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  الفريق العامل املعين باألسلحة النارية
  الدورة الثانية 

  ٢٠١٤مايو /أيار ٢٨-٢٦فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٤ و٣ و٢البنود 
  جترمي يف جمال يِّدةاجلواملمارسات القائمة يات التحدِّ

  فيهاالجتار غري املشروع باألسلحة النارية والتحقيق 
  تعزيز التعاونرامية إىل التدابري الومرتكبيه، ومالحقة 

  الب الفعَّالتعقُّبوسائل منها الدويل يف املسائل اجلنائية، 
    ات اجلاريةريلألسلحة النارية يف التح

  تدفُّقات االجتار غري املشروع باألسلحة الناريةرصد 
     من الصعيد الوطين واإلقليمي والعامليعلى كلٍّ
  منع   جمال يفيِّدةاجلواملمارسات القائمة يات التحدِّ
       بصورة غري مشروعةاألسلحة الناريةصنع 

 تشجيع أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية الرامية إىل    
ودعم التصديق على بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها 

  ل التفاقية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكمِّ ناهتا والذخريةومكوِّ
      اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، وتنفيذه األمم املتحدة ملكافحة

      ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة    
    مةمقدِّ  -أوالً  

 الــذي اعتمــده مــؤمتر   ٦/٢ بــالقرار  املعلومــات األساســية هــذه عمــالً   ت ورقــةُعــدَّأُ  -١
طلـب فيـه إىل األمانـة       والوطنيـة،   األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب          

───────────────── 
  *  CTOC/COP/WG.6/2014/1. 
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 مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة           ايقوم هب باألنشطة اليت   أنْ تبلِّغ الفريق العامل     
ــ) املكتــب( ــز ساعدة املــؤمتر علــى مل ــة  تعزي بأنــشطة  و،ودعــم تنفيــذ بروتوكــول األســلحة الناري

املمارســات الفــضلى يف جمــايل بلة، والتنــسيق مــع ســائر املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الــص
اســتراتيجيات التوعيــة الراميــة إىل منــع ومكافحــة صــنع األســلحة بالتــدريب وبنــاء القــدرات، و

  . والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعةمكوِّناهتاالنارية وأجزائها و
كتــب إىل املمها الــيت يقــدِّإىل املــساعدات  ،٦/٢يف قــراره  وأشــار املــؤمتر مــع التقــدير،   -٢

التـصديق   سـعيا لـدعم    املكتـب،  وطلـب إىل  ،  العـاملي لألسـلحة الناريـة      الدول من خالل برناجمه   
وبروتوكـول األسـلحة الناريـة       على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة             

بغيـة مـساعدة    امللحق هبا واالنضمام إليهما وتنفيذمها، أن يشجِّع أنشطة تعزيز املعرفـة والـوعي              
الــدول األعــضاء، بنــاًء علــى طلبــها، يف اعتمــاد قــوانني واســتراتيجيات وطنيــة بــشأن األســلحة   

، مبا يليب االحتياجـات     إىل الدول النارية، وأن يواصل حيثما أمكن تيسري تقدمي املساعدة التقنية          
  .الدويلالصعيد وللتعاون على ج للتعاون فيما بني الوكاالت اليت استبانتها، وأن يروِّ

ما إىل املكتب أن يواصـل تطـوير أدوات املـساعدة التقنيـة، وال سـيَّ              أيضاً  وطلب املؤمتر     -٣
يف اجملــاالت الــيت اســتباهنا الفريــق العامــل املعــين باألســلحة الناريــة، بالتعــاون الوثيــق مــع الــدول  

  اجلنائيـة األعضاء، وأن يستفيد، حيثما كـان ذلـك مناسـبا، مـن خـربة املنظَّمـة الدوليـة للـشرطة           
  .، وفقا لقواعدها القانونية)اإلنتربول(
كتـب أن ُيقـدِّم إىل الـدول األعـضاء بنـاًء علـى طلبـها، مـن                  املإىل   طلب املؤمتر  ،وأخرياً  -٤

ــز قــدراهتا علــى التحقيــق يف صــنع      ــة، املــساعدة يف تعزي خــالل برناجمــه العــاملي لألســلحة الناري
 ويف أشـكال اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة            ،روعةة واالجتـار هبـا بـصورة غـري مـش          األسلحة الناري 

 عن طريق أمور منها تنظيم حلقـات عمـل ذات طـابع     ،ذات الصلة، ومالحقة مرتكبيها قضائيا    
عملي وتباُدل اخلربات بني املسؤولني عـن التحقيـق واملالحقـة القـضائية بـشأن تطبيـق االتفاقيـة                   

  .وبروتوكوهلا املتعلق باألسلحة النارية
املكتـب  اليت اضـطلع هبـا      نشطة  األورقة املعلومات األساسية هذه معلومات عن        موتقدِّ  -٥

ــرة  ــة متكــني  وقــد أعــدت  ، ٢٠١٤-٢٠١٢يف الفت الفريــق العامــل مــن االضــطالع باملهــام   بغي
  .املسندة إليه

    
    اخللفية  -ثانياً  

ــرة    -٦ ــشمولة بــ خــالل الفت ــدويل يف     التقرير،امل ــصعيد ال ــى ال ــدة تطــورات عل  ســامهت ع
بـصورة   نهوض باجلهود العاملية ملكافحة االجتار باألسلحة النارية وأجزائها والذخرية وصـنعها          ال
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 مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بوضــع معاهــدة جتــارة األســلحة يف وكــان الختتــام .غــري مــشروعة
  .ملزمة قانونا أمهية بارزةباعتبارها ملعاهدة لتلك ا  واعتماد اجلمعية العامة٢٠١٣ أبريل/نيسان

وتغطي معاهدة جتارة األسلحة تسع فئـات مـن األسـلحة التقليديـة، مبـا فيهـا األسـلحة                     -٧
األسـلحة الناريـة    بروتوكـول األسـلحة الناريـة يـشمل          الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة، يف حـني أنَّ        

التجــارة وتركــز معاهــدة جتــارة األســلحة علــى تــدابري تنظــيم  . وأجزاءهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية
تلــك التجــارة غــري  لــى باألســلحة التقليديــة والقــضاء عةغــري املــشروعالتجــارة منــع  وةاملــشروع

مـرخص   غـري  إىل الـسوق غـري املـشروعة أو السـتخدام هنـائي             األسلحة ومنع تسريب املشروعة  
ا بروتوكـول األسـلحة الناريـة    أمَّ). ٢الديباجة، الفقرة ( ارتكاب أعمال إرهابية ه، مبا يف ذلك  ب

لـصنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا        للتـصدي   العدالة اجلنائية    املتخذة يف إطار     التدابريفريكز على   
 والــذخرية واالجتــار هبــا بــصورة غــري مــشروعة، ولتأثريمهــا الــسليب علــى التنميــة           مكوِّناهتــا و

  ).١ الديباجة، الفقرة(االجتماعية واالقتصادية وعلى أمن ورفاه الناس والبلدان واملناطق 
 األسلحة النارية، باعتباره الصك العاملي الوحيد املُلـزم قانونـا املعـين      وُينشئ بروتوكول   -٨

وتـدفقاهتا ومنـع     للدول إطارا عامليا ملراقبة وتنظيم الـصنع املـشروع لألسـلحة        النارية،باألسلحة  
ة مرتكبيهـا  تسريبها إىل السوق غري القانونيـة وتيـسري التحقيـق يف اجلـرائم ذات الـصلة ومالحقـ       

ــضائيا ــانوين وغــري القــانوين        وُينــش .ق ــواء للجــانبني الق ــى حــد س ــول، بتــصديه عل ئ الربوتوك
إضــافة إىل منــع ومكافحــة  لألســلحة الناريــة، نظامــا شــامال يــنظم التــدفق املــشروع لألســلحة، 

  .املشروعنقلها  هبا، دون عرقلة عمليات جتاراال
نيـــة مبراقبـــة  للـــسلطات الوطنيـــة املعتوجيهيـــاً وتـــضع اتفاقيـــة جتـــارة األســـلحة إطـــاراً   -٩

بــصفة مــشتركة مــن أجــل مراقبــة  ُتحــدَّد الــصادرات الختــاذ التــدابري املالئمــة بنــاء علــى معــايري  
ــسريبها إىل     ــة ت ــع ومراقب ــة ماعــات اجلصــادرات األســلحة ومن املنظمــة أو اجلماعــات  اإلجرامي

ــة ــة    أنَّ ورغــم . اإلرهابي ــة معين ــات تنظيمي ــى متطلب ــة جتــارة األســلحة ال تــنص عل ــة ملراق اتفاقي ب
التجارة املشروعة لألسلحة، وال على إجراءات تنفيذ معينة مثـل أحكـام التجـرمي، فهـي تعتمـد                  

الـصكوك واألدوات الدوليـة واإلقليميـة الـيت     سـائر  على منجزات بروتوكول األسلحة الناريـة و      
وضعت يف جمال مراقبة األسلحة وحقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين الـدويل واجلرميـة املنظمـة                 

ديباجـة اتفاقيـة جتـارة األسـلحة،        أيـضاً   والعالقة التكاملية بني هذين الصكني تقرها       . رهابواإل
  .بروتوكول األسلحة النارية بوصفه مرجعا ذا صلةإىل صراحة، ضمن مجلة أمور، تشري اليت 
منـع ومكافحـة صـنع      وفائدتـه علـى صـعيد       وتتجلى أمهية بروتوكـول األسـلحة الناريـة           -١٠

املنـضمة  يف االرتفاع املستمر يف عـدد الـدول          االجتار هبا بصورة غري مشروعة    األسلحة النارية و  



 

4 V.14-02330 

 

CTOC/COP/WG.6/2014/3  

للفريق العامـل     بلدا منذ االجتماع األخري    ١٨، وهو ما ميثل زيادة قدرها       ١٠٩بلغ   الذي   ،إليه
  .٢٠١٢مايو /يف أياراملعقود املعين باألسلحة النارية 

    
تصديق على بروتوكول ال ودعمتشجيع أنشطة املكتب الرامية إىل   -ثالثاً  

      وتنفيذه األسلحة النارية
    الربنامج العاملي لألسلحة النارية  - ألف  

الناريــة بغيــة زيــادة الــوعي     ، بــدأ املكتــب برناجمــه العــاملي لألســلحة    ٢٠١١عــام  يف  -١١
مـن خـالل تقـدمي املـساعدة         ودعـم تنفيـذه   إليـه   وتشجيع االنضمام   بربوتوكول األسلحة النارية    

  :ويركز الربنامج على اجملاالت التالية. شريعية للدول األعضاءالتقنية والت
  ؛وتشجيع التصديق عليه ربوتوكول األسلحة الناريةبالتوعية   )أ(  
  صة؛وضع األدوات املتخصِّ  )ب(  
لتعزيز اإلطار القانوين والتنظيمي لألسلحة الناريـة وتـشجيع      وضع التشريعات     )ج(  

  صعيد اإلقليمي؛مواءمة القوانني واملمارسات على ال
ــة احلــصول علــى       )د(   ــة تقلــيص إمكاني ــتقين بغي ــاء القــدرات والتــدريب والــدعم ال بن

األسلحة النارية غري القانونية، وتعزيز اإلطار التنظيمي لألسلحة الناريـة، وال سـيما يف جمـال وسـم                  
  ها؛األسلحة وتدمريتلك  ومجع هاوتطبيق ضوابط نقلسجالهتا بعالمات وحفظ األسلحة النارية 

العدالـة اجلنائيـة    تـدابري التـصدي يف إطـار        التدريب وبناء القدرات بغيـة تعزيـز          )ه(  
 باألسـلحة الناريـة بـصورة       جتـار وتشجيع التعاون الدويل الفعـال وتبـادل املعلومـات ملكافحـة اال           

  غري مشروعة وما يتصل به من جرائم؛
ناريــة وتعزيــز مــشاركة  عــرب الــوطين باألســلحة الجتــارتعزيــز املعرفــة بأمنــاط اال  )و(  

  .اجملتمع املدين
غــرب   بلــدا يف١٥ هــذا الربنــامج الــذي مشــل  املفوضــيةُ األوروبيــةموَّلــت يف البدايــة و  -١٢

للمكتـب   ، وفرت حكومـة اليابـان أمـواال   ٢٠١٣ويف عام  .ي  والكاريبريكا الالتينيةأفريقيا وأم 
التركيـز  تعزيـز  مـع   طقـة الـساحل،   منلتـشمل مبكافحـة األسـلحة الناريـة     لتوسيع أنشطته املتعلقة 

وومسها بعالمات وحفظ سجالهتا وبناء القـدرات الوطنيـة          على مجع األسلحة النارية وتدمريها    
  .هباغري املشروع  على رصد وحتليل االجتار
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    الدعم التشريعي   - باء  
  األطـرافَ  الـدولَ   مـؤمتر األطـراف    أوصى الفريق العامـل يف اجتماعـه األول بـأن حيـثَّ             -١٣
ــة علــى حنــو مّتــسق مــع      ع ــة املتعلقــة باألســلحة الناري لــى اســتعراض وتعزيــز التــشريعات الوطني

الــذي وضــعه  مــن القــانون النمــوذجي  يف هــذا الــصددوعلــى النظــر يف االســتفادة الربوتوكــول
ــشأن ملكتــب ا ــة وأجزائهــا و  ب  وذخريهتــا واالجتــار هبــا  مكوِّناهتــامكافحــة صــنع األســلحة الناري

 كما أوصـى الـدول بتبـادل املعلومـات علـى املـستوى اإلقليمـي والـدويل         .بصورة غري مشروعة  
 .بــشأن الــنُّهج الوطنيــة املتَّبعــة إزاء اســتخدام التعــاريف والتــسميات يف جمــال األســلحة الناريــة   

 علـى اعتمـاد خطـط     األطـرافَ املـؤمتر الـدولَ  حيث وحتقيقا هلذه الغاية، اقترح الفريق العامل أن       
ــة   ــة وإقليمي علــى أن تراعــى يف ذلــك بالقــدر  لتنفيــذ بروتوكــول األســلحة الناريــة،  عمــل وطني

  .العوامل االقتصادية واالجتماعية اليت تؤثّر على اجلرمية املتصلة باألسلحة الناريةاملستطاع 
    

    األدوات التشريعية  - ١  
     بصورة غري مشروعةالقانون النموذجي ملكافحة صنع األسلحة النارية واالجتار هبا    

بـصورة  ملكافحة صـنع األسـلحة الناريـة واالجتـار هبـا             وضع املكتب القانون النموذجي     -١٤
ــشروعة   ــة        غــري م ــة املنظم ــة اجلرمي ــى ترمجــة صــيغة اتفاقي ــدول األطــراف عل ــساعدة ال كــأداة مل

وبروتوكـــول األســـلحة الناريـــة إىل أحكـــام قانونيـــة داخليـــة ومـــساعدهتا علـــى تعزيـــز نظمهـــا  
وتغطــي . الناريــة بطريقــة تتفــق مــع بروتوكــول األســلحة الناريــة  التــشريعية اخلاصــة باألســلحة 

الطائفة العريضة مـن األحكـام الـواردة يف القـانون النمـوذجي التـدابري الوقائيـة ملراقبـة األسـلحة               
مثــل صــنع األســلحة الناريــة وحفــظ ســجالهتا وتعطيــل األســلحة الناريــة ونقلــها دوليــا  الناريــة،

حكام اجلزائية واإلجرائية املستقاة من بروتوكول األسـلحة        واأل وأنشطة السمسرة ذات الصلة،   
 لتنفيـذ   املعـدَّة األدلـة التـشريعية     أيضاً  ويكّمل القانون النموذجي     .النارية واتفاقية اجلرمية املنظَّمة   

قـد  و )١(،وطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ال     
  .على مجيع املنظمات ذات الصلةوُعمِّم يع لغات األمم املتحدة الرمسية رجم إىل مجُت

التـشريعية والتنظيميـة للمعـايري      النمـائط   خدم القانون النموذجي كمرجـع لتطـوير        واسُت  -١٥
وصانعي الـسياسات إرشـادات واضـحة       للممارسني   اليت توفر    ،الدولية ملراقبة األسلحة الصغرية   

. اخلفيفـة األسـلحة   ونب األساسية املتعلقة مبراقبة األسـلحة الـصغرية         وعملية وشاملة بشأن اجلوا   

───────────────── 
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كما استخدم املكتب القانون النموذجي يف عمليـة تـوفري الـدعم التـشريعي لبلـدان مـن أمريكـا                    
  .أداة ملواءمة تشريعاهتا اجلديدة بشأن مراقبة األسلحة الناريةباعتباره الالتينية وغرب أفريقيا 

أُدخلـت يف عـام     طـورات واالجتاهـات األخـرية يف التـشريعات الوطنيـة،            التوبالنظر إىل     -١٦
وردت اإلجيابيـة الـيت     التعليقـات   إثر   عدة حتسينات وحتديثات على القانون النموذجي،        ٢٠١٣

  .وأساتذة من بلدان ونظم قانونية خمتلفةوممارسني من خرباء قانونيني 
ارة األسـلحة وبروتوكـول األسـلحة    ملعاهـدة جتـ    اًمقارنـ  اًاستعراضـ  املكتـب أجرى  كما    -١٧

باألسـلحة الناريـة، بغيـة       ة املتعلقـة  الـصادر املنـشورات    حتـديث   ضـرورة  هأظهرت نتائجـ   ،النارية
  . توفري املعلومات حول أوجه االختالف والتشابه بني هذين الصكني الدوليني

    
    التصديق على بروتوكول األسلحة الناريةمواد بشأن جمموعة     

التوعية ودعم زيادة عدد الدول األطراف يف بروتوكول األسـلحة        ب، بغرض   قام املكت   -١٨
 عديــدة خــالل املــؤمترات واالجتماعــات واألحــداث اجلانبيــة  إيــضاحيةعــروض بتقــدمي الناريــة،

. حول أمهية الربوتوكول يف مكافحة االجتار باألسلحة النارية وتـصنيعها بـصورة غـري مـشروعة      
ــب    ــشر املكت ــا ن ــة "كم ــواد جمموع ــصديقم ــشرح)٢("الت ــى الربوتوكــول    ل ــصديق عل ــة الت  عملي

 املتطلبـات وااللتزامـات بـاإلبالغ      وتشتمل اجملموعة على مذكرة تفسريية بشأن أبرز      . وتيسريها
  .على الصكوك وإيداعها للتصديق ةبديلمناذج أيضاً الربوتوكول، وتتضمن  اليت ينص عليها

    
    الشاملي  يبج التدرااملنه    

الربنـامج العـاملي لألسـلحة الناريـة،          تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية، بدأ     تيسريسعيا ل   -١٩
م من عدد من خرباء األسلحة النارية املعتـرف هبـم مـن خمتلـف البلـدان             بفضل الدعم القّيم املقدَّ   

ويتمثـل اهلـدف    . منيطـة ي شامل حول األسلحة الناريـة يف شـكل            بج تدري اواملناطق، تطوير منه  
مـصممة  ة وأشـكال مـساعدة   يـ منطمـساعدات  أشـكال  يف تيـسري تـوفري    ي    يبالتـدر ج  االعام للمنه 

يف مراقبة األسـلحة الناريـة، مثـل العـاملني يف           املنخرطني  خصيصا ألصحاب املصلحة الرئيسيني     
جمال العدالة اجلنائية، وحمرري النصوص القانونيـة وصـانعي الـسياسات، واملؤسـسات املـسؤولة               

ومـن شـأن    . سـلحة، باإلضـافة إىل اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص            عن عمليات مراقبـة نقـل األ      
ومعرفتـها  لمسائل املتعلقة باألسلحة الناريـة  لن فهم هذه اجلهات الفاعلة حتسِّ  أنيةواد التدريب امل
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بـشأن اجلـرائم املتـصلة       التعاون الدويل لتيسري التحقيقات واملالحقات القضائية     فعالية  وتعزز  هبا  
  .باألسلحة النارية

وكـاالت حكوميـة    بي، اتصل املكتـب خبـرباء خـارجيني و          ج التدريب اإعداد املنه  وخالل  -٢٠
بتنظــيم اجتمــاعني لفريــق أيــضاً  ذات الــصلة، وقــام اتذات صــلة مــن أجــل مجــع املــواد واخلــرب

اخلطــوط العريــضة واملواضــيع الــيت ينبغــي أن  خــالل االجتمــاع األول نــاقش اخلــرباء و .اخلــرباء
وعقب االجتماع، قام املكتـب بتنقـيح وتبـسيط          .امل حول األسلحة النارية   ج ش ايتضمنها منه 

. يـة واد التدريب املـ ة وعمـل بـشكل وثيـق مـع خـرباء معتـرف هبـم لـصياغة حمتـوى                    النميطـ وصف  
نتربـول وهيئـة النيابـة العامـة الكنديـة وبرنـامج األسـلحة الناريـة                اإلشراكات مـع    أيضاً  أقيمت  و

 علـى  وُشـجِّع . يـة واد التدريباملـ ة، الـيت سـامهت خربهتـا يف إعـداد     لـشرطة اخليالـة امللكيـة الكنديـ    
املعــايري   أخــرى، مبــا يف ذلــكيــةأدوات ومــواد تدريبإىل إدراج إحــاالت مرجعيــة إىل املكتــب و

  .الدولية ملراقبة األسلحة الصغرية، من أجل ضمان االتساق واالنسجام
حمتـوى  إالَّ أنَّ   ،  جاريـاً ترمجته ال يزال    ونشره و يف صيغته النهائية    ج  ااملنهوضع   ومع أنَّ   -٢١

لتقدمي عدة دورات تدريبية نظمها الربنـامج العـاملي         كأساس  أن استخدم   النمائط سبق   مشاريع  
  .لألسلحة النارية

    
    الدعم يف جمال صياغة القوانني   - ٢  

يف ية موحدة لتقدمي املـساعدة التـشريعية للبلـدان الراغبـة            شغيلوضع املكتب إجراءات ت     -٢٢
مواءمة تـشريعاهتا مـع بروتوكـول األسـلحة الناريـة وسـائر الـصكوك الدوليـة أو اإلقليميـة ذات            

، باسـتخدام اسـتبيان     لتـشريعاهتا تقيـيم ذايت    إجـراء   ع البلدان علـى     شجَّوكخطوة أوىل، تُ  . الصلة
 سـاعد   وقـد . والفرنـسية واإلنكليزيـة    اإلسـبانية بالربنامج العاملي لألسلحة النارية،     أعدَّه  موحد،  

االســتبيان الــسلطات الوطنيــة علــى التنقــل بــني االلتزامــات القانونيــة الــيت يتــضمنها بروتوكــول  
إعـداد التـشريعات   الثغـرات والتحـديات الرئيـسية يف جمـال     وأتـاح هلـا اسـتبانة    األسلحة النارية،   

  . وإعادة اهليكلة املؤسسية
 التـشريعات الوطنيـة املتعلقـة       كـلَّ أيـضاً   املكتـب   مجـع    عملية التقيـيم الـذايت،       سياقويف    -٢٣

 يف املرحلـة الثانيـة مـن عمليـة الـدعم الـتقين، حيـث أعـد تقـارير                    ها واستخدم ،باألسلحة النارية 
دة لثغــرات وتوصــيات مــن أجــل صــياغة أحكــام حمــدَّ  ل حتلــيالًتتــضمن ، اتتقيــيم التــشريع عــن

  . إلدراجها ضمن التشريعات الوطنية املتعلقة باألسلحة النارية
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ببلــدان خمتــارة يف أمريكــا الالتينيــة    اخلاصــةعمليــات تقيــيم التــشريعاتقــد أظهــرت و  -٢٤
وغرب أفريقيا مستويات خمتلفة مـن االمتثـال للنظـام القـانوين الـدويل املتعلـق باألسـلحة الناريـة            

ومل تكــن لــدى بعــض البلــدان تــشريعات تتعلــق باألســلحة الناريــة أو كانــت لــديها    . وتنفيــذه
 وكانـت التـشريعات  . عمليـا املتعـذر تطبيقهـا      التـشريعات، ممـا جعـل مـن          ثغرات هامـة يف هـذه     

البلـدان  ويف .  وحتتـاج إىل تعـديالت     متقادمـة للغايـة     لدى بلدان أخرى   املتعلقة باألسلحة النارية  
، أُوِصـي باعتمـاد قـانون واحـد شـامل يتعلـق باألسـلحة        متفرقـة نصوص قانونية اليت كان لديها   

وكـان لـدى بلـدان أخـرى        . ام القائمة حتت مظلة واحدة منسجمة     النارية من أجل مجع األحك    
والـصكوك اإلقليميـة األخـرى،    تاما لربوتوكول األسـلحة الناريـة   تشريعات حديثة ممتثلة امتثاال  

. لـضمان تنفيـذها   ) املراسـيم واللـوائح   (أهنا مل تكن قد سـّنت التـشريعات التنفيذيـة املطلوبـة             إالَّ  
ــدان  ــر إىل وكانــت بل ــة،    أخــرى تفتق ــذ املطلوب ــديها   أحكــام التجــرمي والتنفي إطــار وإن كــان ل
  . يف بعض اجملاالتنسبياً تنظيمي متطور 

ــى مــن   ومل تكــن   -٢٥ ــة العظم ــدول الغالبي ــة ال ــب معيَّ إالَّ يف حاج ــإىل تعزيــز جوان مــن  ةن
عـدد قليـل مـن البلـدان فقـط          كـان لـدى     و. تشريعاهتا الوطنية، مثل األحكام املتعلقة بالسمسرة     

حتتــاج إىل إصــالحات هامــة أو  تكــن  معيــاري متطــور نــسبيا ملراقبــة األســلحة الناريــة وملإطــار
مبــا التقيــيم املعيــاري ه يلــزم مواصــلة يف مجيــع احلــاالت أنَّــولكــن اتــضح . دعــم تــشريعي خــاص

يـشمل األحكـام ذات الـصلة مـن القـوانني           لالقوانني الوطنيـة املتعلقـة باألسـلحة الناريـة          يتجاوز  
التعــرف علــى الــصالت القائمــة إلجرائيــة والقــوانني واملعاهــدات اخلاصــة، مــن أجــل اجلنائيــة وا

  . خرىاألطرية اخلرائم واجلبني اجلرائم املتعلقة باالجتار باألسلحة النارية املمكنة 
الفريق العامـل يف توصـياته إىل املـؤمتر علـى           إذ شدَّد   كانت هذه النتائج بالغة األمهية،      و  -٢٦

ــام ضــرورة  ــة  ،األطــرافالــدول قي بفعــل ذلــك  ، الــيت مل تــستعرض ومل تعــزِّز تــشريعاهتا اجلنائي
ــضمينها  ــا     وبت ــة، مب ــا يف بروتوكــول األســلحة الناري ــصوص عليه ــة املن ــال اجلنائي ــك األفع  يف ذل

  .تتناسب مع طبيعة اجلرم وجسامتهاجلزاءات اليت 
توصـيات  التعراض  د إليها باسـ   عَهجلان للصياغة يُ  نشاء  وإضافة إىل ذلك، دعم املكتب إ       -٢٧

والتعليــق عليهــا والتحقــق منــها، وكــذلك النظــر يف    التــشريعات تقيــيمالــصادرة إثــر عمليــات  
  . املدخالت األخرى من الشركاء الدوليني واإلقليميني

 اإلقليميــة ، دعــم الربنــامج العــاملي لألســلحة الناريــة جهــود املواءمــة ويف الوقــت نفــسه  -٢٨
تب حتليال تشريعيا إقليميـا مقارنـا ونظـم اجتمـاعني إقليمـيني             وهلذا الغرض، أعد املك   . عهاوشجَّ

ــرس،  كــار،ا يف د٢٠١٢عــام يف  ــوينس آي ــسنغال، وب ــاون مــع شــر   بال ــاألرجنتني، بالتع  يكنيب
ــشتركة    مهــا إقليمــيني  ــة امل ــسوق اجلنوبي ــا وال ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل قــد وُع. اجلماعــة االقت
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ــر فرب/، بالــسنغال، يف شــباطداكــاراجتمــاع ثالــث يف  ، مبــشاركة بلــدان مــن منطقــة  ٢٠١٤اي
ومتثلت أهـداف هـذه االجتماعـات يف زيـادة املعرفـة والـوعي باتفاقيـة                . الساحل وغرب أفريقيا  

األسلحة الناريـة والـشروط التـشريعية    ا املتعلق بمكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوهل   
حالة تنفيذ بروتوكـول األسـلحة الناريـة        حول  شامل   وتقدمي حتليل إقليمي     ،لتنفيذها تنفيذا تاما  

ــة      ــلحة الناري ــة باألس ــة املتعلق ــدات اإلقليمي ــة ملكافحــة صــنع     (واملعاه ــدان األمريكي ــة البل اتفاقي
األسلحة النارية والـذخائر واملتفجـرات واملـواد األخـرى ذات الـصلة واالجتـار هبـا بـصورة غـري                     

 الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة وذخريهتـا         أمريكـا الالتينيـة واالتفاقيـة بـشأن األسـلحة         يف  مشروعة  
، بنـاء علـى التقييمـات الذاتيـة الوطنيـة واالستعراضـات             )وما يتصل هبا من مـواد بغـرب أفريقيـا         

 وحتديد االحتياجات اخلاصة لكل بلـد       ، وتشجيع جهود املواءمة اإلقليمية    ،املكتبية املصاحبة هلا  
  .  وتشجيع التعاون بني بلدان اجلنوب وتيسري، واملساعدة التقنيةات التشريععلى صعيد إعداد

وخالل االجتماعني اإلقليميني األولني، وضع املشاركون خرائط طريق إقليميـة لتنفيـذ              -٢٩
ويف غـرب   . الربوتوكول ومواصلة تعزيز املواءمة والتعاون دون اإلقليمـيني، بـدعم مـن املكتـب             

لى مشروع اخلطة اإلقليمية الـيت      ع احلكومات خالل الزيارات الالحقة للبلدان    أُطلعت  أفريقيا،  
ويف أمريكـا اجلنوبيـة،     . شكلت أساسـا للمناقـشات حـول األولويـات الوطنيـة وأنـشطة املتابعـة              

ــائج احللقــة الدراســية وخارطــة الطريــق إىل مجيــع جهــات التنــسيق بواســطة الربيــد     أُرســلت  نت
عــين باألســلحة الحــق للفريــق العامــل امل خــالل اجتمــاعأيــضاً وقــشت رضــت وُناإللكتــروين وُع

.  بربازيليــا٢٠١٢نــوفمرب /قــد يف تــشرين الثــاينُع، والــذخرية التــابع للــسوق اجلنوبيــة املــشتركة
وبناء على ما سبق، وعلى أعمال التقييم الفردي، وضع املكتب خطط عمل وطنيـة، بالتـشاور            

 بروتوكـول  د األولويات واألنشطة ذات الصلة الالزمـة لتيـسري تنفيـذ         مع البلدان املستفيدة، حتدِّ   
  .األسلحة النارية

مــساعدة فرديــة يف جمــال  تقــدمي ومشلــت اخلطــوة األخــرية مــن عمليــة الــدعم التــشريعي      -٣٠
ومالحظاتــه بــشأن لعــدة بلــدان آراءه املكتــب قــدَّم  حيــث ،املتابعــة ودعمــا يف الــصياغة القانونيــة

رحلة من العملية، يـّسر املكتـب       ويف هذه امل  . مشاريع القوانني احلالية قبل تقدميها هنائيا إىل الربملان       
  .اتاحلوار مع اهليئات التشريعية الوطنية، بغية إذكاء الوعي باحلاجة إىل تطوير التشريعأيضاً 
التـشريعات ذات  واللـوائح التنظيميـة وسـائر    ، مجع املكتـب القـوانني       ٢٠١٢ومنذ عام     -٣١

 وتقييمـات ذاتيـة وطنيـة أو      بلـدا  ٢٠مـن   السارية علـى الـصعيد الـوطين        الصلة باألسلحة النارية    
ــن  ــات مـ ــدا١٧دراسـ ــشريع  .  بلـ ــيم التـ ــارير تقيـ ــتكمل املكتـــب تقـ ــرات اتواسـ ــل الثغـ  وحتليـ

التماسا لتعليقاهتا عليها، وأسـدى مـشورة خاصـة فيمـا يتعلـق          بلدا   ١٥والتوصيات وقدمها إىل    
ــشريعات  ــدا٨بت ــضمت   . ن بل ــذلك، ان ــدان إىل٤ونتيجــة ل ــة،     بل ــلحة الناري بروتوكــول األس
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 بلــدان وقّيمــت تــشريعاهتا الوطنيــة املتعلقــة باألســلحة الناريــة واعتمــد بلَــدان   ١٠استعرضــت و
 بلــدان أخــرى مــشاريع قــوانني  ٦وضــعت  كمــا. تــشريعات جديــدة تتعلــق باألســلحة الناريــة 
  .مطروحة للنقاش حاليا لدى هيئاهتا التشريعية

    
العدالة اجلنائية ذة يف إطار التدابري املتخبناء القدرات والتدريب من أجل تعزيز   - جيم  

التعاون والنهوض بفعالية سلحة النارية األبلالجتار غري املشروع للتصدي 
      الدويل وتبادل املعلومات

    دعم بناء القدرات   - ١  
 ، ضـرورة أن   ٢٠١٢مـايو   /يف أيـار  املعقـود   أبرز الفريق العامل، خالل اجتماعـه األول          -٣٢

كوميـة والـسلطات ذات الـصلة يف الدولـة، مبـا يف ذلـك       تدعِّم الدول قدرات كل السلطات احل     
ــة          ــى كــشف اجلــرائم املتعلق ــضاء، عل ــة والق ــة العام ــارك والنياب ــانون واجلم ــاذ الق ســلطات إنف

وإضافة إىل ذلـك، أوصـى الفريـق العامـل          . فعالباألسلحة النارية ومنعها ومكافحتها على حنو       
التام للتشريعات املتعلقة باألسـلحة الناريـة،       املؤمتر بتشجيع الدول األطراف على ضمان التنفيذ        

ــة       ــة املتعلقــة باألســلحة الناري ــة للتحقيــق يف القــضايا اجلنائي ــها إســناد األولوي وذلــك بطرائــق من
  . فيهاواملالحقة القضائية ملرتكيب اجلرائم املعنية والبت

ــذلك،    -٣٣ ــب أســنونتيجــة ل ــة األد املكت ــق واملالح  لولوي ــى التحقي ــدرات عل ــز الق ــة تعزي ق
للتعامل مع احلاالت عـرب الوطنيـة املعقـدة لالجتـار باألسـلحة الناريـة وصـالهتا باجلرميـة                   القضائية  

ــة  الــشامل الــذي ي  يبج التــدرامــن خــالل املنــه جتــسِّد ذلــك وقــد . املنظمــة واألنــشطة اإلرهابي
ي   يبج التـدر  اويـشمل هـذا املنـه     . صةتدريبيـة متخصِّـ   بـرامج   استخدمه املكتـب كأسـاس لوضـع        

االجتـار باألسـلحة    املتعلقـة حبـاالت     صة حـول التحقيقـات اجلنائيـة املعقـدة          متخصِّمنائط  مل  الشا
  . النارية واألنشطة اجلنائية ذات الصلة

 للتــدريب علــى التحقيــق واملالحقــة القــضائية دورة  ٢٠١٢منــذ عــام ملكتــب  اويطــور  -٣٤
نيـة مبراقبـة نقـل األسـلحة        لتـدريب الـسلطات املع    لدورة  بشأن االجتار باألسلحة النارية وخمططا      

العدالـة اجلنائيـة وهـي تـوفر معلومـات      املمارسـني يف جمـال     مت الدورة لفائـدة     مِّوقد صُ . النارية
اجلـرائم  سـائر   أساسية عن املهـارات األساسـية الالزمـة للتحقيـق يف االجتـار باألسـلحة الناريـة و                 

املعـارف  العدالـة اجلنائيـة     يف جمـال    للممارسني  م هذه الدورة    كما تقدِّ . املتعلقة باألسلحة النارية  
ب األســـلحة الناريـــة واملهـــارات والقـــدرات الالزمـــة للقيـــام بالتحقيقـــات وتعقُّـــ  واملعلومـــات 
ــدِّ واالخنــراط  ــاون املتع ــشطة التع ــة إجــراء مــن أجــل  القــضايا د األطــراف وإعــداد  يف أن املالحق
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ميكنــهم اســتخدامها لــيت اعمليــة الهــارات املواألســاليب ويــتعلم املــشاركون . القــضائية بنجــاح
  . يف مكان عملهموتبادهلا 

من خالل هذه الـدورة التدريبيـة، يهـدف املكتـب إىل تعزيـز القـدرات الوطنيـة علـى                    و  -٣٥
للجرميـة املنظمـة    مكافحة االجتار باألسلحة النارية ودعم وكاالت إنفـاذ القـانون يف مكافحتـها       

ــة  ــرب الوطني ــدروس يف     . ع ــن ال ــا م ــدورة مزجي ــشمل ال ــدرس قاوت ــات ال  ودراســات حــاالت  ع
ر الـتعلم طبقـا للمتطلبـات التـشريعية ومتـشيا مـع املعـايري            ومناقشات عامة ومعـارف عمليـة تيـسِّ       

  . الوطنية والدولية
ــب  و  -٣٦ ــدف املكت ــدورة،     يه ــداد هــذه ال ــن خــالل إع ــايري علــى    إىلم ــودة املع ــد ج  حتدي

ا تتــضمن أهــداف هــذه  كمــ.  وتطويرهــا وحتــسينها والنــهوض هبــا الــصعيدين الــوطين والــدويل 
التجــارب الــسابقة يف التحقيقــات املتعلقــة باألســلحة الناريــة والبنــاء   ترســيخ : الــدورة مــا يلــي 

ــالتحقيق واملالحقــة القــضائية      ــدة تتعلــق ب ــوفري معــارف ومهــارات جدي فيمــا يتعلــق  عليهــا، وت
قــدمي مبــادئ اجلــرائم اخلطــرية، وتوســائر االجتــار باألســلحة الناريــة وصــالته باجلرميــة املنظمــة  ب

األسلحة الناريـة،   بذات الصلة   التحقيقات عرب الوطنية    بشأن تبادل املعلومات املتعلقة ب    توجيهية  
والتشديد على أمهيـة التنـسيق والتعـاون الفعـال بـني الوكـاالت، وتعزيـز وتيـسري إنفـاذ القـانون                     

   .ب األسلحة الناريةتعقُّعلى الدويل والتعاون القضائي، مبا يف ذلك التعاون 
املكتـــب دورات تدريبيـــة حـــول التحقيـــق نظـــم التقرير، املـــشمولة بـــوخـــالل الفتـــرة   -٣٧

جمــال يف مــن املمارســني  ٩٠مــن ألكثــر واملالحقــة القــضائية بــشأن االجتــار باألســلحة الناريــة   
، بالتعاون مع اللجـان     ٢٠١٤عام  يف   وبوليفيا   ٢٠١٣عام  يف  العدالة اجلنائية يف غانا والسنغال      

نية مبراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة، وضـِمن مـشاركة أعـضاء منظمـات               الوطنية املع 
ملنطقـتني خـالل الـشهور      يف ا وجيري التخطيط لدورات إضافية     . اجملتمع املدين بوصفهم مراقبني   

ع املكتـب   الـوطنيني إجيابيـة للغايـة، ممـا شـجَّ         املمارسـني   وقد كانت الردود الواردة مـن       . القادمة
  . هوده والبحث عن املزيد من الدعم املايل لتكثيف أنشطة التدريبعلى مواصلة ج

ومن أجل تصميم وتنظيم الدورات التدريبية، تعاون املكتب مع شركاء دولـيني، مثـل                -٣٨
والــسجل  والنيابــة العامــة االحتاديــة لألرجنــتني، ،)اإلنتربــول(املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة 

واملكتـب اإلقليمـي ملفوضـية األمـم         الـشرطة االحتاديـة الربازيليـة،     و الوطين األرجنتيين لألسلحة،  
ــشيلي    ــشؤون الالجــئني ب ــه يف املتحــدة ل ــا وبــ ومكتبي ــن التجــارب   ابوليفي راغواي، واســتفاد م

.  بالربازيـل )Viva Rio" (فيفـا ريـو  "الطويلة األمد للمنظمات غري احلكوميـة املعتـرف هبـا، مثـل     
ط لــألدوات ياملــسامهة يف نــشر وتــرويج االســتخدام النــش إىل هــذه املــشاريع املــشتركة  وترمــي 

 إلدارة ســجالت األســلحة اإلنتربــول، مثــل املبــادرة اجلديــدة ملنظومــة  القائمــةوقنــوات التعــاون
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قــوق املتعلــق حببعــد ال مثــل  اهلامــةاحملظــورة واقتفــاء أثرهــا، وكــذلك تنــاول املواضــيع الــشاملة  
  .اجلرائم املعقدةاإلنسان للتحقيق واملالحقة القضائية بشأن 

    
    التعاون وتبادل املعلومات  - ٢  

ملـؤمتر، بأمهيـة أن تتبـادل الـدول األطـراف           املقدَّمـة إىل ا     الفريق العامل، يف توصـياته     أقرَّ  -٣٩
منـع صـنع األسـلحة      ن مـن    للـتمكُّ ب،  ا فيها املعلومات اخلاصـة بالتعقُّـ      املعلومات ذات الصلة، مب   

 ومكافحتـهما والقـضاء     لذخرية واالجتار هبا بصورة غري مـشروعة       وا مكوِّناهتاالنارية وأجزائها و  
بــأن تنظــر الــدول األطــراف يف إنــشاء أيــضاً أوصــى الفريــق العامــل  ويف هــذا الــصدد،. عليهمــا

آليات لتبادل املعلومات عن تسجيل األسلحة الناريـة وقواعـد بيانـات عـن ضـبطيات األسـلحة                  
 الناشـئة للجرميـة املنظمـة املتعلقـة      واألسـاليب   اهـات   علومات عن االجت  لتبادل امل النارية، وكذلك   

  . والذخريةمكوِّناهتاو االجتار غري املشروع باألسلحة النارية وأجزائهاب
ويل يف املــسائل اجلنائيــة، مبــا يف ذلــك بغــرض  ز املكتــب علــى تعزيــز التعــاون الــد وركَّــ  -٤٠

التحقيق واملالحقة القضائية بشأن حاالت االجتار غري املـشروع باألسـلحة الناريـة، مـن خـالل                  
 أمهيـة التعـاون   وحبث املكتـب  . إدراج هذا املوضوع كجزء من عناصر بناء القدرات اخلاصة به         

ج ااملنـه يف منيطـة    القائمـة   الفـضلى     وأدرج املمارسـات   حتقيـق ذلـك،   ، وسـبل    وتبادل املعلومات 
درجت هـذه املواضـيع كموضـوع رئيـسي يف الـدورة      كما أُ . اخلاص باألسلحة النارية  ي    يبالتدر

التدريبية حول التحقيق واملالحقة القضائية بشأن االجتار باألسـلحة الناريـة مـن خـالل التركيـز                 
  . على اجلوانب العملية منها

التعـاون وتبـادل املعلومـات مـن خـالل      علـى ضـرورة   كتـب  املشـدَّد  وإضافة إىل ذلك،    -٤١
ــة    ــة ودولي ــات إقليمي ــدت للممارســني ُعاجتماع ــاين . ق ــشرين الث ــوفمرب/ويف ت ــ٢٠١٣ ن م ، دع

وأوفـد  ، بكـابو فـريدي  يف برايـا،   الـذي ُعقـد     املكتب االجتماع اإلقليمي بشأن التعـاون الـدويل         
. املركزيـة للـسلطات    رفيعي املستوى    مّدعني عامني وممثلني  حلضوره   بلدا من غرب أفريقيا      ١٥

الربنـامج العـاملي   (  للمكتـب ني العـاملي نياجمنـ وقد كان االجتماع اإلقليمي مثاال للتكافل بـني الرب   
الســـتخدام  الراميــة واجلهــود  ) لألســلحة الناريــة والربنــامج العــاملي ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة       

املالحقـة القـضائية     يات القائمة فيما خيـص    وناقش املشاركون التحد  . استخداماً فعاالً ا  مواردمه
. ذات صـلة مقبولـة  باألسلحة النارية يف املنطقة مع التأكيد على احلاجـة إىل تقـدمي أدلـة            لالجتار

ــة واجلــرائم اخلطــرية األخــرى      كمــا عــرض املــشاركون الــصالت بــني االجتــار باألســلحة الناري
لعـامني وممثلـي الـسلطات املركزيـة     للمـدعني ا الـيت ميكـن   وقدموا خيارات من أجل اإلجـراءات   

  .مكافحة االجتار باألسلحة الناريةاختاذها مستقبالً من أجل لغرب أفريقيا 
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يف الـسنغال يف    داكار  ومتشيا مع توصيات الفريق العامل، نظم املكتب مؤمترا إقليميـا بـ             -٤٢
ــباط ــر /ش ــاءه   ،٢٠١٤فرباي ــدَّم أثن ــن أجــل    ق ــة م ــذكرة مفاهيمي ــشاء م ــة  إن ــة إقليمي ــادل آلي لتب

فيمـا   والـدروس املـستفادة      يِّـدة ز خصوصا على عمليات تبادل املمارسات اجل      املعلومات، ستركِّ 
الوطنيــة احلــدود حالــة، مــع التركيــز علــى حــاالت االجتــار باألســلحة الناريــة عــرب    خيــص كــل 

ويعتـزم املكتـب تنظـيم اجتمـاعني        . والتحقيقات اجلنائية املعقدة اليت تنطوي على أسـلحة ناريـة         
  .  آلية تبادل املعلومات هذهنشاء إلضفاء الطابع الرمسي على إ٢٠١٥ و٢٠١٤ليميني عامي إق

يف تعزيـز    ،من خالل تعاونه احلايل مع السوق اجلنوبية املشتركة        ،أيضااملكتب  ساهم  و  -٤٣
وخـالل العديـد مـن هـذه        . علـى الـصعيد اإلقليمـي      وتشجيع تكثيف التعاون وتبادل املعلومات    

معلومـات تتعلـق حبالـة      علـى   الـدول األعـضاء     إىل إطـالع    قليمية، ُدعي املكتـب     االجتماعات اإل 
ــة     ــلحة الناري ــاملي لألس ــامج الع ــذ الربن ــائج  ،تنفي ــة     ونت ــة حــول مواءم ــية اإلقليمي ــة الدراس احللق

ــشريعات ــودة  ،الت ــرس املعق ــوينس آي ــشاركون   ،يف ب ــيت وضــعها امل ــة ال  ، وخطــة العمــل اإلقليمي
دراسـة إقليميـة    إلجراء  وكذلك األهداف واملنهجية املقترحة     شامل،  الونتائج التحليل اإلقليمي    

  . حول االجتار باألسلحة الناريةوعاملية 
    

     عرب الوطين باألسلحة النارية وتعزيز مشاركة اجملتمع املدينجتارتعزيز املعرفة بأمناط اال  - ٣  
    ن االجتار باألسلحة النارية عدراسة ال    

 اًتعلق باالجتار باألسلحة النارية على الصعيدين الـوطين واإلقليمـي أثـر           عد امل لفهم البُ إنَّ    -٤٤
 على مستوى السياسات العامة وعلى املستوى العملي، سواء بالنـسبة للـدول األعـضاء أو         اًهام
ويــساهم فهــم املنظــور األوســع لالجتــار باألســلحة الناريــة يف حتديــد أمنــاط   . مجتمــع الــدويللل

  . ءالقضاعن إنفاذ القانون وعن  مسؤولنيلل معلومات بالنسبة لثاليت متاالجتار الدويل، 
أمهيــة اعتمــاد ب الفريــق العامــل املعــين باألســلحة الناريــة، يف اجتماعــه األول،  أقــرَّقــد و  -٤٥

 األسـلحة الناريـة     لتدابري وإجـراءات موحـدة تـسمح باسـتبانة وضـبط ومـصادرة وتـدمري               الدول
يف  د وشـدَّ  ، جرى صنعها واالجتار هبا بـصورة غـري مـشروعة          اهتا والذخرية اليت  نوأجزائها ومكوِّ 

املناسبة حلفظ سجالت األسلحة الناريـة الـيت جـرى ضـبطها            األساليب  على أمهية   نفسه  الوقت  
الــدول األطــراف بإنــشاء أيــضاً وأوصــى الفريــق العامــل . أو مــصادرهتا أو تــدمريها أو تعطيلــها

يانـات عـن ضـبطيات       الناريـة ووضـع قواعـد ب       تـسجيل األسـلحة    آليات لتبادل املعلومات بشأن   
علومات عـن االجتاهـات والطرائـق الناشـئة للجرميـة املنظمـة             تبادل امل ب، وكذلك   األسلحة النارية 

  .ناهتا والذخريةاملتعلقة باالجتار باألسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ
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تـدفق االجتـار     رصـد هبـدف    ٥/٤املـؤمتر يف القـرار        املكتب الدراسة اليت طلبـها     يوجير  -٤٦
 والدعم يف جمال املـساعدة التقنيـة        ،ويهدف تنفيذ هذه الدراسة   . ألسلحة النارية باغري املشروع   

  . إىل تنفيذ توصيات الفريق العامل،ي يقدمه املكتب إىل الدول اليت تطلبهذال
يف  يِّـدة واملمارسـات اجل  القائمـة   يات  التحد"املعنونة  املعلومات األساسية   ر مذكرة   وتوفِّ  -٤٧

ناهتـا والـذخرية واالجتـار هبـا بـصورة غـري          جمال مكافحة صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوِّ          
 مـن املعلومـات     مزيـداً  )٣("مشروعة والتدابري الالزمة لتيـسري تنفيـذ بروتوكـول األسـلحة الناريـة            

بـها  ألسـلحة الناريـة، وأهـداف الدراسـة وجوان    باعن أمهية مراقبة تدفقات االجتار غري املـشروع      
 لتيـسري مـشاركة الـدول يف هـذه الدراسـة،            املـستبانة  يِّـدة املنهجية، والتحديات واملمارسات اجل   

  .املكتب يف إعداد هذه الدراسةالذي أحرزه م تقدُّومعلومات عن ال
    

    األنشطة اهلادفة إىل دعم إعداد الدراسة     
ألنـشطة اهلادفـة إىل     بسلـسلة مـن ا    على مدى الفتـرة املـشمولة بـالتقرير         اضطلع املكتب     -٤٨

 وتيـسري جهـود الـدول األعـضاء الراميـة إىل مجـع البيانـات                ،زيادة املعرفة والوعي هبذه الدراسـة     
  . حسب االقتضاءتقدمي املساعدة التقنية واالستشاريةو ،املطلوبة وتقدميها

الدراسـة علـى    إجـراء   وقام املكتب مببادرات للتوعيـة مـن أجـل نـشر املعلومـات بـشأن                  -٤٩
 من األنـشطة اجلانبيـة علـى      عدد  واسع لدى الدول األعضاء، مبا يف ذلك من خالل عقد           نطاق  

ونظـم املكتـب اجتماعـات      . هامش الدورة الثانية والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة         
م معلومــات وافــرة عــن العمليــة اجلاريــة جلمــع البيانــات، مــع كــل جمموعــة إقليميــة بفيينــا، وقــدَّ

ول األعــضاء علــى املــشاركة يف الدراســة وطلــب التعجيــل بتعــيني جهــات التنــسيق ع الــدوشــجَّ
. الربيـد اإللكتـروين    حـاالت، مت تـوفري متابعـة إضـافية مـن خـالل اهلـاتف أو               عـدة   ويف  . الوطنية

املنظمـات الـشريكة،    دعـم   كما طلب املكتب دعم شبكة املكاتب امليدانية التابعة له، وكـذلك            
شتركة ومنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، بغيـة نـشر معلومـات عـن                  مثل السوق اجلنوبيـة املـ     

  .الدراسة على نطاق واسع
العاملي لألسلحة النارية، بتقدمي مـشورة ودعـم         برناجمه ويقوم املكتب أيضا، من خالل      -٥٠

بلـدان مـن غـرب أفريقيـا ومنطقـة الـساحل وأمريكـا اجلنوبيـة،          (ص للـدول األعـضاء      تقين خمـصَّ  
وقـد  . القـدرة التحليليـة لـديها   النـهوض ب جل تعزيز عملية مجع البيانات الوطنيـة و   ، من أ  )أساسا

ــاول التحــديات ت إدراج دورات خاصــة نعــاآلن أســفر ذلــك حــىت   املتعلقــة جبمــع البيانــات  تن

───────────────── 
  )3(  CTOC/COP/WG.6/2014/2.  
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 يف أنشطة التدريب الوطنية واحللقات الدراسـية اإلقليميـة، باإلضـافة إىل متـارين عمليـة       وحتليلها
فعلــى ســبيل املثــال، عقــد  . بــهاالتعــرف علــى األســلحة الناريــة وتعقُّ حــول حفــظ الــسجالت و

الـسنغال،  بكـار،  اديف  اجتماعـا إقليميـا    ٢٠١٤فرباير  / شباط ٢٧ إىل   ٢٥من  يف الفترة   املكتب  
 ةعـشر إحـدى   يف إطار استراتيجية من أجل بلدان غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، حضره ممثلو             

الـدخول إىل  علـى  معلومات مفصلة وتدريبا  ، مجلة أمورمن بني ،م االجتماع قدَّو. دولة عضوا 
ــة  ــالبواب ــة و باالجتــار  ة اخلاصــةاإللكتروني ــىباألســلحة الناري ــات     عل ــة مجــع البيان معاجلــة عملي

عمليـات  إجراء  نت هذه احللقة الدراسية من      وقد مكّ . باستخدام االستبيانني اخلاصني بالدراسة   
ــة واســتراتيجية بــني ممثلــي الل   ــادل عملي ــصغرية واألســلحة    تب ــة باألســلحة ال ــة املعني جــان الوطني

وغامبيا وغانـا   وتوغو والسنغال   اخلفيفة، وخرباء العدالة اجلنائية من بنن وبوركينا فاسو وتشاد          
 ٢٤ن مـ يف الفتـرة  وإضـافة إىل ذلـك، نظـم املكتـب     . ياريوغينيا ومايل وموريتانيا والنيجر ونيج    

ــة و٢٠١٤مــارس / آذار٢٨إىل  ــة حــول التحقيــق واملالحقــة القــضائية بــشأن     دورة تدريبي طني
ــا، حــضرها         ــاز، ببوليفي ــصلة يف الب ــة واجلــرائم ذات ال ــشروع باألســلحة الناري االجتــار غــري امل

  . ممثال عن املؤسسات املسؤولة عن مراقبة األسلحة النارية ٤٠
ــم املتحــدة اإلمنــ          -٥١ ــامج األم ــع برن ــاون م ــب بالتع ــل املكت ــة، يعم ــة التقني ــن الناحي ائي وم

وكذلك، وبشكل منفصل، مع السجل الوطين لألسلحة التابع لوزارة العـدل األرجنتينيـة، مـن               
أجـل دعـم اجلهــود الراميـة إىل تقــدمي املـساعدة التقنيـة إىل الــدول األعـضاء الــيت لـديها قــدرات        

وهلذا الغرض، يقوم املكتـب حاليـا بتقيـيم مالءمـة عـدة             . حمدودة على تسجيل البيانات ومجعها    
ب، هبـدف الـتمكني مـن تـسجيل املعلومـات          قات لربامج خاصـة بتـسجيل البيانـات والتعقُّـ         تطبي

املتعلقة باألسلحة النارية والذخرية املصادرة، وكذلك إرسال طلبـات التعقـب وتـسلمها، علـى               
  . الصعيد الدويل

 إلمـداد الـدول األعـضاء املهتمـة بـآالت      اجلارينفس القدر من األمهية التقييم   ويتسم ب   -٥٢
  . ببيانات عن التعقُّاللواله مجع يتعذر وسم األسلحة النارية بعالمات، الذي 

    
    التعاون مع اجملتمع املدين     

أشرك املكتب ممثلني عن منظمات اجملتمـع املـدين يف تطبيـق الربنـامج العـاملي لألسـلحة                    -٥٣
نتـدى الربملـاين املعـين     ويف إطار الشق التشريعي من األنشطة، بدأ املكتب التعاون مـع امل           . النارية

باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة، مــن أجــل تعزيــز الــوعي بربوتوكــول األســلحة الناريــة  
ــشريعي    ــات اإلصــالح الت ــصلة بتلــك األســلحة  وعملي ــدى   . ذات ال ــب واملنت ــا وضــع املكت كم
حـداث  بأ لتقدميه للجهـات املاحنـة احملتملـة السـتكمال تعاوهنـا             اًالربملاين مقترح مشروع مشترك   
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ــصمَّ ــة    مةم ــات الوطني ــدة الربملان ــدرات لفائ ــاء الق ــة وبن ــصا للتوعي ــة   خصي أمريكــا يف واإلقليمي
  . اجلنوبية وأفريقيا

، شـارك املكتـب     الربملـاين لألمـريكتني   وإضافة إىل ذلك، وبناء علـى دعـوة مـن االحتـاد               -٥٤
ــة العامــة   ــوبر /يف تــشرين األولاملعقــود يف اجتمــاع اجلمعي ــل،  يف برازي٢٠١٢أكت ــا، بالربازي لي

 باملعاهــدة الدوليــة لتجــارة ه حــول بروتوكــول األســلحة الناريــة وصــالت  إيــضاحياًوقــدم عرضــاً
  . األسلحة وآثارمها األوسع نطاقا على واضعي القوانني

ويف غرب أفريقيا، التقى املكتب يف عدة مناسـبات مـع الفـروع الوطنيـة لـشبكة عمـل                 -٥٥
 وركز بشكل خاص علـى ضـرورة العمـل، مـن خـالل              ،صغريةغرب أفريقيا املعنية باألسلحة ال    

شـبكة  أيِّ  الـيت مل تكـن جـزءا مـن          املوريتانيـة   هذا املشروع، على دعم جمموعات اجملتمع املدين        
  .  اإلقليمية والدوليةملنظمات اجملتمع املدين

ح املـسلَّ  ضد العنف  ي  ويف أمريكا اجلنوبية، عمل املكتب مع التحالف األمريكي الالتين          -٥٦
)CLAVE(،َّق مـــشاركة منظمـــات للمجتمـــع املـــدين مـــن البلـــدان املـــشاركة يف احللقـــة   ونـــس

 مـع    وثيقـاً  املكتب تعاونـاً  وتعاون  . ٢٠١٢يونيه  /يف بوينس آيرس يف حزيران    املعقودة  الدراسية  
صة ودورة   متخصِّـ  يـة تدريبمنـائط   ، مـن أجـل إعـداد        "فيفـا ريـو   " املنظمة غري احلكومية الربازيلية   

  . صة ملنظمات اجملتمع املدين، واملشاركة بنشاط يف أنشطة التدريب الوطنيةة خمصَّيتدريب
وأوروغــواي كمــا عمــل املكتــب مــع ممثلــي منظمــات اجملتمــع املــدين مــن األرجنــتني       -٥٧

دة وشيلي وموريتانيا بشأن مسائل حمـدَّ     وبوليفيا والسنغال   وبوركينا فاسو   وباراغواي والربازيل   
وبشكل خاص، نظـم املكتـب اجتماعـات        . ة باألسلحة النارية  صلالوطنية املت تتعلق بالتشريعات   

، )الربازيـل (" فيفـا ريـو   "ومنظمة   ،)األرجنتني(يف أمريكا اجلنوبية مع ممثلي شبكة نزع السالح         
ومنظمــة  ،)بوليفيــا (Cijepمنظمــة ، و)وروغــوايأ(ومعهــد الدراســات القانونيــة واالجتماعيــة  

كمـا كـان املكتـب علـى اتـصال بـدائرة األمـن والعـدل                ). بـاراغواي شـيلي و  يف  (العفو الدوليـة    
يميـة حـول املواءمـة     ا يف احللقـة الدراسـية اإلقل      تني شـارك  تاللـ ) بريو (ISDHIبدائرة  و) إكوادور(

  . ٢٠١٢يونيه / اليت نظمها املكتب يف حزيرانبني التشريعات
ــة حــول التحقيــق  وشــارك ممثلــو منظمــات اجملتمــع املــدين ذات الــصلة يف دورة تد    -٥٨ ريبي

أكتـوبر  /األسـلحة الناريـة، نظمهـا املكتـب يف تـشرين األول           االجتـار ب  واملالحقة القضائية بـشأن     
  .  ببوليفيا يف الباز٢٠١٤مارس /، ويف آذارغانا والسنغاليف  ٢٠١٣
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    املساعدة التقنية من أجل تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية  - دال  
     هاوتدمريلنارية األسلحة اتنفيذ محالت مجع   - ١  

ــار  -٥٩ ــايو /يف أيـ ــدمري  ٢٠١٢مـ ــارك املكتـــب يف تـ ــار   ١ ٠٤٥، شـ ــا يف إطـ ســـالحا ناريـ
وقـد  . ٢٠٠٧األرجنتني عام   وضعته   الذي   "الربنامج الوطين للتسليم الطوعي لألسلحة النارية     "

ممارسـة  متثل  جتربة األرجنتني والربازيل    أنَّ  على نطاق واسع ب   أقرت سائر بلدان أمريكا الالتينية      
جلمــع  دعــم املكتــب إلعــداد محــالت وطنيــة مــشاهبة مــن تلــك البلــدانطلــب العديــد و، جيِّــدة

ق فعالـة مـن حيـث التكلفـة للـتخلص مـن األسـلحة الناريـة واملتفجـرات،                   ائوتنفيذ طر األسلحة  
  . املنطقةيف بناء على التجارب والدروس املستفادة من بلدان أخرى 

يوليـه  /يف متـوز  املعقودة  حول املواءمة بني التشريعات      ليميةوخالل احللقة الدراسية اإلق     -٦٠
األرجنــتني والربازيــل جتــارهبم بــشأن وضــع بــرامج  مــن  ممثلــون بــادل ببــوينس آيــرس، ت٢٠١٢

ساعدة تقـدمي املـ   ونتيجـة لـذلك، طُلـب إىل املكتـب          . وطنية جلمـع األسـلحة وتـسليمها طواعيـة        
ــشورة و ــة  امل ــدان يف املنطق ــدة بل ــشأنإىل ع ــدا  ب ــوعي   إع ــسليم الط ــة للت ــك  د محــالت وطني لتل

ــة التــدمري األنــسب  وبــشأن والــتخلص منــها، وتــدبر شــؤوهنا األســلحة ومجعهــا  حتديــد منهجي
كمــا . وإمكاناهتــا اخلاصــةاخلــاص واألكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة حــسب ســياقها الــوطين  

  . يف تصميم محلة وطنية شاملةالتمست إكوادور دعم املكتب 
ن املتعلق بالساحل من الربنامج العاملي لألسـلحة، تلقـى املكتـب متـويال              كوِّويف إطار امل    -٦١

ويف .  بلـدين مـن بلـدان الـساحل      ها يف وتـدمري األسـلحة   تنفيذ محالت مجع    لمن حكومة اليابان    
ــذ محــالت    اًاملكتــب تقييمــ أجــرى ، ٢٠١٤مــارس /آذار  لالحتياجــات مــن أجــل إعــداد وتنفي

تــدمري األســلحة ب ، والقيــام الحقــاًالنيجــريف ســلحة الناريــة التــسليم الطــوعي لألشأن للتوعيــة بــ
وسـتنفذ  . النارية اجملموعة واألسلحة النارية املتجر هبا بطرق غري مـشروعة الـيت متـت مـصادرهتا               

الــشركاء الـصغرية وسـائر   هـذه األنـشطة بــشكل مـشترك مـع اللجنــة الوطنيـة املعنيـة باألســلحة       
  .املعنينيالدوليني 

مـشتركة مـع اللجنـة الوطنيـة الـسنغالية            حاليا على صياغة خطة عمل     ويعكف املكتب   -٦٢
  .هذا البلديف املعنية باألسلحة الصغرية بغية تنفيذ أنشطة مجع وتدمري األسلحة النارية 

    
    املصادرةاألسلحة النارية حفظ سجالت األسلحة النارية، ال سيما تعزيز أمن وفعالية   - ٢  

علــى اعتمــاد تــدابري   األطــراَف الــدولَ بــأن حيــثَّاملــؤمتر  أيــضاًأوصــى الفريــق العامــل    -٦٣
ــدمري         ــصادرة وت ــتبانة وم ــضبط واس ــة ل ــة الداخلي ــا القانوني ــار نظمه ــة يف إط وإجــراءات معياري
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 والــذخرية الــيت جــرى صــنعها واالجتــار هبــا بــصورة غــري  مكوِّناهتــااألســلحة الناريــة وأجزائهــا و
ــا يف ذلــك حفــظ ســجالت مناســبة لألســ     ــصادرة أو  مــشروعة، مب ــضبوطة أو امل ــة امل لحة الناري

  .املدمرة أو املعطلة
وركــز املكتــب علــى صــياغة مقترحــات لتعزيــز أمــن غــرف التخــزين اخلاصــة باألســلحة    -٦٤

الناريــة املــضبوطة داخــل دوائــر الــشرطة واحملــاكم واملؤســسات املــشاركة يف التحقيــق يف جــرائم    
عدة اخلاصـة يف هـذا اجملـال مـع عـدة بلـدان يف              وناقش املكتـب احتياجـات املـسا      . األسلحة النارية 

غرب أفريقيا وأمريكا اجلنوبية، ال سيما اعتماد إجراءات تـشغيل موحـدة آمنـة بالنـسبة لألسـلحة          
  . والتخلص النهائي منها بشكل آمن وسليم شؤوهناالنارية املضبوطة واملصادرة وتدبر

مــم املتحــدة اإلقليمــي لــشؤون مقتــرح متويــل مــشترك مــع مركــز األأُعــدَّ ويف أفريقيــا،   -٦٥
أفريقيـا،  يف ملكتب األمم املتحدة لـشؤون نـزع الـسالح          التابع  السلم ونزع السالح يف أفريقيا،      

العدالـة اجلنائيـة    التـدابري املتخـذة يف إطـار        توغو، من أجل تعزيـز       الذي يوجد مقره بلومي، يف    و
مراقبـة  جمـال   ملـساعدة التقنيـة يف      الجتار باألسـلحة الناريـة وتقـدمي ا       لللتصدي  يف منطقة الساحل    

يف منطقـة الـساحل     ع هذا املقترح أنشطة املكتـب       وسيوسِّ. واألسلحة اخلفيفة الصغرية  األسلحة  
  . وكاالت إنفاذ القانوننة يف واملخزأمن األسلحة النارية املضبوطة لتشمل تعزيز 

يف متـها األرجنـتني   ويف أمريكا اجلنوبية، ميكن للمكتب أن يبين على التجربـة الـيت راك     -٦٦
تعزيز وتيـسري التعـاون املباشـر بـني     من أجل متكاملة حلفظ السجالت، نظم وضع وتدبري  جمال  

يف وضع سجل وطين لألسلحة النارية، متـشيا مـع قـانون            بوليفيا  األرجنتني وبوليفيا، ومساعدة    
عمليـة  وسـيدعم املكتـب هـذه ال      .  الـذي اعتمـد مـؤخرا      ٢٠١٣ لعام   ٤٠٠األسلحة النارية رقم    

واملـشورة   الـتقين  م، إذا اقتـضى األمـر، الـدعم       يقدِّسـ العاملي لألسلحة النارية و    من خالل برناجمه  
  .لتنظيم وتنفيذ النظام الوطين لألسلحة الناريةذوي الصلة التشريعية 

ويعكف املكتب حاليا على استكشاف إمكانية تطوير حل حلفـظ سـجالت األسـلحة                -٦٧
ن مـن تعزيـز املـساءلة    مات الدولية والدول األطراف املعنية، مما سيمكِّالنارية املضبوطة مع املنظ   

  . وزيادة قدرة السلطات الوطنية على تتبع وحتليل املعلومات املتعلقة باالجتار باألسلحة النارية
    

    دعم وسم األسلحة النارية بالعالمات   - ٣  
ة ومكتــب شــؤون نــزع  واجلرميــخــدِّراتكتــب املعــين باملامل، يتبــادل ٢٠١٢منــذ عــام   -٦٨

ســياق املعلومــات بــشأن أنــشطتهما يف غــرب أفريقيــا، وحيــددان جمــاالت متكاملــة يف   الــسالح
 واجلرميـة ومكتـب     خـدِّرات كتـب املعـين بامل    املونسق  . تنفيذ األنشطة املتعلقة بالوسم بالعالمات    
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دريب آالت الوسـم والتـ    سـتتلقى   شؤون نزع السالح أنشطتهما من أجـل حتديـد البلـدان الـيت              
م املنظمتــان املــساعدة مــن أجــل إدراج االلتزامــات     وســتقدِّ. ٢٠١٥ و٢٠١٤خــالل عــامي  

وســم الــواردات بعالمــات يف التــشريعات الداخليــة ووضــع إجــراءات تــشغيلية   بــشأن القائمــة 
  .موحدة لوسم األسلحة النارية بعالمات

    
    التنسيق والتعاون مع الشركاء الدوليني واإلقليميني  -رابعاً  

    التعاون داخل منظومة األمم املتحدة  - فأل  
 وهـو ة مبادرات مشتركة بني الوكاالت بشأن األسـلحة الناريـة،         شارك املكتب يف عدَّ     -٦٩

 والتــرويج ،ذات الــصلة هبــدف تعزيــز الــشراكات   واهليئــات يواصــل التعــاون مــع املنظمــات    
اء املـسائل املتعلقـة مبراقبـة       لربوتوكول األسلحة النارية، والدعوة إىل اتباع هنـج أكثـر تكـامالً إز            

  .األسلحة النارية
    

    بني الوكاالتة ادرات املشتركبامل  - ١  
ــب    -٧٠ ــسامهته يف عمــل   واصــل املكت ــشاركته وم ــة باألســلحة    م ــال املتعلق ــسيق األعم ــة تن آلي

وهي منصة التنسيق اليت أنشأها األمني العام على مستوى منظومة األمـم املتحـدة بأسـرها                ،  الصغرية
ني وعـشرين  توتـضم اآلليـة اثنـ   .  تعزيز تبادل املعلومـات والتنـسيق بـشأن املبـادرات اجلاريـة        من أجل 

مبنـع العنـف املـسلح والتخفيـف مـن      العاملة يف جماالت خمتلفة متعلقـة       من هيئات األمم املتحدة     هيئة  
ها مـن   أثر األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة على اجملتمعات واجلماعات احمللية واألفـراد، كـل منـ              

مـن خـالل هـذه اآلليـة، معلومـات بـصورة منتظمـة إىل                م املكتـب،  وقدَّ. خالل جمال عملها اخلاص   
وباإلضـافة إىل ذلـك، أنتجـت اآلليـة         .  وأعمـال مـؤمتر األطـراف      تهحـول أنـشط   هـا   فيشركاء  المجيع  

  .مسامهات جوهريةبيانات وتقارير مشتركة ساهم فيها املكتب 
عملية تطوير املعايري الدولية ملراقبـة األسـلحة الـصغرية          يف   يةم املكتب مدخالت إضاف   وقدَّ  -٧١

بلـغ  وقـد   . الفريق العامل املرجعي آلليـة تنـسيق األعمـال املتعلقـة باألسـلحة الـصغرية              اليت يقوم هبا    
  . التشريعية والتنظيميةالنمائط تطوير املعايري مرحلته النهائية وينصب التركيز حاليا على 

    
    كيانات األمم املتحدةر سائالتعاون مع   - ٢  

ق املكتب على حنو وثيـق تقـدمي أنـشطة املـساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات يف غـرب                     نسَّ  -٧٢
ُيــساق و. اجتماعــات منتظمــة علــى مــستوى كبــار املــديرين واخلــرباء عقــد أفريقيــا مــن خــالل 
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ريــة كمثــال علــى هــذا التعــاون النــاجح إعــداد مقتــرح مــشترك للتــصدي لالجتــار باألســلحة النا
  . لمسائل املتعلقة مبراقبة األسلحة الصغرية يف منطقة الساحللو

ق املكتـب أنـشطته امليدانيـة مـع         ويف إطار تنفيذ الربنامج العاملي لألسـلحة الناريـة، ينـسِّ            -٧٣
عقـد  املكاتب اإلقليمية والوطنية ذات الصلة التابعة لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مـن خـالل                  

  .اليت ينظمهااألحداث  دعوات للمشاركة يف حتديث املعلومات وتوجيهاجتماعات منتظمة و
    

    سائر املنظمات الدولية واإلقليميةالتعاون مع   - باء  
    االحتاد األورويب   - ١  

االحتـاد   ويعـد  .وثيق مع االحتاد األورويب يف عـدة جمـاالت        ال هحافظ املكتب على تعاون     -٧٤
مـن أعمـال    املكتـب   اليت تسهم فيمـا يـضطلع بـه         املاحنة  األورويب حاليا واحدا من أبرز اجلهات       

وحافظ املكتب على اتصاالت منتظمة مع العديـد مـن دوائـر االحتـاد              . باألسلحة النارية متعلقة  
دعوات ملقـر   واظب املكتب على توجيـه الـ      كما  . الوفوداألورويب، سواء على مستوى املقر أو       

م تنفيــذ م إحاطــات منتظمــة بــشأن تقــدُّ وقــدَّأنــشطته للمــشاركة يف ووفــوده االحتــاد األورويب 
  . الربنامج العاملي لألسلحة النارية

دة الـسنوات،   ، اعتمد االحتاد األورويب خطة استراتيجية جديدة متعـدِّ        ٢٠١٣ويف عام     -٧٥
ومت . اعتربت االجتار غري املـشروع باألسـلحة الناريـة أولويـة أساسـية ألعـضاء االحتـاد األورويب                

جماالت عمـل كـل منـهما وتنـسيق         ترشيد   املكتب واالحتاد األورويب من أجل       تعزيز احلوار بني  
عملهما، حيثما أمكن، فيما خيص الدراسـة الـشاملة املتعلقـة باألسـلحة الناريـة، أو فيمـا يتعلـق                    

  .بتعزيز مواءمة التشريعات، مبا يف ذلك جترمي األفعال الواردة يف بروتوكول األسلحة النارية
    

    )اإلنتربول(دولية للشرطة اجلنائية املنظمة ال  –٢  
دعم مـايل مـن االحتـاد األورويب، بتنفيـذ مـشروعني          بـ نتربـول واملكتـب حاليـا،       اإلقوم  ت  -٧٦

ــا متكــاملني ،منفــصلني ــاطق   ، وإن كان ــدان واملن ــة يف البل ــشأن األســلحة الناري ــسمات  ب ذات ال
 مـن  اإلنتربـول مـسامهات مـن   وتلقـى املكتـب     . لتعزيز التعاون ميثالن أساسني مثمرين    املتشاهبة،  

  . اخلاص باألسلحة الناريةي  يبالتدرمنيطتني للمنهاج أجل تطوير 
ــي      -٧٧ ــب ممثل ــا املكت ــك، دع ــشاركة بوصــفهم خــرباء يف   اإلوإضــافة إىل ذل ــول إىل امل نترب

الدورة التدريبية املتعلقة بالتحقيق واملالحقـة القـضائية بـشأن االجتـار باألسـلحة الناريـة يف غانـا               
كمـــا نظـــم . ٢٠١٤مـــارس / ويف البـــاز يف آذار٢٠١٢أكتـــوبر /سنغال يف تـــشرين األولوالـــ
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ــا ومكتــب شــؤون نــزع   بالتعــاون مــع نتربــول، اإلاملكتــب و منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب
  . ٢٠١٣مايو / يف أيارهاوتعقباألسلحة السالح، املؤمتر املشترك األول حول وسم 

    
    املنظمات والشبكات اإلقليمية  - ٣  

    السوق اجلنوبية املشتركة واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا    
 التـابع للـسوق     املكتب مـع الفريـق العامـل املعـين باألسـلحة الناريـة واملتفجـرات              تعاون    -٧٨

لتنفيـذ الربوتوكـول وتعزيـز ودعـم املواءمـة      املـشترك   مـن أجـل تقـدمي الـدعم     اجلنوبيـة املـشتركة  
ــة  ــةيف اجلاري ــق      وحــضر ا. املنطق ــصال وثي ــى ات ــي عل ــل، وبق ــق العام ــب اجتماعــات الفري ملكت

مبسؤويل السوق اجلنوبية املشتركة، وناقش أشكال التعاون بني املنظمتني من أجـل املـسامهة يف               
تعزيز الفريق العامل بوصفه منتـدى منتظمـا للتعـاون وتبـادل املعلومـات بـشأن املـسائل املتعلقـة                  

  . باألسلحة النارية
ب علـى اتـصاالت منتظمـة مـع مـسؤولني مـن أمانـة اجلماعـة االقتـصادية                   وحافظ املكت   -٧٩

  .يف غرب أفريقيانظّمها األحداث اليت إىل دعاهم و ،لدول غرب أفريقيا
    

    منظمة األمن والتعاون يف أوروبا     
يف جمـال   متعـددة   مـستويات   علـى    منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    مع  املكتب  يتعاون    -٨٠

املنظمتــان يف إعــداد وثــائق الــسياسة تعاضــدت فقــد : الناريــة غــري املــشروعةمكافحــة األســلحة 
خـالل إعـداد أدواهتمـا التقنيـة املتعلقـة          بانتظـام   ا  تاخلاصة بكل منـهما وتـشاور     والواليات  العامة  

  .  على حنو تآزرياملوارد املتوافرةواستخدام بالتنفيذ، هبدف ضمان االتساق 
كتب ومنظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا تعاوهنمـا مـن            املوطّد  ،  ٢٠١٣مايو  /ويف أيار   -٨١

ختطيط وتنظـيم مـؤمتر إقليمـي حـول تعقـب األسـلحة الناريـة غـري املـشروعة          التشارك يف   خالل  
منظمــة األمــن يف لــول عمليــة هلــذه املــسألة بــني الــدول األعــضاء   األخــذ حبمــن أجــل تــشجيع  
  .والتعاون يف أوروبا

 منظمة األمن والتعاون يف أوروبا للمشاركة يف اجتماع عيت، ُد٢٠١٣يوليه /متوز ويف  -٨٢
 ودعت. يتعلق باألسلحة الناريةي  يبج تدرافريق اخلرباء املعين باألسلحة النارية بشأن وضع منه

خالل االجتماع الذي إيضاحي منظمة األمن والتعاون يف أوروبا املكتب إىل تقدمي عرض 
 والتكلم يف منتدى التعاون األمين ٢٠١٣نوفمرب /اينعقده فريق االتصال اآلسيوي يف تشرين الث



 

22 V.14-02330 

 

CTOC/COP/WG.6/2014/3  

ويعقد خرباء املكتب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا . ٢٠١٤مارس /يف آذاراملعقود 
  . مشاورات منتظمة بشأن أنشطتهم الراهنة ويطلعون بعضهم البعض على خططهم

    
  ق ودعم التصدياملقترحة من أجل تشجيع التوصيات واألنشطة   -خامساً  

    على بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه
ــة       لعــلَّ  -٨٣ ــة وتقني ــق تكفــل تقــدمي مــساعدات مالي ــودُّ أن ينظــر يف طرائ ــق العامــل ي  الفري

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

 الفريق العامل يـودُّ أن ينظـر يف التوصـيات واألنـشطة املقترحـة املبينـة أدنـاه لبحـث                     لَّولع  -٨٤
  .٦/٢أنشطته الذي سُيقّدم إىل املؤمتر لكي ينظر فيه وفقا للقرار عن إمكانية إدراجها يف التقرير 

    
    التوصيات  - ألف  

 بعُد على بروتوكـول األسـلحة     لعلَّ املؤمتر يودُّ أن حيثَّ الدول األعضاء اليت مل تصادق           -٨٥
  . النارية أو مل تنضم إليه على أن تفعل ذلك

وتـضمينها  ولعلَّ املـؤمتر يـودُّ أن حيـثَّ الـدول األطـراف علـى تعزيـز تـشريعاهتا اجلنائيـة                 -٨٦
اجلرائم اجلنائية املنصوص عليها يف بروتوكول األسلحة الناريـة، مبـا يف ذلـك اجلـزاءات املناسـبة        

  .تهاوجساماجلرمية مع طبيعة اليت تتوافق 
 علـى تعزيـز القـدرات الوطنيـة علـى إجـراء              األطـرافَ  ولعلَّ املؤمتر يودُّ أن حيثَّ الـدولَ        -٨٧

  .باألسلحة النارية وصالهتا باجلرمية املنظمة التحقيقات واملالحقات القضائية اليت تتعلق
ليــات رصــد وطنيــة جلمــع   علــى إنــشاء آ األطــراَفولعــل املــؤمتر يــودُّ أن حيــثَّ الــدولَ   -٨٨

 تبـادل املعـارف واخلـربات بـني الـدوائر املعنيـة       وحتليل بيانات األسلحة الناريـة بانتظـام، وتيـسري        
  .األسلحة الناريةمتعلقة بدة بشأن مواضيع حمدَّ

    
    رات واجلرميةاألنشطة املقتَرحة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ  - باء  

حول االجتار باألسـلحة الناريـة اسـتنادا         سنويةاستقصائية  سة  ينبغي أن يعد املكتب درا      -٨٩
م، هلـذا الغـرض،     ملعلومات اليت تقدمها الدول بـشأن األسـلحة الناريـة املـضبوطة، وأن يقـدِّ              إىل ا 

  .من أجل املشاركة يف الدراسةها املساعدة التقنية إىل البلدان اليت حتتاج
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قـات دراسـية إقليميـة وثـالث حلقـات          ينبغي أن ينظم املكتـب علـى األقـل ثـالث حل           و  -٩٠
لبلـدان املهتمـة   انخفـضة و امل تـصديق ال عمل وطنيـة سـابقة للتـصديق يف املنـاطق ذات مـستويات            

  .باستكشاف إمكانية أن تصبح طرفا يف الربوتوكول
يف ص وأنـشطة بنـاء القـدرات للـدول          ينبغي أن يكثف املكتب توفري التـدريب املتخـصِّ          -٩١

تطبيـق اتفاقيـة    يف جمـال    قة باألسلحة النارية ومالحقة مرتكبيها، و     ئم املتعل جمال التحقيق يف اجلرا   
  .هذا الغرضتحقيق األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية ل

ع املكتب تبادل املعلومات مـن خـالل حلقـات عمـل تدريبيـة منتظمـة             ينبغي أن يشجِّ  و  -٩٢
  .بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية على املستوى الوطين واإلقليمي واألقاليمي

صني ر املكتب إنشاء شبكات إقليمية تضم خـرباء أسـلحة ناريـة متخصِّـ             ينبغي أن ييسِّ  و  -٩٣
حــاالت لتيــسري تبــادل املعلومــات واخلــربات فيمــا يتعلــق بــالتحقيق واملالحقــة القــضائية بــشأن   

  .  من اجلرائم اخلطرية ذلكرياالجتار باألسلحة النارية وصالهتا باجلرمية املنظمة وغ
، تطـوير أدوات املـساعدة التقنيـة املالئمـة     حسب االقتـضاء أن يواصل املكتب،     ينبغيو  -٩٤

  .بشأن األسلحة النارية
  


