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  الفريق العامل املعين باألسلحة النارية
  ٢٠١٤مايو / أيار٢٨- ٢٦فيينا، 
    * من جدول األعمال املؤقَّت٤ و٣ و٢البنود 

   يف جمال جترمي االجتار اجليِّدة القائمة واملمارسات تحدِّياتال
  غري املشروع باألسلحة النارية والتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه، 

  املسائل اجلنائية،   يز التعاون الدويل يفوالتدابري الرامية إىل تعز
     لألسلحة النارية يف التحرِّيات اجلاريةالفعَّالبوسائل منها التعقُّب 

  قات االجتار غري املشروع باألسلحة النارية رصد تدفُّ
     الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي كلٍّ منعلى
    يف جمال منعاجليِّدة القائمة واملمارسات تحدِّياتال

      مشروعة صنع األسلحة النارية بصورة غري
 يف جمال مكافحة صنع األسلحة اجليِّدة واملمارسات  القائمةتحدِّياتال    

 والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة مكوِّناهتاالنارية وأجزائها و
والتدابري الالزمة لتيسري تنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية 

ل  والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكمِّوِّناهتامكوأجزائها و
      التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

      من إعداد األمانةورقة معلومات أساسية     
    مةمقدِّ  -أوالً  

الً نشئ الفريق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين باألسـلحة الناريـة عمـ                   أُ  -١
مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب                  الصادر عن    ٥/٤بالقرار  

───────────────── 
  * CTOC/COP/WG.6/2014/1. 
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الوطنية يف دورته اخلامسة، لكي يسدي املشورة إىل املـؤمتر ويـساعده علـى تنفيـذ واليتـه املتعلِّقـة                    
ار هبا بصورة غري     والذخرية واالجت  مكوِّناهتابربوتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها و      

وعلـى وجـه اخلـصوص، أنـشئ الفريـق العامـل لتيـسري              ). بروتوكول األسلحة النارية   ()١(مشروعة
تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية من خالل تبادل اخلربات واملمارسات بني اخلـرباء واملمارسـني،          

، وكــذلك اتتحــدِّيواطن الــضعف والثغــرات وال مبــا يف ذلــك اســتبانة املمارســات الناجحــة ومـَـ  
ف الفريـق   وكُلِّـ . األولويات واملواضـيع ذات الـصلة، يف جمـال مكافحـة االجتـار باألسـلحة الناريـة                

 إىل املؤمتر بشأن الكيفية اليت ميكـن هبـا للـدول األطـراف أن          يقدِّمها العامل أيضاً بإعداد توصيات   
يهـا األمانـة،    غـي أن تؤدِّ   ن تنفيذ أحكام بروتوكول األسلحة النارية، وبشأن األنـشطة الـيت ينب           حتسِّ

  .وبشأن استحداث أدوات مساعدة تقنية تتعلَّق بتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية
ــومي      -٢ ــه األول ي ــل اجتماع ــق العام ــد الفري ــار٢٢ و٢١وعق ــايو / أي ــا، ٢٠١٢م  يف فيين

ز  لتـشديد مراقبـة األسـلحة الناريـة وتعزيـ          )٢(ن طائفة واسعة من التوصـيات     واعتمد تقريراً يتضمَّ  
ويف . تــدابري العدالــة اجلنائيــة ملنــع االجتــار باألســلحة الناريــة واجلــرائم ذات الــصلة ومكافحتــها   

 أخــذ املــؤمتر علمــاً هبــذه التوصــيات وطلــب مــن الفريــق العامــل أن يواصــل إســداء   ٦/٢قــراره 
سـلحة  ق بربوتوكـول األ   بالوالية املسندة إليه فيما يتعل    املشورة وتقدمي املساعدة إىل املؤمتر عمالً       

ــني           ــا ب ــرة م ــل يف فت ــى األق ــاً واحــداً عل ــل اجتماع ــق العام ــد الفري ــضاً أن يعق ــرَّر أي ــة، وق الناري
ويف القـــرار نفـــسه، ُدعـــي الفريـــق العامـــل إىل النظـــر يف مقترحـــات عمليـــة لتنفيـــذ . الـــدورتني

التوصـــيات الـــيت وضـــعها يف اجتماعـــه األول، وإىل تـــشجيع الـــدول علـــى أن تعـــرض آراءهـــا 
ذات الصلة بتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق منـها بالعوامـل          وتعليقاهتا  

اليت قد تعوق االنضمام إىل الربوتوكول أو التـصديق عليـه أو تنفيـذه، وكـذلك مـا يتعلـق منـها         
 والتقدُّم احملَرز يف تنفيذه، بغية توطيد التعـاون علـى منـع صـنع      اجليِّدةَمبواطن القوة واملمارسات    

 والذخرية واالجتار هبا بصورة غـري مـشروعة ومكافحتـهما           مكوِّناهتاألسلحة النارية وأجزائها و   ا
  .والقضاء عليهما

وقد أعدَّت األمانة هذه الورقة لينظر فيها الفريق العامل أثناء مداوالته يف إطـار البنـود                  -٣
  .ت من جدول األعمال املؤق٤َّ و٣ و٢
    

───────────────── 
  .جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(  
  .CTOC_COP_2012_6الوثيقة  )2(  
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 يف جمال جترمي االجتار غري املشروع اجليِّدةمارسات  وامل القائمةتحدِّياتال  -ثانياً  
  باألسلحة النارية والتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه، والتدابري الرامية 

    إىل تعزيز التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية
ة  االجتار غري املشروع باألسلحة النارية ومالحقـة مرتكبيـه قـضائياً مهمَّـ       يف تحريال إنَّ  -٤

  اجتماعــه األول عــنتقريــرالوقــد أوصــى الفريــق العامــل يف . لنــسبة لكــثري مــن الــدولصــعبة با
ــأنملــؤمتر ا ــة ومل ُتجــرِّم     حيــثَّّب  الــدول األطــراف الــيت مل تــستعرض ومل تعــزِّز تــشريعاهتا اجلنائي

األعمال الـيت يـشملها بروتوكـول األسـلحة الناريـة، مبـا يف ذلـك فـرض عقوبـات تتناسـب مـع                        
  .ى خطورته، على أن تفعل ذلكطبيعة اجلرم ومد

وعالوة على ذلك، أوصى الفريق العامل، يف مجلة أمور، بأن تسعى الـدول إىل تعزيـز                  -٥
ــات واملمارســات        ــادل املعلوم ــة وتب ــات اجلنائي ــى إجــراء التحقيق ــاً عل ــدراهتا عموم ــدةق  يف اجليِّ

ياً وتعزيـز التعـاون   التحقيق يف اجلـرائم ذات الـصلة باألسـلحة الناريـة ومالحقـة مرتكبيهـا قـضائ               
الدويل، مبا يف ذلك اقتفاء أثر األسلحة الناريـة والـذخرية والتعـاون القـضائي وتـسليم اجملـرمني،                   

  .نارية وروابطه باجلرمية املنظمةوذلك ملكافحة االجتار غري املشروع باألسلحة ال
ضاء، بنــاء  أن يقــدِّم إىل الــدول األعــ املكتــبإىل، طلــب املــؤمتر أيــضاً ٦/٢ويف القــرار   -٦

يف تعزيز قـدراهتا علـى   املساعدة  األسلحة النارية،   ب املتعلق، من خالل برناجمه العاملي      على طلبها 
 أشكال اجلرميـة املنظمـة      ويفالتحقيق يف صنع األسلحة النارية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة           

 حلقــات ظــيم منــها تن أمــورعــن طريــق،  ذات الــصلة، ومالحقــة مرتكبيهــا قــضائياعــرب الوطنيــة
ــادل اخلــربات   ذات طــابع عملــي عمــل املــسؤولني عــن   بــني واإلشــراف علــى االتــصاالت  وتب

  . بشأن تطبيق االتفاقية وبروتوكول األسلحة النارية امللحق هباالتحقيق واملالحقة القضائية
    

       القائمة يف اعتماد األطر التشريعية املناسبةتحدِّياتال  - ألف  
    ية يتطلب ُنُهجاً شاملةد الصكوك القانونتعدُّ    

يتكون النظام القانوين الدويل بشأن األسلحة النارية من جمموعة متنوعة مـن الـصكوك                -٧
الدوليــة واإلقليميــة الــيت اعُتمــدت علــى مــدى العقــود املاضــية ملكافحــة صــنع األســلحة الناريــة   

د الـضوابط   واالجتار هبا بصورة غري مـشروعة، مبـا يف ذلـك مبـادرات جديـدة هتـدف إىل تـشدي                   
دة واملتعـددة األبعـاد   وتدلل هذه التعددية يف الـصكوك علـى الطبيعـة املعقَّـ      . على جتارة األسلحة  

د التخصـصات يف مكافحـة      ط الضوء على احلاجة إىل اتبـاع هنـج متنـوع ومتعـدِّ            سلَِّللمشكلة وتُ 
  .صنع األسلحة النارية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة
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لحة الناريـة مـسألة صـنع هـذه األسـلحة واالجتـار هبـا بـصورة                 ويتناول بروتوكول األس    -٨
غري مشروعة من منظور العدالة اجلنائية، مع مراعاة الطابع عرب الوطين هلذه الظـاهرة وروابطهـا             

ومثــة صــكوك أخــرى تعــاجل املــسألة مــن منظــور نــزع الــسالح أو التجــارة أو . باجلرميــة املنظمــة
د من تكديس األسلحة النارية وانتشارها وتسريبها وإسـاءة         التنمية وتركز مثالً على تدابري للح     

ــاة     ــى مقاضــاة اجلن ــز عل ــن التركي ــدالً م ــة   . اســتخدامها، ب ــت خمتلف ــصكوك، وإن كان ــذه ال وه
عون عنـد وضـع التـشريعات       جوهرياً، فهي مكملة بعضها لبعض، وينبغـي أن ينظـر فيهـا املـشرِّ             

  .الوطنية بشأن األسلحة النارية
 املؤمتر الدول األطـراف علـى اعتمـاد     بأن حيثَّ)٣(لعامل يف اجتماعه األول   وأوصى الفريق ا    -٩

ُنهــج وطنيــة وإقليميــة متكاملــة لتنفيــذ بروتوكــول األســلحة الناريــة، مــع أخــذ العوامــل االقتــصادية   
  .واالجتماعية اليت تؤثّر على اجلرمية املتصلة باألسلحة النارية يف احلسبان قدر اإلمكان

 ١٠٩لوقــت احلاضــر، لــدى غالبيــة األطــراف يف الربوتوكــول وعــددها  وهنالــك، يف ا  -١٠
ترمجـة أحكـام معاهـدات      أنَّ  غـري   . التزامات مبوجب عدة صكوك ذات صلة باألسـلحة الناريـة         

 )٤(ومـن شـأن الـدليل التـشريعي       . دولية متعددة إىل تـشريعات حمليـة ليـست مهمـة سـهلة دائمـاً              
 واألحكـام التـشريعية النموذجيـة ملكافحـة اجلرميـة           )٥(والقانون النموذجي بشأن األسلحة النارية    

 اليت وضعها املكتب، إىل جانب أدوات مماثلـة ُوضـعت يف إطـار صـكوك أخـرى، أن       )٦(املنظمة
تساعد املشرعني على فهم املتطلبـات التـشريعية للربوتوكـول واآلثـار املترتبـة عليهـا مـن حيـث                    

  .وضع التشريعات املناسبة
    

    التجرمي    
 مــن بروتوكــول األســلحة الناريــة مــن الــدول جتــرمي ثــالث فئــات مــن ٥ املــادة ضيتقتــ  -١١

  :اجلرائم، وهي
  :الصنع غري املشروع، ويشمل  )أ(  

───────────────── 
  .CTOC/COP/WG.6/2012/4الوثيقة  )3(  
األمم ، لتنفيذ اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا  التشريعيالدليل )4(  

  يف مجيع لغات األمم املتحدةوذجي بشأن األسلحة النارية متوفرالقانون النم. ٢٠٠٤املتحدة، نيويورك، 
ة، مثل معاهدة  جديدصكوك أبديت بشأن تعليقات حمددة دلكي جيسِّ راًمؤخَّوقد متت مراجعته وحتديثه 

  .ربوتوكولمعينة يف الجتارة األسلحة، قد تؤثر على تنفيذ أحكام 
 وذخريهتا واالجتار هبا بصورة غري مكوِّناهتانموذجي ملكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها والقانون ال )5(  

  .٢٠١١األمم املتحدة، فيينا، . مشروعة
  .٢٠األمم املتحدة، نيويورك،  )6(  
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   صنع أو تركيب لألسلحة النارية دون ومسها؛أيَّ  ‘١‘    
 صـــنع أو تركيـــب باســـتخدام أجـــزاء ومكوِّنـــات غـــري مـــشروعة أيَّ  ‘٢‘    

  ؛)جر هبا على حنو غري مشروعمتَّ(
   صنع أو تركيب بدون تصريح أو إذن قانوين؛أيَّ  ‘٣‘    
  :االجتار غري املشروع، ويشمل  )ب(  
   نقل عرب احلدود دون إذن قانوين؛أيَّ  ‘١‘    
   نقل عرب احلدود إذا مل تكن األسلحة النارية موسومة؛أيَّ  ‘٢‘    
  .إزالة أو حتوير األرقام املسلسلة لعالمات الوسم األخرى  )ج(  

 علــى االشــتراطات األساســية الــيت تقتــضي مــن الــدول جتــرمي األعمــال ٥ادة وتــنص املــ  -١٢
" الـصنع غـري املـشروع     "املوصوفة فيها مبثابة جرائم، بينما يرد الوصف الفعلي لكل من عبـاريت             

وترتبط أيـضاً عناصـر أخـرى مـن هـذه اجلـرائم األساسـية               . ٣يف املادة   " االجتار غري املشروع  "و
، )، بـشأن وسـم األسـلحة الناريـة        ٨املادة  (كول، فيما يتعلق بالوسم     بأحكام أخرى من الربوتو   

ــادة (وإصــدار األذون أو الــرخص مــن أجــل االســترياد أو التــصدير     ، بــشأن املقتــضيات  ١٠امل
وجيب علـى الـدول أن   ). العامة بشأن نظم إصدار رخص أو أذون للتصدير واالسترياد والعبور    

األجـزاء  "و" السالح النـاري "اً إىل تعاريف مصطلحات تقرأ هذه األحكام معاً وأن تشري حتديد      
  .يف معرض صوغ تشريعاهتا الداخلية" الذخرية"و" واملكونات

 األنـشطة الـيت جتعـل       ٥من املادة   ) ج(م الفقرة   وفيما يتعلق بوسم األسلحة النارية، جترِّ       -١٣
 التعـرُّف علـى     عالمات الوسم على السالح الناري غري مقروءة أو غري صحيحة، حبيـث يتعـذَّر             

كــل ســالح نــاري أو اقتفــاء أثــره بــالرجوع إىل الــسجالت الــيت أنــشئت باســتخدام عالمــات    
والغرض مـن جتـرمي هـذه األعمـال هـو ضـمان إمكانيـة تعـّرف هويـة األسـلحة                     . الوسم األصلية 

النارية واقتفاء أثرها، وهو ينطبق على مجيع األعمال املنطوية علـى العبـث بعالمـات الوسـم يف                  
 وقت بعد اكتمال عملية الصنع أو التركيـب، باسـتثناء احلـاالت الـيت تكـون فيهـا عالمـات            أيِّ

  .رت أو أضيفت بصورة قانونيةالوسم قد ُحوِّ
ويشجع الربوتوكول علـى توسـيع نطـاق تنفيـذ النظـام الـوطين الـشامل ملراقبـة األسـلحة                      -١٤

ويف هذه احلالة، جيـوز     . امه اخليارية النارية مبا يتجاوز أحكامه اإللزامية حصراً ويشمل أيضا أحك        
للدول أن تنظر أيضاً يف استحداث جرائم جنائية تتـيح اختـاذ تـدابري مراقبـة وإنفـاذ أشـد صـرامة،                    
  .كما يف جمال حفظ السجالت وإصدار الرخص، فضالً عن مراقبة السماسرة وأنشطة السمسرة
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ر الـدول األطـراف إىل تنقـيح    وأوصى الفريق العامل يف اجتماعـه األول بـأن يـدعو املـؤمت          -١٥
تشريعاهتا الوطنية وتكييفها على حنو يتَّسق مع بروتوكول األسلحة النارية وإىل تبـادل املعلومـات    
على كل من املستوى الثنائي ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل بشأن النُّهج الوطنيـة املتَّبعـة إزاء                

وأوصى على وجه اخلصوص بأن تعمد      . لناريةاستخدام التعاريف والتسميات يف جمال األسلحة ا      
الدول إىل إدراج اجلرائم اجلنائية املنصوص عليها يف الربوتوكول، مبا يف ذلـك اجلـزاءات املالئمـة                 

وهذا يـشمل ضـمان امتثـال إنتـاج األسـلحة الناريـة، مبـا               . اليت تتناسب مع طبيعة اجلرم وجسامته     
 والـذخرية، الشـتراطات مـنح الـرخص         مكوِّناهتـا ئهـا و  فيها األسلحة النارية املصنوعة يدوياً وأجزا     

  .واألذون والوسم املقررة، مبا يف ذلك من خالل استخدام أحكام التجرمي املناسبة
    

    تحدِّياتال    
ماً كــبرياً يف اعتمــاد أو اســتعراض تــشريعاهتا بــشأن األســلحة  قــت الــدول تقــدُّلقــد حقَّ  -١٦

ومع ذلك بقيت هذه اجلهـود يف بعـض األحيـان ناقـصة أو              النارية وفقاً للنظام القانوين الدويل،      
 دون  ويف العديـد مـن احلـاالت، اعتمـدت البلـدان أطـراً تنظيميـةً              . مفتقرة إىل االتساق الداخلي   

ر معـه إجـراء     ي ويتعـذَّ   جهـد إنفـاذ جـدِّ      اعتماد أحكام العدالة اجلنائية املقابلة هلا، مما يعرقل أيَّ        
ومـا زال   . شـخاص الـضالعني يف هـذه األنـشطة غـري املـشروعة            التحقيقات اجلنائية ومقاضـاة األ    

م االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الناريـة      حىت اآلن كثري من الدول من خمتلـف األقـاليم ال جتـرِّ        
  .وتعترب هذا العمل مبثابة شكل مستفحل من أشكال التهريب

هو إجراء حتلـيالت شـاملة      الرئيسية يف اعتماد األطر التشريعية املالئمة        تحدِّياتومن ال   -١٧
ــة     ــشريعات القائمــة الســتبانة الثغــرات يف األحكــام املوضــوعية واإلجرائي ــضاً أن  . للت وميكــن أي

يتعذر استعراض التشريعات احمللية يف الوقت املناسب حبكـم تعقيـد عمليـة التنـسيق بـني العديـد                  
صـعوبات يف   ويف حاالت أخرى، شهدت البلـدان       . من أصحاب املصلحة على الصعيد الوطين     

دمج النظم والتوجيهات الداخلية املتعددة اليت اعتمدت على مر الـسنني يف إطـار قـانون شـامل       
بطـاء يف تنفيـذ أحكـام بروتوكـول األسـلحة الناريـة،             وقـد سـامهت هـذه العوامـل يف اإل         . واحد

  .على الرغم من توفر اإلرادة السياسية
    

    اجليِّدةاملمارسات     
ه كلمـا اتـسع     مها املكتـب أنَّـ    تـسبة مـن املـساعدة التقنيـة الـيت يقـدِّ           أظهرت التجربـة املك     -١٨

نطاق ومدى تقاسم مشاريع القـوانني ومناقـشتها مـع مجيـع أصـحاب املـصلحة املعنـيني، مبـا يف                  
  . ام يف عملية االعتماد سلساً نسبيذلك الربملانيني ومنظمات اجملتمع املدين، كان التقدُّ
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رناجمه العاملي بشأن األسلحة الناريـة، يعمـل يف العديـد مـن      وكان املكتب، من خالل ب      -١٩
البلـدان، ويتفاعــل مــع الــسلطات احلكوميــة والربملــانيني ومنظمــات اجملتمــع املــدين، ويــساعد يف  
جهود اإلصالح التشريعي ويسهم يف نشر املعرفة والوعي بشأن املتطلبات التـشريعية، وخاصـة              

 أيـضاً اسـتخدام القـانون النمـوذجي الـذي           اجليِّدةارسات  ومن املم . فيما يتعلق بأحكام التجرمي   
اغة النـصوص القانونيـة يف   يوضعه املكتب بشأن األسـلحة الناريـة، الـذي كـان عونـاً كـبرياً لـص         

  .فهم مدى األحكام وإمكانية تضمينها يف القانون الوطين
    

       ومالحقة املتورِّطني فيه االجتار باألسلحة الناريةيفالتحقيق   - باء  
    تحدِّياتال    

كثرياً ما تتعرقل إىل حد كبري تدابري العدالة اجلنائيـة بـشأن االجتـار باألسـلحة الناريـة            - ٢٠
بسبب قصور املعرفة العامة لدى ممارسي العدالة اجلنائية بشأن هذه الظاهرة وكذلك بـسبب              

أشكال االجتـار هـذه وضـعف القـدرة علـى تقيـيم املخـاطر               يف  تحري   على ال  قدراتالضعف  
ــة    ــى مالمــح شــحنات االجتــار احملتمل ــاً   . يف التعــرف عل ــدول األطــراف دائم ــستخدم ال وال ت

أساليب التحري اخلاصة واألحكام األخرى الواردة يف اتفاقية اجلرمية املنظمة ملعاجلة القـضايا             
  .احملددة املتعلقة باألسلحة النارية

ائيني يف جمــال وهنــاك عــائق آخــر هــو عــدم تــوفر عــدد كــاف مــن املمارســني األخــص     -٢١
العدالة اجلنائية الذين لديهم املهارات املتخصصة الالزمـة للنـهوض بـاجلهود الوطنيـة الراميـة إىل            

ائياً منــع حــاالت االجتــار باألســلحة الناريــة وكــشفها والتحقيــق فيهــا ومالحقــة مرتكبيهــا قــض   
دة  إنــشاء وحــدات متعــد إىلوقــد حــددت عــدة بلــدان احلاجــة   . ستــصدار األحكــام بــشأهنا او

ــة و  ــة حتقيــق متخصــصة بــشأن األســلحة   إىل التخصــصات يف جمــال األســلحة الناري إعــداد أفرق
ــة احلــدود، مــن بــني موضــوعات        ــشأن القــضايا األوســع يف مراقب ــة واجلرميــة املنظمــة، وب الناري

  .، وطلب احلصول على مساعدة من أجل القيام بذلكأخرى
عة أهنــا تعتمــد إىل حــد كــبري علــى ومــن مســات التجــارة باألســلحة الناريــة غــري املــشرو  -٢٢

واألســلحة الناريــة، خبــالف الــسلع غــري  . القنــوات املــشروعة، مثــل القنــوات التجاريــة املعتــادة  
رة وال يعتمـد هتريبـها   املشروعة األخـرى، هـي بـضائع تتـسم بطـول مـدة الـصالحية وهـي معمِّـ              

. بـالغي الـصعوبة   على تدفقات مستمرة بل على حتركات متقطعة ممـا جيعـل كـشفها ومراقبتـها                
وال بد من توفر نظم ترخيص فعالة وتدابري تنميط ورقابـة مالئمـة مـن أجـل منـع هـذه اجلـرائم                     

  .وكشفها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها
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 وقد وضع معظم البلدان نظاماً لترخيص صنع األسلحة النارية ونقلها، ومع ذلك فـإنَّ               -٢٣
أو باتـت غـري كافيـة أو تنقـصها اإلجـراءات العمليـة       الكثري من هذه القوانني عفـا عليهـا الـزمن          

ــذها بــصورة فعالــة     ــة الــضرورية لتنفي ــة القــضائية جــراء     . واإلداري ــل التحقيــق واملالحق ويتعرق
تضارب التشريعات واألنشطة القانونية اليت يعوزها التنظيم والتباينات يف مـستوى مراقبـة هـذه             

ني التــشريعات دون اإلقليميــة واإلقليميــة عــائق عــدم املواءمــة بــأنَّ كمــا . التــشريعات وإنفاذهــا
ــة؛ ويتفــاقم األمــر يف كــثري مــن       ــائي واملالحقــة القــضائية بــصورة فعال آخــر أمــام التحقيــق اجلن
ــشأن صــنع         ــشريعاهتا ب ــإدراج اجلــرائم املناســبة يف ت ــدان ب ــع البل ــام مجي ــان نتيجــة عــدم قي األحي

  .شروعةاألسلحة النارية والذخرية واالجتار هبا بصورة غري م
وأوصــى الفريــق العامــل يف اجتماعــه األول بطائفــة مــن التــدابري الوقائيــة لتعزيــز نظــام      -٢٤

الوسم وحفظ سجالت األسلحة الناريـة ومراقبـة نقلـها، وذلـك هبـدف تـسهيل منـع التـسريب                 
وشدد الفريـق كـذلك علـى أمهيـة تعزيـز قـدرات كـل               . واالجتار غري املشروع والكشف عنهما    

ة والـــسلطات ذات الـــصلة يف الدولـــة، مبـــا فيهـــا ســـلطات إنفـــاذ القـــانون الـــسلطات احلكوميـــ
واجلمــارك والنيابــة العامــة والقــضاء، علــى كــشف اجلــرائم املتعلقــة باألســلحة الناريــة ومنعهــا     
ــال، وضــمان التنفيــذ الكامــل لتــشريعات األســلحة الناريــة، وإســناد      ومكافحتــها علــى حنــو فّع

ئية املتعلقة باألسلحة الناريـة وإحالتـها إىل القـضاء واستـصدار        األولوية للتحقيق يف القضايا اجلنا    
 وتبادهلـا فيمـا يتعلـق بـالتحقيق يف اجلـرائم املتـصلة              اجليِّـدة األحكام بشأهنا، واستبانة املمارسات     

  .باألسلحة النارية وروابطها باجلرمية املنظمة ومالحقة مرتكبيها
    

    اجليِّدةاملمارسات     
أمَّـــا .  اجلـــرائم اجلنائيـــةالتحـــري يف يف اً حامســـاً األســـلحة الناريـــة دورإنَّ القتفـــاء أثـــر  -٢٥

املقتــضيات الوقائيــة والتنظيميــة، الــيت يــتعني علــى الــدول مبوجبــها أن تــِسم وتــسجل األســلحة   
ــة لتنظــيم اإلجــراءات      ــة وعمليــات النقــل املتــصلة هبــا وأن تنــشئ ســلطات تــرخيص فاعل الناري

حة والذخرية ونقلها، فهي ليـست موجهـة حنـو التـشغيل الـصحيح      القانونية املتعلقة بصنع األسل 
لنظـــام األســـلحة الناريـــة فحـــسب وإمنـــا لتـــوفري الـــشروط الواضـــحة لتيـــسري اإلنفـــاذ وإجـــراء  

  .التحقيقات ذات الصلة أيضاً
ومن شأن اقتفاء أثر األسـلحة الناريـة والـذخرية غـري املـشروعة يف الوقـت املناسـب أن                      -٢٦
عرفــة تسلــسل مجيــع عمليــات نقــل األســلحة الناريــة وحتركاهتــا املــشروعة    ن الــدول مــن مميكِّــ

وميكن للتحريات املرادفـة    . وكشف اللحظة اليت جيرى فيها تسريبها إىل القنوات غري املشروعة         
األوسع نطاقاً عـن األسـلحة الناريـة والـذخرية، مبـا يف ذلـك تتّبـع املعـامالت املاليـة ذات الـصلة                        
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ل يف قـضايا اجلرميـة املنظمـة    مـة وأن تـشكل نقطـة حتـوُّ    تـوفر معلومـات قيِّ    باألسلحة الناريـة، أن     
والقضايا ذات الصلة باألسلحة النارية اليت قد تبـدو بـسيطة ميكـن أن يتـبني            . واإلرهاب املعقّدة 

أهنا جزء من قضايا أوسـع نطاقـاً تتعلـق باالجتـار الـدويل الـذي تـضلع فيـه مجاعـات إجراميـة أو                    
 واقتفاء أثر األسلحة واالستخدام املناسـب       الفعَّالك بفضل التعاون الدويل     إرهابية منظمة، وذل  

. ألنواع أخرى من التحاليل اجلنائية وحتاليـل املقـذوفات يف فحـص األسـلحة الناريـة والـذخرية                 
وميكن هلذه املعلومات أن تسهم يف إعادة بناء دينامية اجلرمية وأن تساعد علـى توضـيح ضـلوع        

ومن شأن املعلومات املستمدة من دراسـة املقـذوفات أن    . ملنظمة يف ارتكاهبا  الفئات اإلجرامية ا  
تساعد احملققني على تقرير ما إذا كان السالح الناري قد اسـُتعمل يف جـرائم سـابقة، ممـا يتـيح                     

. الكشف عن روابط حمتملة بني جرائم قد يبدو خـالف ذلـك أهنـا ارُتكبـت مبعـزل عـن غريهـا                 
يف التحريات عـن اجلـرائم املنظمـة أو جـرائم اإلرهـاب، حيـث تكمـن                 وهلذا األمر أمهية خاصة     

الصعوبة الرئيسية يف جهل هيكل وتكـوين اجلماعـات اإلجراميـة، مبـا يف ذلـك عالقتـها بغريهـا                    
  .من اجلماعات

ولدى بعض الـدول جتـارب جمديـة يف إنـشاء وحـدات مركزيـة هتـتم باألسـلحة الناريـة                  -٢٧
 املتـصلة باألسـلحة الناريـة، مبـا يف ذلـك التحقيقـات اجلنائيـة                مسؤولة عن تنفيذ ودعم األعمـال     

اليت تنطوي على استخدام أسلحة نارية، وكذلك عن معاجلة مجيع ضبطيات األسلحة الناريـة،              
املتخصصة هذه مفيـدة للغايـة مـن حيـث          " مراكز األسلحة النارية  "و. بغض النظر عن مصدرها   

 جملرد عدد حمدود مـن العناصـر وميكنـها أن تـوفر             أهنا تتطلب مهارات تدريبية من مستوى أرفع      
. الدعم لطائفة واسعة من الوكاالت الوطنيـة الـيت ال تتعامـل يوميـاً مـع قـضايا األسـلحة الناريـة                 

وال تقتصر االستفادة من هذه الوحدات املتخصصة على أغـراض التحقيـق يف األسـلحة الناريـة          
بيانــات ومعاجلــة اإلحــصاءات املــستحدثة فحــسب وإمنــا يــستفاد منــها أيــضاً كمــصدر لتوليــد ال

ألغراض االستخبارات وأوامر إنفاذ القانون على مستوى عـال، فـضالً عـن املـساعدة يف إنفـاذ              
ــتحكم يف عــبء          ــة ال ــار، بغي ــام االختب ــسيط نظ ــة وتب ــصدر األســلحة الناري ــب م ــانون لتعقّ الق

  .املالحقات القضائية
 وطرائــق التحليــل احلديثــة بــشأن    ومــع ذلــك، ال يــزال اســتخدام أســاليب التحــري       -٢٨

األسلحة النارية حمـدوداً يف التحقيقـات اجلنائيـة املتعلقـة باجلرميـة املنظمـة وذلـك ألسـباب منـها                     
نقــص القــدرات التقنيــة إلجــراء التحقيقــات اجلنائيــة واختبــار املقــذوفات وقلــة املــوارد البــشرية  

 اجليِّـدة  مـن املمارسـات      لعـلَّ و. اهتاواملالية وكذلك، إىل حد ما، نتيجةً لعـدم الـوعي باسـتخدام           
إخضاع مجيع األسلحة النارية، وقت صنعها، الختبارات املقذوفات وتسجيل هـذه املعلومـات             

" بـصمةُ املقـذوفات   "وميكـن أن تـدعم      . وضمِّها إىل املعلومات احملددة اخلاصة باألسلحة الناريـة       
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لتالعب بأيِّ سالح ناري بعـد صـنعه   هذه إىل حد كبري التحريات اجلنائية، مع أنَّ من املمكن ا          
  .واستبدال أيِّ أجزاء أو مكونات منه، األمر الذي حيد من قيمة هذه املعلومات

ويتعني على استراتيجيات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتدابري مكافحة اجلرمية املنظمـة              -٢٩
 أيِّ اسـتراتيجية واسـعة      أن تدرج التحريات اخلاصة باألسلحة النارية مبثابة عناصـر مـشتركة يف           

. النطـاق هتــدف إىل تفكيــك اجلماعـات والــشبكات اإلجراميــة وإىل تقـدمي اجملــرمني إىل العدالــة   
وكــذلك، ال ميكــن ألنظمــة مراقبــة األســلحة الناريــة أن تعمــل يف عزلــة وإمنــا جيــب أن تقتــرن    

  .م اخلطرية األخرىبتدابري العدالة اجلنائية األوسع نطاقاً ملكافحة اجلرمية املنظمة واجلرائ
    

    تبادل املعلومات  - جيم  
جهـد جـاد    أيِّ  يدخل تبادل املعلومات والتعاون الدويل يف عداد الركائز األساسـية يف              -٣٠

. ملكافحة اجلرمية املنظمة، مبا يف ذلك صنع األسلحة النارية واالجتـار هبـا بـصورة غـري مـشروعة                  
على وجه التحديد الـدول علـى أن تتـشارك       من بروتوكول األسلحة النارية      ١٢وتشجع املادة   

يف املعلومات اهلامة املتعلقة مبجاالت حمددة، وذلك فيما خيص بعـض األمـور مـن قبيـل منتجـي                   
ريها وكـذلك،    والـذخرية وُتّجارهـا ومـستورديها ومـصدِّ        مكوِّناهتـا األسلحة الناريـة وأجزائهـا و     

، فـضالً عـن املعلومـات       )١الفقـرة   (حيثما أمكن، ناقليهـا املـأذون هلـم مبمارسـة تلـك األنـشطة               
العامة عن أمور من قبيل اجلماعات اإلجرامية املنظمة اليت ُيعرف أهنا تشارك يف هـذه األنـشطة                 
أو ُيشتبه يف ضلوعها فيها ووسائل اإلخفاء املـستعملة يف صـنع األسـلحة الناريـة أو االجتـار هبـا                      

الوصول والدروب اليت تـستخدمها     بصورة غري مشروعة والطرائق والوسائل ونقاط اإلرسال و       
ــة املنظمــة   ــادل أيــضاً خرباهتــا    . عــادة اجلماعــات اإلجرامي ــدول علــى أن تتب وكــذلك تــشجَّع ال

، مبـا يـشمل تبـادل املعلومـات         )٢الفقرة  (التشريعية وممارساهتا الرامية إىل مكافحة هذه اجلرائم        
  ).٣الفقرة ( بني الدول العلمية والتكنولوجية فيما بني سلطات إنفاذ القانون والتعاون

وأقر الفريق العامل املعين باألسلحة النارية يف اجتماعـه األول بأمهيـة تبـادل املعلومـات                  -٣١
وأوصى بـأن ُتحـث الـدول األطـراف علـى تبـادل املعلومـات ذات الـصلة، مبـا فيهـا املعلومـات                        

ناريــة واالجتــار هبــا اخلاصــة باقتفــاء األثــر، الــيت مــن شــأهنا أن متكنــها مــن منــع صــنع األســلحة ال
كما أوصى الفريق الدول األطـراف      . بصورة غري مشروعة ومكافحة هذه األنشطة واستئصاهلا      

بإنشاء آليات لتبـادل املعلومـات عـن تـسجيل األسـلحة الناريـة وقواعـد بيانـات عـن ضـبطيات                       
مـة  هذه األسـلحة، وكـذلك لتبـادل املعلومـات عـن االجتاهـات والطرائـق الناشـئة للجرميـة املنظ                   

  .املتعلقة باالجتار باألسلحة النارية بصورة غري مشروعة
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ــادل           -٣٢ ــن تب ــة م ــى حنــو مطــرد بأشــكال خمتلف ــاطق عل ــدول واملن ــن ال ــد م ــهض العدي وين
املعلومات، األمر الذي تيّسره يف معظم األحيـان املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة                 

ــاد    ــشاء منــصات لعقــد االجتماعــات وتب ــصورة منتظمــة مــن خــالل إن ــد . ل املعلومــات ب أنَّ بي
مستوى التفاعل وتبادل املعلومات ما زال يتفاوت كثرياً بـني البلـدان واألقـاليم؛ وحيتـاج األمـر                  

  .إىل تدابري دائمة ومستدامة لبناء الثقة بني الدول واملمارسني ولتسهيل تدفق املعلومات
    

    اجليِّدةاملمارسات     
 نـشاط عـرب وطـين    هتعريفـ سـلحة الناريـة والـذخرية هـو حبكـم         ألاالجتار غري املشروع با     -٣٣

وللـتمكن مـن منـع هـذه األشـكال مـن اجلـرائم ومكافحتـها، يتعـيَّن أن                   . يشمل بلدين أو أكثـر    
يكون لدى الدول فهم كامل هلذه الظاهرة وأساليب عملها وللجماعـات أو األفـراد الـضالعني               

ق التعـاون فيمـا بينـها سـعياً لـسد الثغـرات             ولسوف تـستفيد الـدول مـن توثيـ        . يف هذه األنشطة  
وهـذا  . القائمة يف معارفها وتوحيد اجلهود واالستراتيجيات ملواجهة هذه التهديـدات املـشتركة   

بدوره ال يقتـصر علـى تـوفر األطـر القانونيـة الكافيـة لـتمكني املمارسـني مـن تبـادل املعلومـات                        
ة والقدر الكايف من الثقـة      الفعَّالالتصال  واالستفادة منها فحسب بل يتطلب أيضاً توفر قنوات ا        

  .املتبادلة واعتراف كل طرف بفعالية نظام العدالة اجلنائية لدى الطرف اآلخر
ويشمل تبادل املعلومـات املفيـدة التحـديثات بـني الـدول بـشأن أفـضل املمارسـات يف                     -٣٤

ة بـشأن التـدابري     جماالت حفظ السجالت ووسم األسلحة النارية وتعطيلها، واملبـادئ التوجيهيـ          
 والـذخرية ومـصادرهتا وإدارهتـا والـتخلص         مكوِّناهتـا ة لضبط األسـلحة الناريـة وأجزائهـا و        الفعَّال

منها، والبيانات اإلحصائية عن أحوال فقدان األسلحة النارية وسـرقتها وضـبطها يف كـل بلـد،                 
ــشرو       ــازة األســلحة امل ــاط حي ــاً، وأمن ــاً وخارجي ــدفقات األســلحة داخلي ــستويات ت عة وغــري وم

  .املشروعة، وأثر هذه األنشطة على اجملتمع، وأفضل أنواع محالت توعية اجلمهور يف كل بلد
ومع ذلـك، ورغبـة يف تعزيـز هـذا التبـادل للمعلومـات، ينبغـي للـدول أن تـسعى بكـل                  -٣٥

أنَّ وقـد ثبـت   . جد جلمع البيانات ذات الصلة بشأن األسلحة النارية بطريقة منهجيـة ومنتظمـة         
 النظم الشاملة حلفظ السجالت وقواعد البيانات الرقمية، الـيت متكـن الـدول مـن مجـع           من شأن 

وختزين املعلومات ذات الصلة باألسلحة الناريـة، والعمـل يف هنايـة األمـر علـى ربـط اإلحـاالت                
املرجعية هلذه البيانات مع البيانات الوطنية األخرى عن املواضيع ذات الـصلة، أن تـزود الـدول                 

  .ت الالزمة لتسهيل عملية اختاذ القرارات املستنريةباملعلوما
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صة أو وحـدات أو مراكـز بـشأن         دة أخـرى هـي إنـشاء بـرامج متخصِّـ          ومثة ممارسة جيِّـ     -٣٦
األسلحة النارية يف إطـار الـسلطة املختـصة، وذلـك ملركـزة مجيـع املـسائل الـيت ختـص األسـلحة                       

د يف تعزيــز تــدابري التــصدي الوطنيــة ومــن شــأن هــذه املراكــز أن تــساع. الناريــة والتعامــل معهــا
للجــرائم ذات الــصلة باألســلحة الناريــة مــن خــالل تــوفري الــدعم املتخــصص جلميــع اخلــدمات   
الوطنية املعنية بالقضايا املتعلقة باألسلحة النارية، فـضالً عـن تـوفري األسـاس للتعـاون الـدويل يف            

ن هلـذه املراكـز أيـضاً أن تنـهض          وميكـ . حتري القـضايا، مبـا يف ذلـك أفرقـة التحريـات املـشتركة             
باملهمة اهلامة للقيام على أساس منتظم برصـد وحتليـل البيانـات اخلاصـة باألسـلحة الناريـة، مـن                    

  .قبيل أحوال الضبط والفقدان والسرقة، ووضع التدابري املناسبة لتدخالت العدالة اجلنائية
قـات اجلنائيـة، مثـة ممارسـة     وعندما يتطلب األمر تبـادل املعلومـات رمسيـاً لغـرض التحقي        -٣٧
ــ ــسرعة      جيِّ ــها املقــصودة ب ــات املعلومــات هــذه إىل وجهت ــه طلب ــة لتوجي ــشاء آلي ــل يف إن دة تتمث

ــوفر الــضمانات        وكفــاءة وللتعامــل مــع هــذه الطلبــات مــن خــالل إجــراء رمســي، ممــا يكفــل ت
وقـد يكـون   . طـاف والضوابط املناسبة وموثوقية املعلومات اجملّمعة وقبوهلا يف احملاكم يف هنايـة امل  

لتعيني هيئة وطنية أو جهة اتصال واحـدة جلميـع املـسائل املتـصلة بربوتوكـول األسـلحة الناريـة                 
أمهية حامسة يف تيـسري وحتقيـق التعـاون وتبـادل املعلومـات، وال سـيما بـني البلـدان                    ) ١٣املادة  (

ــتظم فيمــا بينــها    ــديها اتــصال من يت ُتعــىن وكــذلك تــشجَّع الــسلطات املختــصة الــ  . الــيت لــيس ل
بالتعــاون الــدويل يف املــسائل اجلنائيــة، يف إطــار اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة، علــى تبــادل املعلومــات  

  .ذات الصلة تلقائياً دومنا ضرورة إىل تقدمي طلب رمسي للحصول على املساعدة القانونية
ــت    -٣٨ ــد ثبـ ــضل      أنَّ وقـ ــسر بفـ ــذي يتيـ ــني، الـ ــني املمارسـ ــر بـ ــتظم واملباشـ ــصال املنـ االتـ
ــادل اآلراء       اال ــل فرصــاً ســاحنة لتب ــشاهبة، ميث ــات الدراســية أو األحــداث امل جتماعــات أو احللق

ويف األقـاليم الـيت أتيحـت       . ومناقشة التجارب واملعارف والصعوبات يف جو مـن الثقـة املتبادلـة           
مـستويات الثقـة املتبادلـة    أنَّ فيها للممارسني فرصة اللقاء على أساس منتظم، أظهـرت التجربـة      

معدل تبادل املعلومات ذات الـصلة، وحـىت املعلومـات اخلاصـة بقـضايا              أنَّ  أعلى بكثري و  كانت  
حمددة، كان أعلى بكـثري ممـا هـو يف األقـاليم الـيت تقتـصر فيهـا قنـوات االتـصال علـى الطلبـات                          

ومن أمثلـة املنـصات األكثـر تنظيمـاً شـبكة اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا،                     . الرمسية
امل لدى السوق اجلنوبية املـشتركة املعـين باألسـلحة الناريـة واملتفجـرات والـذخرية                والفريق الع 

  .يف أمريكا اجلنوبية، وفريق املهام األورويب بشأن األسلحة النارية
ومع ذلك، وعلى الرغم مـن وجـود هـذه املنـصات، ال يتـوفر لـدى احملققـني واملـدعني                       -٣٩

الـة اجلنائيـة إال فرصـاً قليلـة جـداً لتبـادل اخلـربات              العامني وغريهـم مـن املمارسـني يف جمـال العد          
ــق واملالحقــة القــضائية يف جمــال اجلــرائم       ــصلة بالكــشف والتحقي ــشأن القــضايا املت واملعــارف ب
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ومــن املمكــن إنــشاء شــبكات إقليميــة  . اخلاصــة باألســلحة الناريــة وروابطهــا باجلرميــة املنظمــة  
نظمة من شأهنا أن جتمـع املمارسـني املـسؤولني عـن            للخرباء يف جمال األسلحة النارية واجلرمية امل      

ــة      ــها وعــن التحقيــق واملقاضــاة يف اجلــرائم ذات الــصلة، ويف هناي ــة ومراقبت منــع األســلحة الناري
وميكــن . املطــاف أيــضاً خــرباء األســلحة الناريــة املــستقلني املعتــرف هبــم وممثلــي اجملتمــع املــدين   

 والــدروس املستخلــصة يف إطــار الفريــق يِّــدةاجلمناقــشة هــذه االســتنتاجات بــصدد املمارســات  
  .العامل املعين باألسلحة النارية

    
     على الصعيد الدويلإنفاذ القانون والتعاون القضائي  - دال  

ــى           -٤٠ ــرب احلــدود عل ــة ع ــلحة الناري ــار باألس ــضايا االجت ــق واملقاضــاة يف ق ينطــوي التحقي
وبة احلـصول علـى األدلـة الالزمـة          شىت للدول، وذلك ال بسبب تعقيد املوضـوع وصـع          حتدِّيات

فحـسب وإمنــا كـذلك بــسبب التـداعيات القــضائية املعقـدة للقــضايا يف بعـض األحيــان، وعــدم      
كفاية التعاون الدويل بـني الـدول هلـذا الـشكل احملـدد مـن أشـكال اجلرميـة، وتبـاين التـشريعات                 

  .والنتيجة هي قلة حاالت النجاح يف التحري ومالحقة اجلناة. واملمارسات
وعنــدما يتطلــب األمــر تــوفر أدلــة دوليــة، كــثرياً مــا تبقــى آليــات التعــاون القائمــة غــري    -٤١

ــة     ــة بــشأن القــضايا ذات الــصلة باألســلحة الناري . مــستغلة كــامالً يف تــسهيل التحريــات اجلنائي
وعــالوة علــى ذلــك، ال ينطبــق العديــد مــن اتفاقــات التعــاون الثنائيــة علــى اجلــرائم املدرجــة يف  

ــستخدم اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة نــ أنَّ أضــف إىل ذلــك .  األســلحة الناريــةبروتوكــول ادراً مــا ُت
كأساس قانوين للتعاون يف القضايا اخلاصة باألسلحة النارية، علـى الـرغم مـن أهنـا تنطبـق علـى               
مجيع اجلرائم املدرجة يف الربوتوكول واليت ترتكبها مجاعة إجراميـة منظمـة وتكـون يف طبيعتـها       

  .عابرة للحدود
 الثنـائي  كل من الـصعيد ن على وقد شجع الفريق العامل أيضاً الدول على تعزيز التعاو   -٤٢

، مبا يف ذلك من خـالل املـساعدة القانونيـة املتبادلـة وتـسليم      قليمي والدويلاإلواإلقليمي ودون  
  .اجملرمني

    
    اجليِّدةاملمارسات     

ــدول أن        -٤٣ ــسابقة، ينبغــي لل ــه ال ــؤمتر األطــراف يف دورات ــائق م ــرَّ يف وث حــسبما ورد وأُِق
فيما بينها وأن تنظر يف تعزيز استخدام آليات التعـاون الرمسيـة            تسعى للتعاون على نطاق واسع      

وغري الرمسية اليت أنشئت مبوجب اتفاقية اجلرمية املنظمة بغية منع اجلرائم ذات الصلة باألسـلحة               
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النارية والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها، وعند االقتضاء النظر يف استخدام االتفاقيـة كأسـاس              
  . قانوين هلذا الغرض

قة أن تسهم بنـصيب     وعالوة على ذلك، من شأن التشريعات الوطنية والتعاريف املنسَّ          -٤٤
  . احمللي واإلقليمي والدويلكل من الصعيدوافر يف تسهيل تبادل املعلومات والتعاون على 

    
   األسلحة الناريةالتعاون الدويل يف اقتفاء أثر  - هاء  

ول بـأن تتعـاون الـدول علـى اقتفـاء أثـر              مـن الربوتوكـ    ١٢ مـن املـادة      ٤تقضي الفقـرة      -٤٥
عت أو اُتجــر هبــا بــصورة غــري مــشروعة؛ ويــتعني أن  األســلحة الناريــة الــيت رمبــا تكــون قــد ُصــنِّ 

. يشمل هـذا التعـاون تقـدمي ردود سـريعة علـى طلبـات املـساعدة يف اقتفـاء أثـر تلـك األسـلحة                        
بت منـها األسـلحة     قطـة الـيت ُسـرِّ     والغرض من اقتفاء أثر األسلحة النارية والذخرية هو معرفة الن         

النارية والذخرية احملتفظ هبا بصورة مشروعة إىل السوق غري املـشروعة، مبـا يف ذلـك معلومـات            
واضحة عن آخر شخص أو جهـة ُعـرف أنَّ لديـه أو لـديها صـالحية قانونيـة لالحتفـاظ بتلـك                   

هـو املـسؤول عـن      وميكن أن يـساعد ذلـك بـدوره علـى حتديـد مـن               . األسلحة النارية والذخرية  
  .التسريب وحماسبته، مما مينع تكرار التسريب يف املستقبل من نفس املصادر

    
    اجليِّدةاملمارسات     

يتطلــب اقتفــاء األثــر بــصورة فعالــة الوســم الــصحيح وحفــظ الــسجالت علــى النحــو      -٤٦
الـشأن تزويـد    يف هـذا  اجليِّـدة ومـن املمارسـات التنفيذيـة    . املناسب ونظم اقتفاء األثر إلكترونيـاً    

أيِّ الدولة الطالبـة مبعلومـات كافيـة مـن قبيـل عالمـات الوسـم واألنـواع والعيـارات والـصور و                     
ــذخرية؛         ــة وال ــشروع لألســلحة الناري ــابع غــري امل ــات أخــرى ذات صــلة؛ وبوصــف الط معلوم
ومبالبسات العثور على السالح الناري، مبا يف ذلك هوية أيِّ شـخص احُتجـز بـصدد الـسالح                  

ــاري ا ــات   النـ ــتعمال املعلومـ ــن اسـ ــالغرض مـ ــانوين للطلـــب؛ وبـ ــاملربر القـ ــصاَدر؛ وبـ ــن . ملـُـ ومـ
 اعتماد ما يلزم من قوانني وتشريعات وإجراءات إدارية للتعامـل مـع             اجليِّدةاملمارسات اإلدارية   

طلبات اقتفاء األثر بصورة فعالة وتعيني جهة اتصال وطنيـة واحـدة أو أكثـر لتبـادل املعلومـات                   
  . اتصال بشأن مجيع الطلبات املتلقاةوالعمل كحلقة

وتتسم الردود الدقيقة على طلبات اقتفاء األثـر والـيت تـصل يف الوقـت املناسـب بأمهيـة          -٤٧
 العديـدة اإلشـعار باسـتالم طلـب اقتفـاء       اجليِّـدة ومن املمارسـات    . حامسة يف التحقيقات اجلنائية   

 اليت تلتمسها الدولة الطالبـة واملفيـدة   األثر خالل وقت معقول، وتقدمي مجيع املعلومات املتوفرة     
يف اقتفاء أثر األسـلحة الناريـة والـذخرية غـري املـشروعة، مبـا يف ذلـك املعلومـات احملـددة بـشأن                        
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ــة أو غريهــا مــن عالمــات التعريــف والــسمات اخلاصــة      ــاريخ الــصنع وعالمــات الوســم اخلفي ت
واملعلومـات عـن األسـلحة الناريـة     وتاريخ االختبار الـتقين وحتديـد اجلهـة الـيت قامـت باالختبـار              

اليت ُصّدرت بـصورة مـشروعة، مبـا يف ذلـك تـاريخ التـصدير والدولـة املـستوردة ودول العبـور                      
  . واملرسل إليه النهائي

وعلى الـصعيد   . ومثة آليات عدة القتفاء األثر على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف           -٤٨
ول وهي السعي للتعاون مـن خـالل املنظمـات الـيت لـديها              دة بالنسبة للد  العاملي، مثة ممارسة جيِّ   

قدرة راسخة على توفري املعلومـات املتعلقـة باقتفـاء أثـر األسـلحة الناريـة، مثـل املنظمـة الدوليـة                 
  .ومنظمة اجلمارك العاملية) اإلنتربول(للشرطة اجلنائية 

أداة ) iARMS (ومنظومة اإلنتربول إلدارة سـجالت األسـلحة احملظـورة واقتفـاء أثرهـا              -٤٩
مــن أحــدث طــراز تــسهل تبــادل املعلومــات والتعــاون يف جمــال التحقيــق بــني وكــاالت إنفــاذ      
القانون فيما يتعلـق حبركـات النقـل غـري املـشروعة لألسـلحة الناريـة وكـذلك األسـلحة الناريـة                      

ار وهذه األداة جزء ال يتجـزأ مـن االسـتراتيجية الدوليـة واإلطـ             . املستخدمة يف ارتكاب اجلرائم   
ــع         ــن مجي ــة م ــصغرية واألســلحة اخلفيف ــشروع باألســلحة ال ــشغيلي ملكافحــة االجتــار غــري امل الت

ومن خالل واجهة ميسورة علـى شـبكة الويـب، متكّـن هـذه املنظومـة املـستعملني مـن                    . جوانبه
أو االستعالم عـن أسـلحة ناريـة مفقـودة أو مـسروقة أو مّتجـر هبـا أو                   /اإلبالغ و : القيام مبا يلي  

أو الرد علـى طلبـات دوليـة القتفـاء أثـر سـالح نـاري، وكـذلك رصـد حالـة                      /تقدمي و مهربة؛ و 
ترتيـل التقـارير اإلحـصائية عـن األسـلحة الناريـة       /التقدم يف االسـتجابة هلـذه الطلبـات؛ وتـصدير       

 حتظــى iARMS فعاليــة عمــل املنظومــة ومــن مث فــإنَّ. املبلــغ عنــها وطلبــات اقتفــاء األثــر املقدمــة
  . الصعيد العامليباهتمام كبري على

    
   الوطين كل من الصعيدرصد تدفقات االجتار باألسلحة النارية على   -ثالثاً  

      واإلقليمي والعاملي
     بشأن األسلحة الناريةالعمليةجدوى البيانات   - ألف  

ــة   -٥٠ ــةلألدل ــة وأجزائهــا و   العملي  مكوِّناهتــا املوثــوق هبــا، بــشأن ضــبطيات األســلحة الناري
بالغة يف وضع األمناط والتدفقات اإلقليمية والعاملية لالجتـار باألسـلحة الناريـة،           والذخرية، أمهية   

ـــِّ   مة للغايــة لوكــاالت إنفــاذ القــانون ونظــم العدالــة   والــيت ميكــن أن متثــل بــدورها معلومــات قي
  .اجلنائية على الصعيد العاملي
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د تـدابري   وقد اعترف الفريق العامل بـذلك علـى نطـاق واسـع، وأوصـى الـدول باعتمـا                   -٥١
 والـذخرية الـيت جـرى صـنعها     مكوِّناهتـا وإجراءات موحدة لـضبط األسـلحة الناريـة وأجزائهـا و        

واالجتار هبا بصورة غري مشروعة وحتديدها ومصادرهتا وتدمريها، مبا يف ذلـك حفـظ سـجالت          
وأوصــى . مناســبة باألســلحة الناريــة الــيت جــرى ضــبطها أو مــصادرهتا أو تــدمريها أو تعطيلــها  

 املؤمتر الدول األطراف على وضـع آليـات لتبـادل املعلومـات عـن                العامل أيضاً بأن حيثَّ    الفريق
ــادل        ــة، وكــذلك تب ــات عــن ضــبطيات األســلحة الناري ــة وقواعــد بيان تــسجيل األســلحة الناري
املعلومات عن االجتاهات والطرائق الناشـئة للجرميـة املنظمـة املتعلقـة باالجتـار باألسـلحة الناريـة                  

  . والذخريةمكوِّناهتاوأجزائها و
    

    دراسة املكتب بشأن االجتار باألسلحة النارية  - باء  
دراســة عــن الطــابع عــرب الــوطين ، إىل املكتــب أن جيــري ٥/٤طلــب املــؤمتر، يف قــراره   -٥٢
ار، تـستند إىل حتليـل املعلومـات     املـستخدمة يف ذلـك االجتـ      ار باألسـلحة الناريـة والـدروب      لالجت

ويف مــذكرة األمانــة عــن العمــل الــذي . األســلحة والــذخرية املــصادرةالــيت تقــدمها الــدول عــن 
شـاملة   دراسـة  أيَّأنَّ يضطلع به املكتـب بـشأن إجـراء الدراسـة املـذكورة، خلـص املكتـب إىل          

ار باألســلحة الناريــة والــدروب املــستخدمة فيــه جيــب أن تكــون عــن الطــابع عــرب الــوطين لالجتــ
وتتطلـب الدراسـة أيـضاً تـوفر كتلـة حرجـة مـن        . املقـارن عاملية يف نطاقها وأن تسمح بالتحليل  

البلدان املشاركة، لكي تكون ممثلة مبـا فيـه الكفايـة وتـسمح بتحديـد الـدروب واألمنـاط، كمـا            
ينبغي أن َتستخدم منهجية موثوقة وشفافة جلمـع البيانـات تـستند إىل ُنُهـج موحـدة مـن حيـث                     

عمليـة علـى مـر الـزمن أن يفـضي إىل بيانـات           ومن شأن تكرار هذه ال    . املضمون واجلودة واملدة  
وطلب املـؤمتر يف    . موثوقة وقابلة للقياس وأن حيدد االجتاهات واألمناط يف االجتار غري املشروع          

ــراره الالحــق    إىل املكتــب أن حيــسِّن منهجيــة الدراســة، بالتــشاور الوثيــق مــع الــدول        ٦/٢ق
  .دة إليهاألعضاء، وأن ُيكمل هذه الدراسة وفقاً للوالية املسن

    
    أهداف الدراسة    

ترمــي الدراســة إىل التعمــق يف فهــم مــشكلة االجتــار باألســلحة الناريــة، بالكــشف عــن   -٥٣
الدروب القائمة يف التجارة غري املشروعة لألسلحة النارية وحتديـد االجتاهـات العامليـة اجلديـدة                

ية عــرب األقــاليم، تــسعى ومــن خــالل التركيــز علــى اســتبانة تـدفقات االجتــار الرئيــس . أو الناشـئة 
ومــن شــأن ذلــك أن . الدراســة إىل تعزيــز فهــم التــرابط والطــابع العــابر للحــدود هلــذه الظــاهرة 

ــدان املــصدر و    ــة للبيانــات عــن بل ــة متبادل ــة مرجعي ــصنع، ودروب وطرائــق  /يــسمح بإحال أو ال
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مارسـني مـن    ومن شأن املعلومات املستقاة أن متكّـن امل       . االجتار، فضالً عن اجلهات الضالعة فيه     
حتديد مدى ضلوع اجلماعات اإلجرامية املنظمـة يف هـذه األنـشطة احملظـورة، واسـتبدال األدلـة        

ومـن شـأن الدراسـة أن تـساعد         . املبنية على األقوال ببيانات ملموسة ميكن التحقق منها جتريبياً        
عـال، ممـا   أيضاً على استبانة املخاطر ومن مث التحسب هلا، وعلـى حتليـل التهديـدات علـى حنـو ف            

يؤدى يف هناية املطـاف إىل متكـني الـسلطات املعنيـة مـن اختـاذ قـرارات مـستنرية وتـدابري وقائيـة                        
  .ورقابية مبنية على املعلومات

    
    التحليل و على الرصد الوطنية القدراتأمهية تعزيز     

عامليـة   دراسة تتناول االجتار باألسلحة النارية، مهما كانت شـاملة و           أيَّ مع ذلك، فإنَّ    -٥٤
 العمليــةالنطـاق، لـن تكـون كافيـة كحـل قـائم بذاتـه لتـدارك الفجـوات املعرفيـة وتـوفري األدلـة             

ــة خبــصوص ظــاهرة االجتــار وروابطهــا باجلرميــة    ــدينامي لالجتــار غــري   . املطلوب ونظــراً للطــابع ال
يف هـذا   ع االجتاهات واألمناط املـتغرية      املشروع، مثة حاجة الستمرار تدفق البيانات من أجل تتبُّ        

ولذا، ال بد من أن تسعى الدول إىل إنشاء وإرساء القـدرات الوطنيـة اخلاصـة هبـا جلمـع       . اجملال
ــادل املعلومــات علــى      ــة، وأن تتب ــات االجتــار باألســلحة الناري ــل بيان ــصعيدينوحتلي  اإلقليمــي ال

  .والدويل
. ة الناريـة   األسـلح   عـن  علومـات الوطنيـة بـشأن امل    نظم  للـ  وتويل الدول أمهية استراتيجية     -٥٥
من شأن تعزيز القدرة الوطنية للدول على توليـد البيانـات اخلاصـة هبـا والقيـام بنـشاط الرصـد          ف

والتحليل داخـل مؤسـساهتا أن يعـزز وعيهـا للمـشكلة مـن أجـل فهـم ومعاجلـة قـضاياها احملليـة                        
ويــدعم املكتــب البلــدان يف إقامــة آليــات وهياكــل لــضمان مجــع منــتظم ومنــهجي   . واإلقليميــة

ــة  لب ــشأن األســلحة الناري ــات موحــدة ب ــسعى املكتــب إىل مجــع    . يان وعلــى وجــه اخلــصوص، ي
البيانات القائمة على الضبطيات، حبيـث ميكـن أن تـستخدمها خمتلـف اجلهـات الوطنيـة يف كـل         

ويف الواقع، مـن شـأن مجـع بيانـات االجتـار باألسـلحة الناريـة بـصورة منهجيـة أن يـساعد                       . بلد
 سـري التحقيقـات وأن يعـزز تبـادل املعلومـات والتعـاون الـدويل بـني                  وكاالت إنفـاذ القـانون يف     

  .البلدان وأن يسهم كذلك يف اختاذ قرارات مستنرية على مستوى وضع السياسات
ورغبــة يف إقامــة تعــاون دويل راســخ بــني الــدول ووكــاالت إنفــاذ القــانون يف معــرض    -٥٦

ــشجيعها ع     ــدول وت ــسعى الدراســة كــذلك إىل حــث ال ــات، ت ــر األســلحة   التحري ــاء أث لــى اقتف
  .النارية، على الصعيدين احمللي والدويل، وعلى تبادل نتائج حترياهتا

    



 

18 V.14-02322 

 

CTOC/COP/WG.6/2014/2

     الراهنةتحدِّياتال    
ــه وأســاليبه حمــدودة     إنَّ  -٥٧ ــة وأمناطــه ودروب  املعلومــات عــن مــدى االجتــار باألســلحة الناري

ت االجتـار باألسـلحة     فالعديـد مـن الـدول ال تقـوم جبمـع بيانـا            . وليس من السهل احلصول عليهـا     
الناريــة وحتليلــها بــشكل منــهجي، أو أهنــا تفتقــر إىل املهــارات التقنيــة والتــشغيلية واملــوارد للقيــام   

ومثة دول أخرى تستخدم قواعد إحصائية ومنهجيات خمتلفة يف مجع البيانـات، ممـا يعقّـد                . بذلك
  .دراسة إقليمية أو عامليةعملية تبادل املعلومات ومن مث استقراء النتائج ذات الصلة لفائدة 

. ويكشف اختالف النظم القانونية الوطنية أيضاً عن اختالفـات تـشريعية بـني األقـاليم                -٥٨
. ففــي بعــض البلــدان، ال ميثــل االجتــار باألســلحة الناريــة ممارســة خاضــعة للتجــرمي هبــذه الــصفة 

ت هـذه األسـلحة مـن        حاالت االجتار باألسلحة النارية ال تؤدي إىل ضبطيا        ونتيجة لذلك، فإنَّ  
جانب الوكاالت الوطنية اليت هلا سلطة الضبط، كما أهنا ال تـصل إىل الـسلطات الوطنيـة ألهنـا                   

  .تبقى خارج نطاق اإلبالغ
ــة           -٥٩ ــات جزئي ــة إىل معلوم ــارير والدراســات القائم ــستند التق ــا ت ــاً م ــذلك، غالب ونتيجــة ل

ليست دائماً قابلـة للمقارنـة أو للتحقـق    أو بيانات مفتوحة املصدر، وهي /ومتفرقة وأدلة ثانوية و 
وهــذا يرســم صــورة غــري مكتملــة للمــشكلة، وهــي بــدورها غــري كافيــة لتحديــد    . منــها جتريبيــاً

الــديناميات واالجتاهــات اجلاريــة أو إلقامــة صــالت وروابــط بالــسياق األوســع الــذي حيــدث فيــه 
ذه الدراسـات حمـددة مـن       وكـثرياً مـا تكـون هـ       . صنع األسلحة واالجتار هبا بصورة غـري مـشروعة        

حيث الزمن وحمدودة من حيث النطاق، تقوم على أساس منهجيات خمتلفة ُوضـعت يف عزلـة أو                 
ونتيجـة لـذلك، تتـضاءل فعاليتـها        . تفتقر إىل قابلية التطبيق من أجل املمارسني عملياً ويف امليـدان          

ان مـن االسـتمرار يف   يف بعض األحيـان ألهنـا ال تـبين قـدرات مـستدامة مـن شـأهنا أن متكـن البلـد                
عمليات مجـع البيانـات يف املـستقبل مبـا يـؤدي إىل اسـتحداث سالسـل زمنيـة وحتليـل االجتاهـات                     

  .وميكن أن يصب يف جمموعات البيانات احمللية واإلقليمية على فترات دورية
    

    املنهجية املستخدمة واألنشطة املتصلة هبا    
عـضاء واخلـرباء، مـذكرة مفاهيميـة تـصف          لقد وضع املكتب، بالتـشاور مـع الـدول األ           -٦٠

ويـسعى املكتـب إىل اتبـاع منهجيـة شـاملة مـن أجـل التغلـب علـى                   . منهجية الدراسة وأهدافها  
  . اليت تطرحها عملية مجع البيانات العاملية الرائدة يف جمال االجتار باألسلحة الناريةتحدِّياتال

خدم البيانــات واملعلومــات وتقــوم الدراســة علــى أســاس منهجيــة شــفافة وبــسيطة تــست   -٦١
وُتجمـع البيانـات بطريقـة      . اإلحصائية اليت تقدمها الدول بشأن ما تضبطه من أسـلحة وذخـرية           
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وعنـدما ُتجمـع املعلومـات علـى هـذا النحـو يف             . موحدة ومتوافقة لتمكني املقارنـة بـني النتـائج        
 تتعـزز الفائـدة     خمتلف البلـدان واألقـاليم، يغـدو مـن املمكـن إسـقاطها يف سـياق أوسـع ومـن مث                    

ويف الوقت الراهن، ليس من املمكـن بعـد حتديـد مـدى الدراسـة، إذ يتوقـف األمـر علـى                      . منها
  .عدد الدول املشاركة وعلى نوعية البيانات املقدمة

احلواجز خبصوص التعـاريف بـاللجوء إىل املعـايري الدوليـة جلمـع             /وقد عوجلت العقبات    -٦٢
ــست     ــيت ت ــاريف ال ــة والتع ــات اجلرمي ــا  بيان ــول وغريه ــة اإلنترب ــاهيم  . خدمها منظم ــُتقَيت املف واس

 االســتبيانات مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة لإلجابــة عــناألساســية الــيت ســوف ُتــستخدم 
اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــول اإلضــايف ملكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا 

  .غري مشروعة والذخرية واالجتار هبا بصورة مكوِّناهتاو
سـتبيان  اال’و‘  الـضبطيات الـسنوية   بـشأن سـتبيان اال’: اسـتبيانني، مهـا  وَتستخدم الدراسة     -٦٣

ولغـرض حتديـد االجتاهـات واألمنـاط، طُلـب مـن            . عن كـل سـنة إبـالغ      ‘ املهمةالضبطيات  بشأن  
ــة     ــسنوات املرجعي ــات لل ــوفري بيان ــدول األعــضاء ت ، وحيثمــا أمكــن  ٢٠١٢ و٢٠١١ و٢٠١٠ال

وأقيمت بوابة على االنترنت حممية بكلمة سـر لـتمكني الـدول األعـضاء              . ٢٠١٣عام  لضبطيات  
ــصلة بدراســة     ــع املعلومــات ذات ال ــاذ إىل مجي ــصعيد   ’مــن النف ــى ال ــة عل االجتــار باألســلحة الناري

ع أنشطة البلدان على حنو فعـال بغيـة تزويـدها مبـساعدة عاجلـة        ، ولتمكني املكتب من تتبُّ    ‘العاملي
ية من اجلودة يف كل خطوة من عملية مجع البيانات، والعمل يف الوقت ذاته علـى             على درجة عال  

مت البوابـة بـشكل ميـسور االسـتعمال، حبيـث      مِّوقـد صُـ   . حتقيق أعلى معدل ممكن من املشاركة     
تتمكن الدول األعضاء بسهولة مـن ترتيـل االسـتبيانات علـى احلاسـوب لـديها، وتـوفري البيانـات                    

وبـذلك تنـدرج البيانـات      . ادهتـا إىل املكتـب باسـتخدام نفـس اإلجـراء          املتاحة عن الضبطيات وإع   
  .تلقائياً يف قاعدة بيانات االجتار باألسلحة النارية لدى املكتب الستخراجها وحتليلها الحقاً

يف البوابـة   ) )Excel( "إكـسل  "يف ملفـات  ( الضبطيات    بشأن ستبياناتاال مجيع   وتوجد  -٦٤
 يف البوابــة أيــضاً باللغــات متاحــةومثـة جمموعــة أدوات  . تحــدةباللغـات الرمسيــة الــست لألمــم امل 

ليزية واإلسبانية والفرنسية لتوفري اإلرشاد جلهات الوصل واملـوظفني املعنـيني علـى الـسواء           كاإلن
  . الضبطيات على النحو املالئم بشأنستبياناتاال باإلجابة عن فيما يتعلق

. ٢٠١٤مـارس   / آذار ٣١ن االستبيانات هـو     وكان املوعد النهائي لتقدمي أول جمموعة م        -٦٥
لـت علـى     دولة إىل بوابة االجتار باألسلحة النارية ونزَّ       ٧٥، دخلت   ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٢وحىت  
  بــشأنســتبياناال’ دولــة علــى األقــل  ٦٦لــت ونزَّ‘  الــضبطيات الــسنوية بــشأنســتبياناال’األقــل 

ويعمــل املكتــب . هــة وصــل وطنيــة ج٢٠وحــىت اآلن، أُبلــغ املكتــب بتعــيني . ‘املهمــةالــضبطيات 
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 االســتبيانات اإلجابــة عــنبنــشاط علــى تزويــد الــدول مبــساعدة مــصممة للوفــاء حباجتــها بــشأن   
 علـى األقـل،     استبيان واحد عن  ة   دول ١٣ أجابتوحىت اليوم،   . ومدى كفاية املعلومات املتقامسة   

  . دول معلومات نوعية بديلة٤مت قدَّو
    

    قنية تمساعدة  املقدَّم يف شكلالدعم   - جيم  
أعربت الدول األعضاء للمكتب يف مناسبات خمتلفة عن اهتمامها باملسامهة يف الـتفهم               -٦٦

ومـع ذلـك، كـثرياً مـا تواجـه          . العاملي ملسألة االجتار باألسلحة الناريـة ومـداه وتدفقاتـه وأمناطـه           
علومـات   حيـازة وتوليـد م     قـدراهتا علـى   ، ممـا حيـد بـشكل هائـل مـن             شـىت  عقبات و االدول قيود 

  .موثوق هبا ومتوفرة يف الوقت املناسب بشأن االجتار باألسلحة النارية
وأحد أهداف هذه الدراسة هو حتقيق فوائد على املدى الطويـل للـدول املـشاركة مـن                   -٦٧

وهذا ميكّنـها أيـضاً مـن توليـد وحتليـل           . خالل املسامهة يف تعزيز قدرات الرصد والتحليل لديها       
علومات ذات الصلة بشأن االجتار باألسـلحة الناريـة واجلـرائم املرتبطـة هبـا،               وتبادل البيانات وامل  

وحتقيقاً هلـذه الغايـة، يعمـل       .  من بروتوكول األسلحة النارية    ١٢وذلك متاشياً مع أحكام املادة      
املكتب أيضاً على دعم إنشاء آليـة للرصـد يف شـكل جهـات وصـل أو وحـدات مـشتركة بـني                       

  .درة وطنية جلمع وحتليل البيانات بطريقة منتظمةاملؤسسات، من أجل تكوين ق
نيـة علـى   م املكتب، يف إطار برناجمـه العـاملي بـشأن األسـلحة الناريـة، املـشورة التق         ويقدِّ  -٦٨

ــة يف حــد ذاهتــ   ــدول األعــضاء  أســاس كــل حال ــدعم ال ــدان يف غــرب  (ا وي بالدرجــة األوىل البل
مجـع  علـى   عزيـز القـدرات الوطنيـة فيهـا         مـن أجـل ت    ) أفريقيا ومنطقة الساحل وأمريكـا اجلنوبيـة      

ويـشمل ذلـك األنـشطة التدريبيـة الوطنيـة واحللقـات الدراسـية اإلقليميـة إىل                 . البيانات وحتليلها 
 مجع البيانات وحتليلـها، باإلضـافة إىل تـدريبات عمليـة بـشأن      تحدِّياتجانب دورات مكرسة ل   

  .حفظ سجالت األسلحة النارية وتعرف هويتها واقتفاء أثرها
م املكتــب العديــد مــن احللقــات الدراســية اإلقليميــة   ، نظَّــ٢٠١٤ و٢٠١٣ويف عــامي   -٦٩

هويــة األســلحة الناريــة وتــسجيلها علــى ف تعــرُّالواألنــشطة التدريبيــة الوطنيــة الــيت تركــز علــى 
  .واقتفاء أثرها وعلى تعزيز قدرات الدول على مجع البيانات الوطنية وحتليلها

    
    نارية بصورة غري مشروعةصنع األسلحة ال  -رابعاً  

تقع األسلحة النارية املصنوعة بـصورة غـري مـشروعة خـارج إطـار التـرخيص أو اإلذن                   -٧٠
الذي تصدره السلطات املختـصة، وهـي ال ختـضع للـسيطرة مـن حيـث االمتثـال ملعـايري جـودة                      
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 املتعلقـة   اإلنتاج القائمة، ومتطلبات السالمة واألمن يف التخـزين، فـضالً عـن األحكـام املنطبقـة               
كما أهنـا ال تـدعم التنميـة االقتـصادية للبلـد، حيـث ال تولـد هـذه األنـشطة                     . بالسالمة الصحية 

  . غري املشروعة ضريبة دخل وإمنا تسهم يف تطوير األسواق غري املشروعة وزيادة الفساد
وتنتمــي األســلحة الناريــة املــصنوعة بــصورة غــري مــشروعة إىل مــستويات متفاوتــة مــن   -٧١

ومثة ظاهرة ملحوظة على نطاق واسع هي اإلنتـاج احلـريف، وهـو يـشري      . ودة والتطور حيث اجل 
وميكــن أن . اكــبري يــدوياً وبكميــات صــغرية نــسبي  إىل حــد املــصنَّعةعــادة إىل األســلحة الناريــة 

ــادق        ــة إىل البن ــادق البدائي ــسدسات والبن ــاً مــن امل ــة املنتجــة حرفي ــراوح هــذه األســلحة الناري تت
وعلى النقـيض مـن ذلـك، هنالـك اإلنتـاج البـدائي مـن جانـب         . كثر تقدماً وتطوراً  اهلجومية األ 

  .طالق النارأداة مناسبة إليِّ مية والعصابات ألاجلماعات اإلجرا
    

    اإلطار التشريعي  - ألف  
بروتوكول األسلحة النارية هو الصك الدويل الوحيد امللزم قانوناً الذي يعـّرف وجيـّرم                -٧٢

، يعـين الـصنع غـري    ٣مـن املـادة    ) د(ووفقـاً للفقـرة     . بـصورة غـري مـشروعة     صنع هذه األسـلحة     
 أو الـذخرية مـن أجـزاء ومكونـات          مكوِّناهتـا املشروع صنع أو جتميع أسـلحة ناريـة وأجزائهـا و          

دون ترخيص أو إذن مـن سـلطة خمتـصة يف الدولـة             ‘ ٢‘اّتجر هبا بصورة غري مشروعة؛ أو       ‘ ١’
دون وسم األسلحة النارية بعالمات وقـت صـنعها،    ‘٣‘ع؛ أو اليت جيري فيها الصنع أو التجمي   

  .وفقاً للربوتوكول
 على ثالث جرائم رئيسية بشأن صنع األسـلحة غـري املـشروع، وذلـك               ٥وتنص املادة     -٧٣

ــضيات         ــاء باملقت ــى الوف ــل عل ــصنع وضــمان عــدم التحاي ــة ال ــع مراحــل عملي ــة مجي هبــدف تغطي
د والتصدير واقتفاء األثر عـن طريـق صـنع مجيـع أجـزاء              األساسية يف الربوتوكول بشأن االستريا    

ــة عــدم صــنع       ــهائي؛ وكفال ــاري وتــصديرها قبــل جتميعهــا يف املنــتج الن ومكونــات الــسالح الن
األسلحة النارية سراً، إذ جيب أن تأذن سلطة خمتصة بذلك النشاط؛ وضـمان أن تـشمل عمليـةُ      

  .الصنع الوسَم بعالمات تكفي القتفاء األثر
الفريـق العامـل يف اجتماعـه األول علـى وجـه التحديـد الـدول علـى ضـمان أن                     وحث    -٧٤

 مكوِّناهتـا يكون إنتاج األسلحة النارية، مبـا فيهـا األسـلحة الناريـة املـصنوعة يـدويا، وأجزائهـا و                  
ــها      ــرخيص واإلذن والوســم، بوســائل من ــثالً لالشــتراطات اخلاصــة بــصالحية الت ــذخرية، ممت وال

  . املناسبةاستخدام أحكام التجرمي
    



 

22 V.14-02322 

 

CTOC/COP/WG.6/2014/2

      منع صنع األسلحة النارية بصورة غري مشروعة ومكافحته  - باء  
    تحدِّياتال    

ــة   حتــدِّياتتواجــه وكــاالت إنفــاذ القــانون     -٧٥ ــدة يف مكافحــة صــنع األســلحة الناري  عدي
 املـصنَّعة بصورة غري مشروعة، مبا يف ذلك استبانة مواقع اإلنتاج، واقتفـاء أثـر األسـلحة الناريـة                  

ة غري مشروعة من خالل سلسلة من الوسطاء، وتكنولوجيات اإلنتاج اجلديـدة والناشـئة              بصور
  .وقنوات التوزيع

وقد تكون مرافق إنتـاج األسـلحة الناريـة غـري املـشروعة عبـارة عـن ورشـات صـغرية،                       -٧٦
وجتـري أعمـال التـصنيع يف       . تضم عدداً قليالً من العـاملني، مـن أفـراد األسـرة أو اجملتمـع عـادة                

ظم األحيان يف أماكن يصعب اكتشافها، مـن قبيـل أقبيـة املنـازل أو الكراجـات أو ورشـات                 مع
 املـصنَّعة  األسـلحة    هذه املرافق غـري مـرخص هلـا بإنتـاج األسـلحة الناريـة، فـإنَّ               أنَّ  ومبا  . احلدادة

 عالمــات وســم وهــي غــري مــسجلة وال ميكــن اقتفــاء أثرهــا مطلقــاً مــن قبــل   فيهــا ال حتمــل أيَّ
وتبعــاً لتقنيــات اإلنتــاج واملــواد املــستخدمة، ميكــن أن تكــون األســلحة الناريــة غــري  . الــسلطات

  .املشروعة بديالً رخيص الثمن من وجهة نظر اجملرمني
ــشروع هــو           -٧٧ ــد ناشــئ يف صــنع األســلحة غــري امل ــة اجتــاه جدي ــك، مث ــى ذل وعــالوة عل

ة الثالثيـة األبعـاد عـن    وقد متخـض ظهـور تكنولوجيـا الطباعـ       . استخدام التكنولوجيات اجلديدة  
 جديدة خلدمات إنفاذ القـانون لكـشف ومكافحـة األسـلحة الناريـة املـصنوعة بـصورة                  حتدِّيات

السـتحداث  والطباعة الثالثية األبعاد هي عملية صنع مبنية على طبقات، وذلك           . غري مشروعة 
 البدايـة   تكنولوجيـا يف  وقـد بـرزت هـذه ال      . نطالقاً من منوذج رقمي   اجسم صلب ثالثي األبعاد     

 ألعمــال التــصميم اء منــوذج أويل رخــيص التكلفــة نــسبي ات كوســيلة إلنتــاج أجــزا يف التــسعين
  .الصناعي وتصميم السيارات، والقت هذه التكنولوجيا رواجاً بسبب الوفورات يف التكاليف

ولطباعــة شــيء ثالثــي األبعــاد، َيــستخدم املــصنِّع برنــامج تــصميم مبــساعدة احلاســوب    -٧٨
وقــد . دعى شــرائح منــوذج رقمــي يــتم تقطيعــه إىل مقــاطع عرضــية رقيقــة جــداً، تـُـ الســتحداث

ــة األبعــاد        ــة مــصنعة بأســلوب الطباعــة الثالثي ــدول بالفعــل أســلحة ناري ــد مــن ال صــادف العدي
 املــصنَّعةاألســلحة الناريــة أنَّ وبعــد دراســة أجرهتــا إحــدى الــدول األعــضاء، تــبني   . وصــادرهتا

 ميكن اكتشافها وال ميكن اقتفاء أثرها حقاً وهـي رخيـصة وسـهلة              باألسلوب الثالثي األبعاد ال   
نترنـت واسـتخدام    زيـل خمططـات أوليـة لـسالح نـاري مـن شـبكة اإل                ومشل االختبـار تـن    . الصنع

ن مـن الـسالح النـاري الـذي     وجرت طباعة الـنمط املعـيَّ    . طابعة ثالثية األبعاد منخفضة التكلفة    
 ثانيـة مـع قـادح مرجتَـل         ٦٠عة، ومت جتميعه يف غـضون        سا ٢٧ جزءاً، خالل    ١٥مت اختباره يف    
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ومت اختبـار الــسالح النــاري املطبـوع بــإطالق رصاصـة يف كتلــة مــن    . مـن مــسمار مـن الفــوالذ  
مة حملاكاة العضلة البشرية، واخترقت الرصاصـة األوىل كتلـة الـراتنج بعمـق يـصل                الراتنج مصمَّ 

أنَّ ومـن املعـروف   . ب جروحاً قاتلة ميكن أن يسبِّى إىل االستنتاج بأنه، مما أدَّ سنتيمترا١٧ًىل  إ
  .اختبارات مماثلة أجريت يف بلدان أخرى

 بصورة غري مشروعة حتـدياً آخـر        املصنَّعةومتثل قنوات التوزيع املتغرية لألسلحة النارية         -٧٩
نترنت كوسيط لتبـادل املعلومـات      وقد أفضى استخدام اإل   . اء العامل لقوات الشرطة يف مجيع أحن    

ــسلع واخلــدمات، والرت و ــة   كــاب اجلــرائم، إىل االجتــار عــرب اإل  ال ــذه األســلحة الناري ــت هب نترن
وبينمـا كـان التبـادل يف املاضـي جيـري بـني شخـصني يف نفـس                  .  بـصورة غـري مـشروعة      املصنَّعة

املشتبه بـه كـان يتواصـل ويتفـاوض مـع           أنَّ  املكان، أظهرت قضية حديثة نشأت يف دولة عضو         
 عــرب شــبكة اإلنترنــت، ويــستعني خبدمــة حتويــل األمــوال ويــشحن األجــزاء    املــشترين احملــتملني

  . بصورة غري مشروعة من خالل شركة نقل للربيد السريعاملصنَّعة
    

    اجليِّدةاملمارسات     
 يف كبح صنع األسلحة غري املشروع مـن حـاالت يتركـز             اجليِّدةع بعض املمارسات    تنب  -٨٠

 غــري اســلحة املنتجــة حمليــوكانــت األ. ادين حملــينيبــني حــدَّفيهــا اإلنتــاج غــري املــشروع أساســاً 
، ُبنيــت باالســتعانة بقــدر قليــل مــن اآلالت  ان حيــث التــصميم وغــري متطــورة نــسبي تقليديــة مــ

مـن احلديـد الـصب وآليـة إطـالق مـن األملنيـوم              ‘ سـبطانة ’احلديثة أو بدوهنا، وذلـك باسـتعمال        
ال ميكـن  وناريـة غـري موسـومة وغـري مـسجلة،      وكانت هـذه األسـلحة ال    . ومقبض خشيب بدائي  

وملـا  . اقتفاء أثرها مطلقاً من قبـل الـسلطات، وهـي متاحـة علـى نطـاق واسـع ورخيـصة الـثمن                     
ــد عــرب احلــدود إىل دول أعــضاء أخــرى، فقــد      ــداول علــى حنــو متزاي  كانــت هــذه األســلحة ُتت

ريـة ويف زعزعـة االسـتقرار    سامهت يف تقويض اجلهود اليت تبذهلا البلدان يف مراقبة األسلحة النا        
ويف معرض مكافحة هذه الظـاهرة، أجـرت دولـة أوالً دراسـة تقنيـة لتقيـيم مـستوى                    . اإلقليمي

كمـا  . مهارة احلدادين، للوقوف على مـدى قـدرهتم علـى إنتـاج أسـلحة جبـودة قابلـة للتـصدير                   
الـذين  أجرت أيضاً دراسة لسوق العمل الستبانة خطط بديلة لكسب العـيش بالنـسبة ألولئـك                

وتلقّــى . هــم غــري قــادرين أو غــري راغــبني يف تــسجيل أنفــسهم كــصانعي أســلحة مــرخص هلــم 
وكان من شـأن    . األوائل منهم املساعدة ليصبحوا صانعي أسلحة مرخص هلم ومسجلني رمسياً         

ذلك متكينهم مـن إنتـاج أسـلحة علـى قـدر أعلـى مـن اجلـودة قابلـة القتفـاء أثرهـا وفقـاً ملعـايري                            
ُوضعت خططٌ أيـضاً لـدعم أولئـك املهـتمني يف اغتنـام فـرص بديلـة يف االنتقـال                   وقد  . احلكومة

  .الناجح إىل سبل عيش قانونية ومستدامة
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دة أخـرى أن تفـضي إىل مراجعـة األطـر التـشريعية، وال سـيما             ومن شأن ممارسات جيِّ     -٨١
يـدة،  أحكام التجـرمي بـشأن صـنع األسـلحة غـري املـشروع، لـضمان تغطيـة التكنولوجيـات اجلد              

مثــل صــنع البنــادق بتكنولوجيــا الطباعــة الثالثيــة األبعــاد، حــسب األصــول يف إطارهــا القــانوين 
ــضاة        ــامني والق ــدعني الع ــدة احملققــني وامل ــستحدثة باســتمرار لفائ ــارف م ــوفري مع ــداخلي، وت ال

  .خبصوص هذه االجتاهات الناشئة، بغية توعيتهم هبذه التطورات اجلديدة
    

    والتوصياتاالستنتاجات   -خامساً  
ــة إطــاراً       -٨٢ ــة األســلحة الناري تــشريعياً مالئمــاً يتطلــب التنفيــذ الكامــل لنظــام فعــال ملراقب

 دةً مبـالك مـوظفني مناسـب إىل جانـب          تنهض به هيئـات متخصـصة خمتلفـة مـزوَّ          اوعمالً تنسيقي
  عديـدة وحققـت، يف     حتـدِّيات وهذه عملية واجهت فيها الدول األطـراف        . موارد تقنية ومالية  

  .الوقت نفسه، تقدماً كبرياً بشأهنا
 الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر يف طرائــق تكفــل تقــدمي مــساعدات ماليــة وتقنيــة    لعــلَّو  -٨٣

مــستدامة لتنفيــذ التوصــيات واألنــشطة املقترحــة املبينــة أدنــاه، وال ســيما عــن طريــق تــوفري           
  . مساعدات للبلدان اخلارجة من نزاع وألقل البلدان منواً

نــة أدنــاه  الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر يف التوصــيات واألنــشطة املقترحــة املبيَّ  عــلَّلو  - ٨٤
لبحث إمكانية إدراجها يف التقرير املتعلـق بأنـشطته الـذي سـُيقدم إىل املـؤمتر لكـي ينظـر فيـه                    

  .٦/٢وفقاً للقرار 
    

    التوصيات  - ألف  
 متكاملة ملراقبة األسـلحة الناريـة؛       أن تنظر يف اتباع ُنُهجٍ    ‘ ١‘ الدول األطراف تودُّ     لعلَّ  -٨٥
أن تضمن توافق التدابري الوقائيـة والرقابيـة مـع تـدابري العدالـة اجلنائيـة املقابلـة لـديها بغيـة                      ‘ ٢‘و

  .منع صنع األسلحة النارية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة ومكافحته
جـارب الناجحـة املتعلقـة      أن تتعـرَّف علـى التـدابري والت       ‘ ١‘ الدول األطراف تودُّ     لعلَّو  -٨٦

أن تنظـر   ‘ ٢‘بتجرمي االجتار غري املشروع باألسلحة النارية والتحقيق فيـه ومالحقتـه قـضائياً، و             
يف أساليب إلقامة آليات ملراقبة تدفقات االجتار غري املشروع باألسـلحة الناريـة ولتيـسري تبـادل                 

مجع البيانـات بـصورة منتظمـة       أن تنظر يف أساليب لضمان      ‘ ٣‘املعلومات مع الدول املهتمة، و    
 الـوطين   كـل مـن الـصعيد     عن األسلحة النارية واملراقبة الدوريـة للتـدفقات غـري املـشروعة علـى               

  .واإلقليمي والعاملي
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ــلَّو  -٨٧ ــع صــنع        لع ــسبة يف جمــال من ــشارك يف اخلــربات املكت ــودُّ أن تت ــراف ت ــدول األط  ال
ذلـك مـن خـالل شـبكة إقليميـة مـن       األسلحة النارية بـصورة غـري مـشروعة ومكافحتـه، مبـا يف        

اخلرباء واملمارسني، وعلى املـستوى العـاملي مـن خـالل الفريـق العامـل املعـين باألسـلحة الناريـة                     
  .التابع للمكتب

    
     األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةاألنشطة اليت يقترحها مكتب  - باء  

ساعدة التـشريعية والتقنيـة، علـى       ، مـن خـالل تـوفري املـ         الدولَ ينبغي أن يساعد املكتبُ     -٨٨
إنشاء وتنفيذ نظم شاملة ملراقبة األسـلحة الناريـة، عمـالً بربوتوكـول األسـلحة الناريـة، واضـعاً                   

  .يف اعتباره األوليات واالحتياجات الوطنية
 ونـشرها فيمـا يتعلـق       اجليِّـدة ف علـى املمارسـات       على التعـرُّ   وينبغي أن يساعد املكتبُ     -٨٩

لتحــري عــن اجلــرائم ذات الــصلة باألســلحة الناريــة وروابطهــا باجلرميــة املنظمــة  ا‘ ١‘: مبــا يلــي
ــضائياً؛ و  ــها ق ــة؛       ‘ ٢‘ومالحقت ــظ ســجالت األســلحة الناري ــاملة حلف ــم ش ــشغيل نظ ــشاء وت   إن

  .وسم األسلحة النارية واقتفاء أثرها‘ ٣‘و
الناريـة وأن  وينبغي أن يسعى املكتب إىل مواصلة مجع البيانات عـن االجتـار باألسـلحة              -٩٠

جيري، بالتعاون مع الـدول األعـضاء، دراسـات سـنوية بـشأن االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة                    
  . والذخرية، وذلك بغية استبانة االجتاهات واألمناط وطرائق العملمكوِّناهتاالنارية وأجزائها و

  إنـشاء شـبكات إقليميـة مـن خـرباء األسـلحة الناريـة            علـى  وينبغي أن يشجع املكتب     - ٩١
لتـسهيل تبـادل اخلـربات واملعــارف يف جمـال التحقيـق واملقاضــاة يف االجتـار باألسـلحة الناريــة        

  .واجلرائم ذات الصلة
 


