيضــاً يطلب   -31   مكتب األمم املتحدة املعين 

دف ا حكام االتفاقية  ــائل اجلنائية عمًال  لعمل على تعزيز وتشـــجيع التعاون الدويل يف املسـ



ا على حنو   التحقيق يف ا والذخرية واالجتار  أنشـــطة صـــنع األســـلحة النارية وأجزائها ومكوِّ
إلرهاب وغريه من اجلر  ائم، غري مشـروع ومالحقة اجلناة قضـائيا، مبا يشـمل األنشـطة املتعلقة 

ت، وذـلك بتنظيم حلقـات عمـل إقليمـية وعرب  ــرـية اليت ترتكبهـا العصــــــــــــــا مثـل اجلرائم احلضــــــــــــ
  إقليمية من أجل البلدان، مبا يشمل البلدان اليت تقع على دروب التهريب ذات الصلة؛

ــك  يطلـــب  -32   ــذلـ ــة أن   كـ ــدِّرات واجلرميـ ملخـ ــدة املعين  إىل مكتـــب األمم املتحـ
نتظام مجع وحتليل ا ت املصــــــــــنفة بشــــــــــكل يواصــــــــــل  ملعلومات الكمية والنوعية وكذلك البيا

ا والذخرية، واضــــعاً يف غري املشــــروع  االجتار   مناســــب عن ألســــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ
ــلحة النارية لعام  تهدراســــــــــــ اعتباره فائدة  ــــ ـــ ألســـ من أهداف    4-16الغاية  و   2015  املتعلقة 

ــــأن يواصـــــــل العمل عل التنمية املســـــــتدامة، وأن ــــل إليه من نتائج بشـــ ى تعميم ونشـــــــر ما يتوصـــ
ــلى وأبعاد ــائص عمليات االجتار هذه  املمارســــــات الفضــــ ــتفادة يف هذا املدروس  وال ،وخصــــ ســــ

ال؛   ا
ــل  يطلـب    -33   ــــــــــ ملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـــ إىل مكتـب األمم املتحـدة املعين 

ـــــــــ  جهوده الرامية إىل حتســـــــــــــــني املنهجية املتبعة يف ـــ ــــــــــــلحة النارية لعام   ته دراســـ ألســـ   املتعلقة 
ت مماثلة بشــأن  2015 ت املســَندة إليها وال ، ويف هذا الصــدد، يدعوه هو وســائر الكيا

بل للتعاون والتنسـيق فيما بينها، بغية  ت عن األسـلحة النارية إىل اسـتكشـاف سـُ مجع البيا
ـــــــــري إنتـاج    تعزيز التـآزر بني التزامـات اإلبالغ املتمـايزة لـدى الـدول األطراف،  ـــ وكـذلـك تيســـ

ت ُمَنمَّطة قابلة للمقارنة عند االقتضاء؛    بيا
ملخدِّ   أيضــاً يطلب   -34   رات واجلرمية أن يواصــل إىل مكتب األمم املتحدة املعين 

ت األمم املتحدة األخرى ذات الصــــــــلة، من أجل دعم  تشــــــــجيع وتقوية أوجه التآزر مع كيا
ت   الجتـار القـدرات الوطنيـة يف جمـال مجع البيـا ــروع املتعلقـة  ــــــ ـــ ــلحـة النـاريـة غري املشـــ ألســــــــــــ

من خطة التنمية املســتدامة لعام    4-16حتقيق الغاية ومســاعدة الدول بذلك على وحتليلها،  
  ؛٢٠٣٠

ألسلحة النارية مبا يلي:  يطلب  -35     إىل األمانة أن تبلِّغ الفريق العامل املعين 
ملخ أنشـــــطة  (أ)   إىل  الراميةدِّرات واجلرمية مكتب األمم املتحدة املعين 

  مساعدة املؤمتر على تشجيع ودعم تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية؛ 
ــائر املنظمـات الـدوليـة واإلقليميـة ذات ال  أعمـال  (ب)     ــيق مع ســـــــــــــ ــ تنســــــــــ
  الصلة؛ 

  املمارسات الفضلى يف جمايل التدريب وبناء القدرات؛   (ج)    
ـــــنع األســــــــلحة   (د)   ـــــرتاتيجيات التوعية الرامية إىل منع ومكافحة صـــ اســـ

ا والذخرية و    ا بصورة غري مشروعة؛ االجتارالنارية وأجزائها ومكوِّ



ت واهليئات أيضـــــاً  يطلب   -36   إىل األمانة أن تعزز التعاون والتنســـــيق بني األما
  لصكوك واآلليات الدولية واإلقليمية ذات الصلة؛ املعنيةملختصة ا

  دعم الفريق العامل يف أداء وظائفه؛تواصل إىل األمانة أن  كذلكيطلب    -37  

ــرة، تقريراً إليــهأن يطلــب إىل األمــانــة أن تقــدم    ريقرِّ   -38   عن   ، يف دورتــه العــاشــــــــــــ
  قبل تلك الدورة؛ املعقودةاجتماعات الفريق العامل 

ــاء  الدول   يدعو  -39   ـــــــ ــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج األعضـــ ــــ ـــ وســـ
ا.املبيَّنة أعاله ألغراضلامليزانية     ، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءا

 


