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  الفريق العامل املعين باألسلحة النارية
  ٢٠١٤مايو / أيار٢٨-٢٦فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٣َّالبند 

  رصد تدفقات االتِّجار غري املشروع باألسلحة النارية
        على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي

      استبيان بشأن الضبطيات املهمَّة    
      رة من األمانةمذكِّ    

    مةمقدِّ  -أوالً  
يف دورتـه  مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة             اعتمد  

صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبـا         " املعنون   ٥/٤ اخلامسة القرار 
ر إىل مكتـب األمـم املتحـدة     من ذلك القرار، طلـب املـؤمت     ٧ويف الفقرة   ". بصورة غري مشروعة  

 عــن الطــابع عــرب الــوطين لالتِّجــار     أن جيــري دراســةً ) املكتــب(رات واجلرميــة  املعــين باملخــدِّ 
ــل املعلومــات        ــستند إىل حتلي ــستخدمة يف ذلــك االتِّجــار ت ــدروب امل ــة وعــن ال باألســلحة الناري

ــصادرة      ــذخرية امل ــدول عــن األســلحة وال ــن ال ــة م ــؤمتر يف . املقدَّم ــسادسة  واعتمــد امل ــه ال  دورت
ترويُج االنضمامِ إىل بروتوكول مكافحة صنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا            " املعنون   ٦/٢ القرار

ــم        ــة األم ــل التفاقي ــشروعة، املكمِّ ــصورة غــري م ــا ب ــذخرية واالتِّجــار هب ــا وال املتحــدة  ومكوِّناهت
 حــاط املــؤمتر علمــاً   منــه، أ٧ ويف الفقــرة". ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة، وتنفيــِذه     

باملعلومــات الــيت مجعهــا املكتــب حــىت ذلــك احلــني يف ســياق الدراســة املــذكورة، وطلــب إىل     
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ل هـذه  املكتب أن حيسِّن املنهجية املتَّبعة فيها، بالتعـاون الوثيـق مـع الـدول األعـضاء، وأن ُيكمِّـ                 
 علــى تلــك وبنــاًء. بعة للواليــة املــسندة إليــه، لينظــر فيهــا املــؤمتر يف دورتــه الــسا  الدراســة وفقــاً

  .الوالية، أُعدَّ هذا االستبيان لكي متأله الدول األعضاء فقط
ى إجراء الدراسة املطلوبة عن االتِّجار باألسلحة النارية، ُيرجى من الدول األعـضاء             وحىت يتسنَّ 

اســتبيان بــشأن الــضبطيات  : تــوايف املكتــب مبعلومــات يف هــذا الــشأن باســتخدام اســتبيانني   أن
ــُموكالمهــا .  واســتبيان بــشأن الــضبطيات املهمَّــة الــسنوية ة بــصيغة يف شــكل وثيقــة مــستقلَّ  دٌَّع
وتستنسخ ورقة قاعة االجتماعات هذه اسـتبيان الـضبطيات املهمَّـة، الـذي ينقـسم إىل       . إكسيل

ــة القائمــة، ميكــن أن تــوفِّ  وتبعــاً. عــشر تبويبــات ــة هيئــات   للــهياكل الوطني ر املعلومــات املطلوب
نسيق العمل على ملء االسـتبيانني وإعادهتمـا إىل املكتـب، يوصـى بـأن تعـيِّن الـدول                  ولت. خمتلفة

  .األعضاء جهة وصل وحيدة لكي تكون املسؤول الرمسي عن تنسيق العمل بشأن االستبيانني
ــواردة يف  وينبغــي جلهــات الوصــل أنْ  ــة ترجــع إىل التعليمــات ال ــة التبويب  مــن االســتبيان  الثاني

وأن تكفـل إطـالع كـل اجلهـات اجمليبـة املـسؤولة عـن مـلء         )  الثاين أدنـاه   املستنسخة يف القسم  (
وينبغـي جلهـات الوصــل   . أقـسام االسـتبيان علـى تلـك التعليمـات وقراءهتــا قبـل مـلء االسـتبيان        

تكفل قيام اجلهات املعنية مبلء كل التبويبات ذات الصلة، وجتمعها وتعيدها إىل املكتـب يف                أن
  .صورة استبيان واحد مملوء

تعليمات عن كيفيـة تقـدمي االسـتبيانات       /http://firearmstrafficking.unodc.org  يف الرابط  رُدوَت
وُيرجى إعـادة االسـتبيانات اململـوءة     . اململوءة إىل املكتب من خالل حتميلها يف موقعه الشبكي        

، ٢٠١٤ مـارس /آذار ٣١ حبلـول يـوم   ٢٠١٢-٢٠١٠دة فيهـا الفتـرة   اليت تغطي البيانات الوار   
ينـاير إىل كـانون     /وإعادة االستبيانات اليت تغطي البيانات الواردة فيها الفتـرة مـن كـانون الثـاين              

  .٢٠١٤أبريل / نيسان٣٠ حبلول يوم ٢٠١٣ ديسمرب/األول
 النارية، التابع للفرع املعين     وميكن طلب املساعدة يف ملء االستبيان من الربنامج العاملي لألسلحة         

  .باجلرمية املنظَّمة واالتِّجار غري املشروع، يف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية
  .gfp@unodc.org: الربيد اإللكتروين

    
    :تقرير من حكومة

   :السنة املشمولة بالتقرير

  )السنة/الشهر/اليوم(  :ستبيانتاريخ ملء اال
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 تعليمات  -ثانياً 
 

  .عشر تبويباتينقسم االستبيان اخلاص بتقرير املضبوطات املهمَّة إىل 
 معلومـات عـن التعـاريف والتـصنيفات املـستخدمة يف            األوىل إىل الثالثة  ن التبويبات من    وتتضمَّ

  .ملؤهاوليس مطلوبا االستبيان 
 وسـائر املـشاركني؛ وهـي معلومـات       جهة الوصـل   معلومات عن    ، فتتضمن التبويبة الرابعة ا  أمَّ

  .جهة الوصلينبغي أن توفرها 
وحقـــول البيانــات مقـــسَّمة إىل  .  أســـئلة عــن الـــضبطيات املهمَّــة  التبويبـــة اخلامــسة ن وتتــضمَّ 

ــة  ــذخرية؛     : اجملموعــات املواضــيعية التالي ــة؛ ال ــد األســلحة الناري ــضبطية؛ املكــان؛ حتدي ــد ال حتدي
  .كوِّنات؛ سياق الضبطية؛ مالحظاتاألجزاء وامل

وميكنكم كتابة اإلجابة يف احليز املخصص يف بعض احلقول، ولكـن ميكـنكم يف بعـضها اآلخـر                  
وسـوف  ). القائمـة املنـسدلة   (اختيار اإلجابة مـن قائمـة اختيـار منـسدلة تظهـر خيـارات خمتلفـة                 

  :دو بالشكل التايلتظهر القائمة املنسدلة تلك عند اختيار اخلانة ذات الصلة، وسوف تب
    

      
  :يشري مثلث صغري جبوار عنوان احلقل أو البيانات إىل معلومات إضافية على النحو التايل

  

      
ا بالنـسبة   أمَّـ . وُيرجى استخدام صف مستقل للمعلومـات املتعلقـة بكـل سـالح نـاري مـضبوط               

ت عن عدد الطلقات املضبوطة يف العمليـة ونـوع          للذخرية، فريجى االقتصار على تقدمي معلوما     
وفيما يتعلق باألجزاء واملكوِّنات، يرجى تقدمي معلومات عن عدد األشـياء املـضبوطة             . الذخرية
  . وميكن اختيار نوع األجزاء واملكوِّنات من القائمة املنسدلة. ونوعها

ط املائل األمحر، أمثلة لكيفيـة      ، باخل التبويبة اخلامسة وترد يف صفوف البيانات الثالثة األول يف        
  .تعبئة جدول مجع البيانات

  :الكاتب
  إرشادات منوذجية

 تعليق
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    هيكل جدول مجع بيانات الضبطيات    
  . التبويبة اخلامسةالكائنة يف) مصحوبة بشرح(فيما يلي قائمة جبميع احلقول 

    
    القسم اخلاص بتحديد الضبطية    

ب تصاعدي مستقلة رقماً خمتلفاً بترتي) ضبطية(يرجى إعطاء كل حالة  :رقم احلالة
أو /دت املضبوطات من األسلحة النارية، ووإذا ما تعدَّ...). ، ٣، ٢ ،١(

أجزائها ومكوِّناهتا، والذخرية يف احلالة الواحدة، فريجى استخدام صفوف 
وال حاجة لتكرار التفاصيل املشتركة . متجاورة متعدِّدة حتمل رقم تلك احلالة

املدينة /ل تاريخ الضبط، واملقاطعةمث(بني مجيع املضبوطات يف احلالة الواحدة 
بل ُتذكر مرة واحدة فقط يف الصف ) اليت متَّ فيها الضبط، وأمساء املتَّجرين

وينبغي تدوين املعلومات املتعلقة باألسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا . األول
وعند تعدد املضبوطات يف احلالة . والذخرية يف األعمدة املخصَّصة لكل منها

ورقم احلالة . حدة، يرجى استخدام رقم تلك احلالة لكل شيء ضبط فيهاالوا
سوف يظهر تلقائيا يف القوائم املنسدلة التبويبة اخلامسة الذي تدخلونه يف 

 .التبويبات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة اخلاصة برقم احلالة يف

 .التاريخ الدقيق للضبطية، باليوم والشهر والسنة :التاريخ

 .االسم الذي أُطلق على العملية اليت متَّ فيها ضبط املضبوطات :اسم العملية
  

 القسم اخلاص باملكان    
 

 .يرجى اختيار اسم البلد من القائمة املنسدلة :البلد

ــد املكــان   :مكان الضبطية ــيش،    (يرجــى حتدي ــة، أو املعــرب احلــدودي، أو نقطــة التفت اســم املدين
 . فيه ضبط املضبوطاتالذي متَّ) املطار، أو امليناء أو

  
  القسم اخلاص بتحديد األسلحة النارية    

 
ال حيتاج املكتب من أجل إجراء الدراسة اخلاصة باالتِّجار باألسلحة الناريـة إىل احلـصول علـى           

ــة املــضبوطة      ــة علــى األســلحة الناري ــة للتعــرف بدق ــات املطلوب ، ومــن مثَّ. كامــل جمموعــة البيان
وإذا مـا قـدَّم     . مـات املتعلقـة بـالرقم التسلـسلي للـسالح النـاري املـضبوط             املعلوُيحذف  فسوف  

  .بلدكم معلومات من هذا القبيل، فلن يستخدمها املكتب ولن ينشرها
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ة األســلحة الناريــة حــسب نوعهــا هــو األســاس اهلــام األول       إنَّ حتديــد ماهيَّــ  :النوع
ستخدمة يف هــذا ومــع مراعــاة التبــاين يف املــصطلحات املــ . لتــصنيفها وتنظيمهــا

الشأن بني الدول املختلفة، يطلب املكتب معلومات عن أنواع األسلحة الناريـة            
ارة، املـــسدَّسات العاديـــة، البنـــادق، بنـــادق الـــصيد، املـــسدَّسات الـــدوَّ: التاليـــة

الرشَّاشات، الرشَّاشـات القـصرية، البنـادق املتعـددة الـسبطانات، بنـادق الـصيد               
وميكــن اختيــار هــذه .  األســلحة البدائيــة الــصنع،)سات الــصيدمــسدَّ(القــصرية 

أمَّا إذا تعـذَّر تـصنيف األشـياء    . األنواع من األسلحة النارية من القائمة املنسدلة   
  ".غري ذلك"املضبوطة يف أيٍّ من هذه الفئات، فريجى اختيار فئة 

علـى  ومـن األمثلـة     . طراز السالح الناري هو يف العادة اسـم اجلهـة الـيت صـنعته               :الطراز
 .ند ويسون، تاوروسآبرييتا، كولت، غلوك، مسيث : ذلك

قــصد بطريقــة العمــل الطريقــة الــيت يــؤدِّي هبــا الــسالح النــاري وظيفتــه، ســواء ُي :طريقة العمل
. أكانــت الطلقــات ُترمــى بطريقــة تكراريــة أم واحــدة فواحــدة، ومــا إىل ذلــك  

املثـــال وتـــشمل طرائـــق عمـــل خمتلـــف أنـــواع األســـلحة الناريـــة، علـــى ســـبيل  
العمــل بالرافعــة، والعمــل بــاملزلق، والعمــل اآليل الكامــل،  : احلــصر، مــا يلــي ال

ولغـرض دراسـة االتِّجـار باألسـلحة الناريـة، جيمـع املكتـب              . والعمل شـبه اآليل   
العمل التكراري، العمـل اآليل الكامـل، العمـل         : بيانات عن طرائق العمل التالية    

وينبغـي اختيـار نـوع العمـل مـن          . زدوجشبه اآليل، العمل األحـادي، العمـل املـ        
 .القائمة املنسدلة

. صنَّف أيضا مجيـع األسـلحة الناريـة، باسـتثناء بنـادق الـصيد، حبـسب عيارهـا                 ُت :العيار
ســبطانة الــسالح النــاري مقــدَّراً بالبوصــة أو ) ُجــفِّ(والعيــار هــو قطــر جتويــف 

س ُتسمَّى مقياس القـدِّ  صنَّف أيضاً بنادق الصيد باستخدام وحدة قيا  وُت. امللِّيمتر
)gauge(   ًــساويا ــسبطانة م ــات  ، حيــث يكــون قطــر جتويــف ال ــدد مــن الكري  لع

على سبيل املثـال،    . الرصاصية ذات قطر معيَّن يعادل وزهنا جمتمعة رطالً واحداً        
ــها   ١٢ ــة رصاصــية قطــر كــل من ــدِّ( بوصــة ٠,٧٢٩ كري يعــادل وزهنــا ) ١٢ ق

  .جمتمعة رطالً واحداً
 . الذي صنعت فيه األسلحة النارية وأجزاؤها ومكوِّناهتا والذخريةالبلد :بلد الصنع

بلد االسترياد 
 :املشروع

اسم البلد الذي اسُتورد فيه السالح الناري بصفة مشروعة، عندما يكـون امسـه              
    .موسوماً على ذلك السالح

   تعليقات    
  يرجى استخدام القائمة املنسدلة: النوع

   القائمة املنسدلةيرجى استخدام: طريقة العمل
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يرجى إدخال اسم البلـد الـذي اسـُتورد فيـه الـسالح النـاري علـى حنـو         : بلد االسترياد املشروع  
      .  على السالح الناريمشروع عندما يكون امسه موسوماً

    القسم اخلاص بالذخرية    
عـدد طلقـات الـذخرية املـضبوطة ونـوع الـذخرية       : حيتوي قسم الـذخرية علـى حقلـني للبيانـات     

ــضبوطة      . ملــضبوطةا ــا عــدد الطلقــات امل ــغ فيه ــيت بل ــضبطيات ال ــادة بال ــة٥٠ًويرجــى اإلف   طلق
ولغرض هـذا االسـتبيان، جيمـع املكتـب معلومـات عـن نـوعني مـن الـذخائر مـصنفني                     . أكثر أو
علـى سـبيل املثـال،    " غـري ذلـك  "وتـشمل فئـة    ". غـري ذلـك   "ذخائر األسلحة النارية، و   : فئتني يف

وينبغـي  ). املـورتر (اصة باملدافع وقاذفـات القنابـل اليدويـة ومـدافع اهلـاون             القنابل والقذائف اخل  
  .اختيار اجلواب املناسب من القائمة املنسدلة

    
  القسم اخلاص باألجزاء واملكوِّنات    

حيتوي قسم األجزاء واملكوِّنات على حقلني للبيانات، يتعلق أحدمها بعدد األجـزاء واملكوِّنـات     
ويرجــى اإلفــادة بالــضبطيات الــيت بلــغ فيهــا عــدد األجــزاء  . خــر بأنواعهــااملــضبوطة ويتعلــق اآل
ولغرض هذا االستبيان، جيمع املكتب معلومات عـن أنـواع        .  أو أكثر  ١٠واملكوِّنات املضبوطة   

السبطانات، واهلياكل أو علـب املغـالق، واملزالـق أو األسـطوانات،            : األجزاء واملكوِّنات التالية  
وينبغــي اختيــار . غــاليق، وكــوامت الــصوت، واملنــاظري، وخزانــات الــذخرية  واملغــاليق أو كتــل امل

مـن القائمـة املنـسدلة      " غـري ذلـك   "ويرجى استخدام اخليار    . النوع املناسب من القائمة املنسدلة    
  .إذا كانت األشياء املضبوطة ال تندرج ضمن أيٍّ من هذه الفئات

    
    القسم اخلاص بسياق الضبطية    

وتتـيح قائمـة منـسدلة عـدداً        . لومات عن الـسياق الـذي متَّـت فيـه الـضبطية           جيمع هذا القسم مع   
مــن اخليــارات للــرد بــشأن الــسياق، مبــا يف ذلــك األفعــال اإلجراميــة الــيت أســفرت عــن ضــبط     

االتِّجـار باألسـلحة الناريـة،    : علـى سـبيل املثـال   (األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية     
  ).يازة غري املشروعةالصنع غري املشروع، احل

 علــى أســئلة عــن الــدروب واألســاليب املــستخدمة يف االتِّجــار       التبويبــة الــسادسة وحتتــوي 
متــصل حبقــل التبويبــة الــسادسة يف " رقــم احلالــة"وحقــل البيانــات املعنــون . باألســلحة الناريــة
املناسـب  " م احلالـة  رقـ "وُيرَجى انتقاء اخليار    . التبويبة اخلامسة يف  " رقم احلالة "البيانات املعنون   

. من القائمـة املنـسدلة عنـد تقـدمي املعلومـات عـن الـدروب واألسـاليب املـستخدمة يف االتِّجـار                     
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 جتـاوزمت ذلـك العـدد،       الثـة بلـدان عبـور كحـدٍّ أقـصى، فـإن            لـذكر ث   اًكما يتيح االسـتبيان حيِّـز     
  .مالحظاتفريجى تقدمي هذه املعلومات يف حقل البيانات املعنون 

    
    خلاص بالدروب املستخدمة يف االتِّجارالقسم ا    

ن ويتـضمَّ : جيمع هـذا اجلـزء معلومـات عـن الـدروب املـستخدمة يف االتِّجـار باألسـلحة الناريـة                   
  :حقول البيانات التالية

  
ــد   ــد املغــادرة أو بل بل

  :املصدر
جِرون باألسـلحة الناريـة     در هو البلد الذي غادر منه املتَّ      بلد املغادرة أو بلد املص    

درت منـــه الـــشحنات غـــري املـــصحوبة مـــن األســـلحة الناريـــة وأجزائهـــا أو غــا 
وهذه األسلحة الناريـة وأجزاؤهـا      . ومكوِّناهتا والذخرية اليت وصلت إىل بلدكم     

ُصـنعت يف ذلـك     /ومكوِّناهتا والذخرية ميكن أن تكون أو ال تكـون قـد أُنتجـت            
 .البلد

اريـة وأجزاؤهـا ومكوِّناهتـا والـذخرية        بلد العبور هو آخر بلد عربته األسـلحة الن         :بلد العبور
وقد يكون هذا البلد بلداً جماوراً، إذا كانـت األسـلحة           . قبل وصوهلا إىل بلدكم   

النارية وأجزاؤهـا ومكوِّناهتـا أو الـذخرية قـد نقلـت بـرا، أو قـد يكـون أيَّ بلـد                      
ــارات   . آخــر، إذا كانــت قــد نقلــت جــوا   ــسادسة علــى خي ــة ال وحتتــوي التبويب

فـإن جتـاوزت ذلـك العـدد، يف حالـة      . الثـة بلـدان عبـور كحـدٍّ أقـصى     النتقـاء ث 
 .بلدكم، فريجى تقدمي هذه املعلومات يف قسم املالحظات

ــا        :بلد املقصد ــا ومكوِّناهت ــة وأجزاؤه ــت األســلحة الناري ــذي كان ــد ال ــو البل ــصد ه ــد املق بل
 .وميكنكم إدراج بلدكم باعتباره بلد املقصد. والذخرية موجَّهة إليه

  
   القسم اخلاص باألساليب املستخدمة يف االتِّجار    

وينبغي تقـدمي   . جيمع هذا القسم معلومات عن األساليب املستخَدمة يف االتِّجار باألسلحة النارية          
  :وحيتوي هذا القسم على حقول البيانات التالية. مجيع األجوبة باستخدام القوائم املنسدلة

  
الـشحنات متَّجهــة حنــو الــداخل أو اخلــارج أو  (دود ضــبطيات علــى احلــ: أمثلـة  :نوع املسار

 .يف الداخل، يف املياه الدولية/، ضبطيات يف اإلقليم الوطين)عابرة

املوضـــع الـــذي ُضـــبطت فيـــه األســـلحة الناريـــة وأجزاؤهـــا ومكوِّناهتـــا /املوقـــع :املنشأة/املكان
  والذخرية

  )ميناء حبريزل،  َمركَبة، قارب، حمطة قطارات، مطار، من: أمثلة للمكان(
 .)مكتب بريد، حمطة قطارات، مطار: أمثلة للمنشأة(
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ــذخرية       :مكان اإلخفاء ــة وأجزاؤهــا ومكوِّناهتــا وال ــه األســلحة الناري ــذي أخفيــت في املكــان ال
 .)أمتعة، بضائع مشحونة، طرود بريدية، مركبة، وغري ذلك: أمثلة(

 .)، بالسكك احلديدية، حبًرا، بالربيدجوا، بالطرق الربية: أمثلة(طريقة النقل  :وسيلة النقل
  

" رقــم احلالــة"وحقــل البيانــات املعنــون . رينجــعلــى أســئلة عــن املتَّالتبويبــة الــسابعة وحتتــوي 
املوجــود يف " رقــم احلالــة"متــصل أيــضاً حبقــل البيانــات املعنــون   التبويبــة الــسابعة املوجــود يف 

ذي الصلة من القائمة املنسدلة عنـد تقـدمي         " لةرقم احلا "وُيرَجى انتقاء اخليار    . التبويبة اخلامسة 
 أقـصى، فـإنْ جتـاوز    ويتيح االستبيان حيًِّزا لذكر ثالثـة متَّجِـرين كحـدٍّ   . جريناملعلومات عن املتَّ 

رين ذوي الـصلة يف الـضبطية الواحـدة ثالثــة، فُيرَجـى تقـدمي هـذه املعلومـة يف حقــل        عـدد املتَّجـ  
  .مالحظاتالبيانات املعنون 

وحقـل البيانـات    . على أسئلة عن اقتفاء أثر األسـلحة الناريـة املـضبوطة          الثامنة   تبويبةالوحتتوي  
ــة"املعنـــون  ــود يف " رقـــم احلالـ ــةاملوجـ ــة  التبويبـ متـــصل أيـــضاً حبقـــل البيانـــات املعنـــون  الثامنـ

ذي الـصلة مـن     " احلالـة  رقـم "اخليـار    وُيرَجى انتقـاء   .اخلامسة التبويبةاملوجود يف   " احلالة رقم"
واحلقـول املوجـودة يف     . ة املنسدلة عند تقدمي معلومات عن اقتفاء أثر سالح نـاري معـيَّن            القائم

ــة املوجــود يف      ــى األســلحة الناري ــالتعرف عل ــةالقــسم اخلــاص ب ــة  التبويب ــصلة حبقــول  الثامن مت
. اخلامـسة  التبويبـة البيانات املوجـودة يف القـسم اخلـاص بتحديـد األسـلحة الناريـة املوجـود يف                  

  .دام القوائم املنسدلة عند تقدمي معلومات عن األسلحة النارية اليت اقُتفي أثرهاويرجى استخ
    

    القسم اخلاص بالتسجيل    
معرفة : جيمع االستبيان معلومات عن شقني رئيسيني للنتائج اليت تسفر عنها عمليات اقتفاء األثر            

لقـسم اخلـاص بالتـسجيل      ر ا ويـوفِّ . وضعية التسجيل، وحتديـد الفتـرة الـيت حـدثت خالهلـا اجلرميـة             
 اقتفاء األثر كشف عن معلومات تتعلق مبكان تسجيل السالح النـاري،            خيارات لإلشارة إىل أنَّ   

ــه  ــدنيني،      . ومالكــه، وحالت ــالكني أصــحاب األســلحة مــن امل ولغــرض هــذا االســتبيان ُيقــصد بامل
  :بيانات التاليةوحيتوي هذا القسم على حقول ال. املؤسسات احلكومية، أو الكيانات التجارية أو
    

يرجى اختيار اجلواب املناسب من القائمة املنسدلة فيمـا يتعلـق مبالـك الـسالح                :مسجَّل يف بلدكم
 . الناري املضبوط إذا اتضح من اقتفاء أثره أنه مسجَّل يف بلدكم

مسجَّل يف بلد 
 :آخر

نـاري  يرجى اختيار اسم البلد، باإلضافة إىل التفاصيل املتعلقة مبالك الـسالح ال            
 .املضبوط وحالة هذا السالح، من القائمة املنسدلة
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يف هذا احلقل من حقول البيانات إذا اتضح من اقتفـاء           " x"يرجى وضع عالمة     :جمهول التسجيل
أثر األسلحة النارية املضبوطة أهنـا ُصـنعت بـصفة غـري مـشروعة يف بلـدكم، أو             

 .بلد من البلدانإذا مل ُيثبِت من اقتفاء أثرها أهنا مسجَّلة يف أيِّ 

يف هذا احلقل من حقول البيانات إذا مل جتر أيُّ عملية           " x"يرجى وضع عالمة     :غري معروف
 .اقتفاء لألثر

ُيقــصد حبالــة الــسالح النــاري معرفــة مــا إذا كــان مــسروقاً، أو مفقــوداً، أو         :احلالة
ي أنـه   فإذا تبني من تعقُّب بلدكم ألثر الـسالح النـاري أنـه مـصدَّر، أ              . مصدَّرا

قد ُصدِّر بصفة رمسية إىل بلد آخر، فريجى ذكر اسم البلد املـصدَّر إليـه واسـم                 
 .املستخِدم النهائي يف حقل البيانات املعنون مالحظات

الفترة اليت حدثت 
  :خالهلا اجلرمية

الفترة اليت حدثت خالهلا اجلرمية هي الزمن الفاصـل بـني آخـر تـسجيل قـانوين                 
ويــوفِّر . التــاريخ الــذي ُضــبط فيــه الــسالح النــاريللــسالح النــاري املــضبوط و

األول هو أقل من ثالثة أشهر، والثـاين هـو أكثـر مـن ثالثـة      : االستبيان خيارين 
 .وُيرَجى اختيار اجلواب املناسب من القائمة املنسدلة. أشهر

    
 علــى أســئلة عمــا يتــصل بــضبطيات األســلحة الناريــة وأجزائهــا        التبويبــة التاســعة حتتــوي و

وتــشمل هــذه املــضبوطات األمــوال، واملعــادن   . ناهتــا والــذخرية مــن مــضبوطات أخــرى  ومكوِّ
. وُيرَجــى اسـتخدام القائمــة املنـسدلة يف تقــدمي أجــوبتكم  . الثمينـة، واملخــدِّرات، ومـا إىل ذلــك  

كمـا حتتـوي    . ويرجى حتديد الكميات والوحدات ذات الصلة مـن تلـك املـضبوطات األخـرى             
، وهـو أيـضاً متـصل حبقـل البيانـات           "رقـم احلالـة   " للبيانـات معنـون      على حقـل  التاسعة   التبويبة
وُيرَجـى اختيـار رقـم احلالـة ذي الـصلة مـن       . اخلامـسة  التبويبةاملوجود يف  " رقم احلالة "املعنون  

  .القائمة املنسدلة عند تقدمي معلومات عن املضبوطات األخرى
ــوي و ــةحتت ــرة  التبويب ــشأن    العاش ــة ب ــئلة مفتوح ــة أس ــى ثالث ــات اعل ــدروب االتِّجــارجتاه  وال

وُيرَجى استخدام احليِّز املوجود أسفل كـل       . واألساليب املستخدمة فيه واجلماعات اليت متارسه     
  .سؤال لتقدمي تفاصيل إضافية خاصة ببلدكم يف هذا الشأن

    
    التصنيف والتعاريف  -ثالثاً  

  .ستبيانحيتوي هذا القسم على بيان املفاهيم الرئيسية املستخدمة يف ملء اال
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    التعاريف الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  -ألف  
احلظــر املؤقَّــت لنقــل املمتلكــات أو تغــيري طبيعتــها أو التــصرف فيهــا    " الــضبط"ُيقــصد بتعــبري 

ــسيطرة املؤقَّ   أو ــاءً حتريكهــا، أو إخــضاعها للحراســة أو ال ــة، بن كمــة  علــى أمــر صــادر عــن حم  ت
  .ة أخرىسلطة خمتصَّ أو

مجاعــة ذات هيكــل تنظيمــي، مؤلَّفــة مــن ثالثــة أشــخاص   " مجاعــة إجراميــة منظَّمــة"ُيقــصد بتعــبري 
أكثر، موجودة لفترة من الـزمن وتعمـل بـصورة متـضافرة هبـدف ارتكـاب واحـدة أو أكثـر مـن                        أو

كافحة اجلرمية املنظَّمـة عـرب الوطنيـة،        اجلرائم اخلطرية أو األفعال اجملرَّمة وفقاً التفاقية األمم املتحدة مل         
  .من أجل احلصول، بشكل مباشر أو غري مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى

    
    جار باألسلحة الناريةالتعاريف الواردة يف بروتوكول األمم املتحدة ملكافحة االتِّ  -باء  

ــبري   ــسالح"ُيقــصد بتع ــاري ال ــَبطَ " الن ــق، أو هــو  ) ماســورة(انة أيُّ ســالح حممــول ذي َس يطل
مصمَّم، أو ميكن حتويله بسهولة، ليطلق طلقة أو رصاصة أو مقذوفاً آخر بفعل مادة متفجِّـرة،                

ويتعـيَّن تعريـف األسـلحة الناريـة العتيقـة          . باستثناء األسـلحة الناريـة العتيقـة أو مناذجهـا املقلَّـدة           
ة حــال أن تــشمل األســلحة جيــوز يف أيَّــ  الهغــري أنَّــ.  للقــانون الــداخليومناذجهــا املقلَّــدة وفقــاً

  .١٨٩٩النارية العتيقة أسلحة نارية ُصنعت بعد عام 
أيُّ عنـصر أو عنـصر اسـتبدال، مـصمَّم خصيـصاً لـسالح          " األجـزاء واملكوِّنـات   "ُيقصد بتعـبري    

ــة املغـــالق، أو املزلـــق     ــا يف ذلـــك الـــسبطانة، أو اهليكـــل أو علبـ نـــاري وأساســـي لتـــشغيله، مبـ
األسطوانة، أو املغالق أو كتلة املغالق، وأيُّ جهاز مصمَّم أو معدَّل خلفض الـصوت الـذي             أو

  .حيدثه الرمي بسالح ناري
الطلقات الكاملة أو مكوِّناهتا، مبا يف ذلك ظـرف اخلرطوشـة والـشعيلة     " الذخرية"ُيقصد بتعبري   

  .يف سالح ناريل ستعَمواملسحوق الداسر والرصاصة أو املقذوف، اليت ُت) الكبسولة(
استرياد األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوِّناهتـا والـذخرية           " املشروع غري جاراالتِّ"ُيقصد بتعبري   

ــة طــرف        أو ــيم دول ــها مــن إقل ــا أو نقل ــسليمها أو حتريكه ــا أو ت ــصديرها أو اقتناؤهــا أو بيعه ت
يـأذن بـذلك     العربه إىل إقليم دولة طرف أخـرى إذا كـان أيٌّ مـن الـدول األطـراف املعنيـة                     أو

  ألحكـام هـذا الربوتوكـول، أو إذا كانـت األسـلحة الناريـة غـري موسـومة بعالمـات وفقـاً                      وفقاً
  . من هذا الربوتوكول٨ للمادة
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التعقُّب املنهجي لألسلحة النارية، وألجزائها ومكوِّناهتا والـذخرية،        " اقتفاء األثر "ُيقصد بتعبري   
ة يف الـدول األطـراف      مساعدة السلطات املختـصَّ   حيثما أمكن، من الصانع إىل املشتري لغرض        

  .ي عنهما وحتليل تفاصيلهماجار غري املشروع والتحرِّ واالتِّاملشروععلى كشف الصنع غري 
صــنع أو جتميـــع األســـلحة الناريــة وأجزائهـــا ومكوِّناهتـــا   " الــصنع غـــري املـــشروع "ُيقــصد بتعـــبري  

إذن  دون تـرخيص أو    )ب(صفة غري مشروعة؛ أو     من أجزاء ومكوِّنات متََّجر هبا ب     ) أ( :الذخرية أو
دون وسم األسـلحة   )ج(ة يف الدولة الطرف اليت جيري فيها الصنع أو التجميع؛ أو  من سلطة خمتصَّ  

  . من بروتوكول مكافحة األسلحة النارية٨  صنعها، وفقاً للمادةوقتالنارية بعالمات 
  . ألحكام القانون الداخليملكوِّنات وفقاً يكون الترخيص أو اإلذن بصنع األجزاء واويتعيَّن أنْ

  
    الضبطيات املهمَّة  - جيم 

  : الواردة أدناه ما يليباملصطلحاتألغراض هذا االستبيان فقط، ُيقصد 
على العكس ممَّـا هـو احلـال بالنـسبة للمخـدِّرات، ال توجـد عتبـة متَّفـق عليهـا بالنـسبة لتحديـد                  

وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية، فحـىت الكميـات الـصغرية         من األسلحة النارية    " املهمَّة الضبطية"
ولــذلك يقتــرح املكتــب العمــل . ميكــن أن تعتــرب ُمهمَّــة يف بعــض البلــدان تبعــا للــسياق الــوطين 

رين  األشـياء املـضبوطة، وعـدد املتَّجـ        مبعايري ميكن أن تشمل مؤشِّرات كمِّية ونوعية، مثـل عـدد          
  .عرب وطنية، وسياق الضبطيات وظروفهاالضالعني يف االتِّجار، ووجود عناصر 

  
   وحدات فأكثر٥من  :األسلحة النارية  :املؤشِّرات الكمِّية

   وحدات فأكثر١٠من  :األجزاء واملكوِّنات
   طلقة فأكثر٥٠من  :الذخرية

  توافر الصلة جبماعة إجرامية منظَّمة :املؤشِّرات النوعية
ملتـصلة بعمليـات نقـل دوليـة     الـضبطيات ا (توافر عناصر عابرة للحدود الوطنيـة     

جـار  أو اليت تـتم علـى احلـدود أو ضـلوع جهـة أجنبيـة واحـدة أو أكثـر يف االتِّ                     
  )باألشياء املضبوطة

ــا أو        ــات وســم متَّ حتويره ــل عالم ــسجَّلة أو حتم ــري م ــة غ ــلحة ناري ــود أس  وج
  العبث هبا

ــشروعة أخــرى، مثــل          ــري م ــضائع غ ــة بــضبط ب ــلحة الناري ــران ضــبط األس اقت
      .ت، والسلع املقلَّدة أو املمنوعات، واملعادن الثمينةاملخدِّرا
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تنطبـق عليهـا املعـايري       اليت ال  حاجة إىل اإلبالغ عن الكميات اليت تقلُّ عن العتبة الكمِّية أو           وال
 ينطبـق  عنـدما يات الـصغرية مـن املـضبوطات    غ الدول عن الكمِّتبلِّ من احملبذ أنْ  أنَّ غري. النوعية

  .واحد أو أكثر من املعايري النوعية املذكورةعلى عملية ضبطها 
    

      أنواع األسلحة النارية  - دال  
ــبطانة    :البندقية ــاري ذو س ــورة(ســالح ن ــف، وحتتــوي     ) ماس ــن الكت ــق م طويلــة، ُيطل

ُتخدَّد بعملية تـدعى    (سبطانته من الداخل على جمموعة من األخاديد احللزونية         
ة وتنقـسم البنـادق إىل عـدَّ      . ريعةإلعطاء املقذوف حركة دورانية سـ     ") احللزنة"

وميكـن  . أنواع تبعاً لطريقة عملها اليت ختتلف باختالف الغاية منها وتـصميمها          
أن تكون نظم الرمي يف البنادق إمَّا وحيدة الطلقة، أو تكراريـة، أو شـبه آليـة،              

 .أو آلية

مة لرمـي عـدد     بندقية طويلة تطلق من الكتف وذات سبطانة غري حملزنة، مصمَّ          :بندقية الصيد
بـدالً مـن مقـذوف واحـد كـبري          ") خـردق /رّش("كبري من املقذوفات الصغرية     

وميكن أن تكون نظم الرمي يف هذا النوع من البنادق إمَّـا نظمـاً          "). رصاصة("
 .تعمل بالزناد، أو الرمي التكراري، أو شبه اآليل

بندقية الصيد 
مسدَّس ( القصرية
 :)الصيد

سات ذو سـبطانة    هـي نـوع مـن املـسدَّ       ) سدَّس الـصيد  م(بندقية الصيد القصرية    
 .وهي مزوَّدة بنظم رمي وحيدة الطلقة. ملساء واحدة أو أكثر

ا أكثر من طلقة واحدة، بالضغط على الزنـاد،     الرشَّاشات هي أسلحة ترمي آلي     :الرشَّاش
وهذا ما يعين أنَّ السالح سـوف يـستمر   . دون احلاجة إىل إعادة تلقيمها يدويا    

ــا إىل أنْ  يف ــذخرية ورميه ــيم ال ــتمَّ تلق ــشغيل     ي ــاف أداة الت ــاد أو إيق ــر الزن  حتري
وميكـن أن  .  تنفد الذخرية، أو تتعرقل آلية إطالق النـار فيـه          األخرى، أو إىل أنْ   

 .م الرمي يف الرشاشات إمَّا شبه آلية أو آليةظُتكون ُن

م خبـراطيش ذات طاقـة منخفـضة        هو رشَّاش خفيف الـوزن ُيحمـل باليـد ويلقَّـ           :الرشَّاش القصري
. م يف املــسدَّسات، وُيطلــق مــن اليــد أو مــن الكتــفستخَدنــسبيا مــن النــوع املُــ

 .م رمي شبه آليةظُوالرشَّاشات القصرية هلا ُن

. املسدَّس الدوَّار هو سالح ناري ذو أسطوانة حتتوي على عدد من احلجريات            :املسدَّس الدوَّار
 تلقَّــم يــدويا خبــراطيش مــن العيــار املناســب؛ وهــذه احلجــريات مــصمَّمة حبيــث

وعندما تدور األسطوانة لتصبح اخلرطوشة حتـت املطرقـة، ميكـن الـضغط علـى               
ووفقـاً لنظـام    . ب إطـالق اخلرطوشـة    يـؤدِّي إىل حتريـر املطرقـة فتـسبِّ         االزناد، ممَّ 

تــشغيل ذيــل الزنــاد، ميكــن أن تكــون املــسدَّسات الــدوَّارة مزدوجــة الفعــل أو   
 .ية الفعلأحاد
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. املسدَّسات العادية هي أسلحة ناريـة مـصمَّمة لكـي تعمـل بطريقـة أكثـر آليـة                  :املسدَّس العادي
وما دامت هناك   . وتلقَّم اخلراطيش يف خمزن للذخرية ُيدَخل يف السالح الناري        

 حركـة   خراطيش يف خمزن الـذخرية والـسالح النـاري يعمـل كمـا ينبغـي، فـإنَّ                
يم اخلـــراطيش داخـــل احلجـــرية وســـحب ظـــرف املـــسدَّس مـــسؤولة عـــن تلقـــ

م الرمـي  ظُوميكن أن تكون ُن. اخلرطوشة الفارغة ولفظه بعد إطالق اخلرطوشة   
ــة       ــة، أو آلي ــبه آلي ــة، أو ش ــاد، أو تكراري ــة بواســطة الزن ــسدَّسات العادي . يف امل

ــة،     ــدة الطلقــة، وتكراري وتنقــسم أنــواع هــذه املــسدَّسات إىل مــسدَّسات وحي
 .وشبه آلية، وآلية

البندقية املتعدِّدة 
 :السبطانات

ــاري يُ    ــسبطانات هــي ســالح ن ــة املتعــدِّدة ال ــالبندقي ل علــى الكتــف مــزوَّد  حَم
 مــا تعلــو بــسبطانتني علــى األقــل، إحــدامها حملزنــة واألخــرى ملــساء، وكــثرياً   

 .إحدامها األخرى، ولكن هذا النسق ليس بقاعدة دائمة

السالح البدائي 
 :الصنع

دائية الصنع األسـلحة الناريـة الـيت تـصنع يـدويا يف املنـازل،               يقصد باألسلحة الب  
ــصنَّ      أو ــات م ــتخدام أجــزاء ومكوِّن ــع باس ــاري ُيجمَّ ــراض أيُّ ســالح ن عة ألغ

 .ختص أسلحة نارية أخرى أخرى أو

سائر أنواع األسلحة النارية مبا يف ذلك املسدَّسات اهلوائيـة والغازيـة والعتيقـة،               :غري ذلك
       .إىل ذلك ة، وماواألسلحة اخلفيف

      الدروب املستخدمة يف االتِّجار  -هاء  
بلد الصنع هو البلـد الـذي صـنعت فيـه األسـلحة الناريـة وأجزاؤهـا ومكوِّناهتـا                    :بلد الصنع

 .والذخرية

بلد املغادرة أو بلد 
 :املصدر

 بلد املغادرة أو بلد املصدر هو البلد الذي غادر منه املتَّجِرون باألسلحة الناريـة          
أو غــادرت منــه الــشحنات غــري املــصحوبة مــن األســلحة الناريــة وأجزائهــا         

وهذه األسلحة النارية وأجزاؤهـا     . ومكوِّناهتا والذخرية اليت وصلت إىل بلدكم     
  .ُصنعت يف ذلك البلد/ومكوِّناهتا والذخرية قد تكون أو ال تكون أُنتجت

ريـة وأجزاؤهـا ومكوِّناهتـا والـذخرية     بلد العبور هو آخر بلد عربته األسلحة النا       :بلد العبور
وقد يكون هذا البلد بلداً جماوراً، إذا كانت األسـلحة          . قبل وصوهلا إىل بلدكم   

الناريــة وأجزاؤهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية قــد نقلــت بــرا، أو قــد يكــون أيَّ بلــد  
 .آخر، إذا كانت قد نقلت جوا

ــذي كانــت األســ    :بلد املقصد ــد ال ــد املقــصد هــو البل ــا  بل ــة وأجزاؤهــا ومكوِّناهت لحة الناري
     .وميكنكم إدراج بلدكم باعتباره بلد املقصد. والذخرية موجَّهة إليه
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    اجلرائم ذات الصلة  - واو  
األفعال اإلجرامية 

 :األخرى
تشمل األفعال اإلجراميـة األخـرى مجيـع األفعـال األخـرى الـيت جيرِّمهـا النظـام                  

 .القانوين الوطين

نية اإلجراءات القانو
 :غري اجلنائية

يقــصد بــاإلجراءات القانونيــة غــري اجلنائيــة إجــراءات إداريــة تــؤدي إىل املعاقبــة  
       .على ارتكاب أفعال تشكِّل انتهاكات إدارية مبقتضى النظام القانوين الوطين

    األفعال اإلجرامية ذات الصلة بالضبطيات  - زاي  
ــار     ــسدلة، خي ــيح هــذا االســتبيان، يف شــكل قائمــة من ــيت   يت ــة ال ــد أشــيع األفعــال اإلجرامي حتدي

االتِّجــار باألســلحة الناريــة، االتِّجــار : وتــشمل هــذه األفعــال مــا يلــي. أســفرت عــن ضــبطيات
التهريب، احليازة غري املشروعة لألسلحة النارية، استخدامها غري املـشروع، محلـها      /باملمنوعات

تزوير عالمـات ومسهـا، الطمـس       بدون رخصة، حيازهتا بغرض االتِّجار، صنعها غري املشروع،         
غري املشروع لعالمات ومسها، اإلزالـة غـري املـشروعة لعالمـات ومسهـا، التحـوير غـري املـشروع                    
لعالمات ومسها، االنتهاكات اجلمركية، السرقة، السطو، القتل، االتِّجار باملخدِّرات، االتِّجـار           

ملهــدَّدة بــاالنقراض، القرصــنة، غــسل    بالبــشر، االتِّجــار بالــسلع املقلَّــدة، االتِّجــار بــاألنواع ا     
األمــوال، االتِّجــار باملمتلكــات الثقافيــة، االنــضمام إىل اجلماعــات اإلجراميــة املنظَّمــة، األفعــال  

  .اإلجرامية اإلرهابية، غري ذلك
    

    املضبوطات املتصلة باألسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا وبالذخرية  - حاء  
. ة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية بــضبط أشــياء أخــرىتــرتبط أحيانــاً ضــبطيات األســلح

ولغرض حتديد العالقـة فيمـا بـني االتِّجـار مبختلـف الـسلع األخـرى واالتِّجـار باألسـلحة الناريـة،                     
األموال، املخدِّرات، السالئف، الـسلع املقلَّـدة،       : تتيح قائمة منسدلة األشياء التالية لالختيار منها      

  .، املمتلكات الثقافية، العاج، األنواع املهدَّدة باالنقراض، املمنوعات، غري ذلكاملعادن الثمينة
    

    املشاركون  -رابعاً  
ُيرجى اإلفادة ببيانات جهـة الوصـل املكلَّفـة بـإبالغ البيانـات املطلوبـة عـن األسـلحة الناريـة يف                      

نة جبهـات اتـصال فنيـة،    ولعل بلدكم يود، يف احلاالت االستثنائية اليت تتم فيها االسـتعا       . بلدكم
، علـى أن يـشري،      "جهات االتـصال الفنيـة األخـرى      "أن يدرج تلك اجلهات يف اجلدول املعنون        

  .إذا كان ذلك ممكناً، إىل األجوبة اليت شاركت هذه اجلهات يف الرد عليها
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    جهة الوصل    
 ينالربيد اإللكترو رقم الفاكس رقم اهلاتف العنوان اهليئة اللقب الوظيفي االسم

  
  

            

    
    )اختياري(جهات االتصال الفنية األخرى     

  
اللقب  االسم

الربيد  رقم الفاكس رقم اهلاتف اهليئة الوظيفي
 اإللكتروين

األسئلة اليت 
شارك يف 
 اإلجابة عليها

               مثال

               ١املشارك 

         ٢املشارك 

         ٣املشارك 

               ٤املشارك 
  
  ةالضبطيات املهمَّ  -خامساً 

  
 األسلحة النارية وأجزاؤها ومكوِّناهتا والذخرية  

 
  املكان‐٢  حتديد الضبطية‐١ 

 رقم احلالة
تاريخ ) أ(

 الضبط
  اسم العملية ) ب(
 )إن كان متاحا(

 البلد) أ(
  مكان الضبط ) ب(

 )قائمة منسدلة(

          

          

                
  حتديد األسلحة النارية‐٣

  النوع ) أ(
 )قائمة منسدلة(

 العيار) د( النموذج) ج( الطراز) ب(
طريقة العمل )  ه(
 )قائمة منسدلة(

 بلد الصنع) و(
بلد االسترياد ) ز(

 املشروع
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  لضبطية سياق ا‐٦   األجزاء واملكوِّنات‐٥   الذخرية‐٤

عدد الطلقات ) أ(
  املضبوطة

نوع الذخرية ) ب(
 )قائمة منسدلة(

عدد األجزاء ) أ(
  واملكوِّنات املضبوطة 

 )قائمة منسدلة(

نوع األجزاء ) ب(
واملكوِّنات املضبوطة 

 )قائمة منسدلة(

ية إىل ضبط األسلحة اجلرائم املؤدِّ
 )قائمة منسدلة(النارية 

     

          

          
    

 مالحظات

   

  

 

 تعليقات   
 

 رقم احلالة  
 

يف حــال ضــبط أكثــر مــن نــوع واحــد مــن األســلحة الناريــة يف الــضبطية الواحــدة، ُيــدرج كــل 
 .سالح ناري يف صف مستقل ولكن بنفس رقم الضبطية

    
 مكان الضبط  - ٢ 

 
 )يرجى استخدام القائمة املنسدلة(حتديد مكان الضبط   )ب(  

 
 بلدة مدينة
 ناءمي قرية

 معرب حدودي نقطة تفتيش
  مكان آخر

 



 

V.14-0220517 

 

CTOC/COP/WG.6/2014/CRP.2

    حتديد األسلحة النارية  - ٣ 
    )يرجى استخدام القائمة املنسدلة(حتديد النوع   )أ(  

 س عاديمسدَّ ارس دوَّمسدَّ
 بندقية صيد بندقية

 رشَّاش بندقية صيد قصرية
  رشَّاش قصري

 
ــة املتعــددة الــسبطانات   يح ملــن يــستخدمه التبــديل يف  ســالح ُيحمــل علــى الكتــف ويتــ  (البندقي

إطالق النار بـني سـبطانة حملزنـة التجويـف وأخـرى ملـساء التجويـف، وتكـون احلجـريات فيـه            
  )متراصفة بشكل دائم مع جتاويف السبطانات

  )ا يف املنازلأسلحة مصنوعة يدوي(األسلحة البدائية الصنع 
  غري ذلك

  
    )ةيرجى استخدام القائمة املنسدل(طريقة العمل   ) ه(  

 عمل آيل كامل عمل تكراري
 عمل أحادي عمل شبه آيل
 طلقة وحيدة عمل مزدوج

  غري ذلك

 بلد االسترياد املشروع  )ز(  
 

ُيرجى ذكر اسم البلد الذي اسـُتورد فيـه الـسالح النـاري بـصفة مـشروعة، عنـدما يكـون امسـه                    
  .موسوماً على ذلك السالح

    
 الذخرية  - ٤  

 
    )تخدام القائمة املنسدلةيرجى اس(نوع الذخرية  )ب( 

 ذخرية أسلحة نارية
 غري ذلك
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 األجزاء واملكوِّنات  - ٥  
 

 )يرجى استخدام القائمة املنسدلة(نوع االجزاء واملكوِّنات   )ب(  
 

 اهليكل أو علبة املغالق سبطانة
 األسطوانة املزلق
 كتلة املغالق املغالق

 منظار خزانة ذخرية
  غري ذلك

    
 بطيةسياق الض  - ٦  

 
  :)يرجى استخدام القائمة املنسدلة(ت إىل ضبط األسلحة النارية اجلرائم اليت أدَّ

التحوير غري املشروع احليازة لغرض االتِّجار االتِّجار باألسلحة النارية
لعالمات وسم 
 األسلحة النارية

 غسل األموال االتِّجار باملخدِّرات

االتِّجار 
 التهريب/باملمنوعات

النارية صنع األسلحة 
 املشروع غري

االتِّجار باملمتلكات  االتِّجار بالبشر االنتهاكات اجلمركية
 الثقافية

تزوير عالمات وسم  احليازة غري املشروعة
 األسلحة النارية

االنضمام إىل اجلماعات االتِّجار بالسلع املقلَّدة السرقة
 اإلجرامية املنظَّمة

وع الطمس غري املشر االستخدام غري املشروع
لعالمات وسم 

 النارية األسلحة

االتِّجار باألنواع  السطو
 باالنقراض املهدَّدة

األفعال اإلجرامية 
 اإلرهابية

اإلزالة غري املشروعة  احلمل بدون رخصة
لعالمات وسم 

 النارية األسلحة

 غري ذلك القرصنة القتل
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    الدروب واألساليب املستخدمة يف االتِّجار  -سادساً 
   األسلوب‐ ٨  الدرب‐ ٧  

رقم 
 احلالة

  )أ(
بلد املغادرة

  )ب(
١بلد العبور 

  )ج(
٢العبور بلد 

  )د(
٣بلد العبور 

  ) ه(
 بلد املقصد

  )أ(
 نوع املسار

)قائمة منسدلة(

  )ب(
موقع الضبطية 

) املنشأة/املكان(
)قائمة منسدلة(

  )ج(
مكان اإلخفاء

)قائمة منسدلة(

  )د(
وسيلة النقل 

قائمة (
مالحظات )منسدلة

             

              

                      

                      

                      

                      

                      

                      
  

  تعليقات  
 

 رقم احلالة  
 

 الــضبطية الواحــدة، يــدرج كــل يف حــال ضــبط أكثــر مــن نــوع واحــد مــن األســلحة الناريــة يف
 .سالح ناري يف صف مستقل ولكن بنفس رقم الضبطية

   
 جارالدروب املستخدمة يف االتِّ - ٧ 

 
  بلد املغادرة  )أ(  

 
 احلـصول فيـه علـى الـسالح؟ ومـا هـو بلـد املـصدر؟ قـد يكـون اسـم            ما هو اسم البلد الـذي متَّ  

  . عن اسم بلد الصنعالبلد خمتلفاً
    

   جارستخدمة يف االتِّاألساليب امل - ٨ 
    )يرجى استخدام القائمة املنسدلة(نوع املسار   )أ(  

  حنو اخلارج- عرب احلدود   حنو الداخل- عرب احلدود 
 يف الداخل/ الضبط يف اإلقليم الوطينمتَّ   عبور اإلقليم الوطين- عرب احلدود 

 غري ذلك يف املياه الدولية
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 )يرجى استخدام القائمة املنسدلة) (املكان أو املنشأة(موقع الضبطية   )ب(  
 

 قطار َمْركَبة قارب
 طائرة بيت حمطة قطار

 خمزن مكتب بريد ميناء
 غري ذلك مطار مبىن

    
    )يرجى استخدام القائمة املنسدلة(مكان اإلخفاء   )ج(  

 بضائع مشحونة أمتعة
 َمْركَبة طرود بريدية

  غري ذلك
  

    )قائمة منسدلة(وسيلة النقل   )د(  
 بالطرق الربية جوا

 حبًرا بالسكك احلديدية
  بالربيد

    
     رونجِاملتَّ  -سابعاً  

رقم  ر الثالثجِبيانات املتَّ ر الثاينجِبيانات املتَّ ر األولجِ بيانات املتَّ‐١٠
 احلالة

 رينجِ عدد املتَّ‐٩
٣ اجلنس ٣ العمر٣ اجلنسية٢ اجلنس٢العمر ٢ اجلنسية١ اجلنس١ العمر١ اجلنسية

مالحظات
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ثامناً
-  

اقتفاء األثر
  

 

١١
 ‐

 حتديد األسلحة
 

١٢
‐

املسجَّ األسلحة 
بلدكملة يف 
 

١٣
 ‐

 األسلحة املسجَّ
لة يف بلد آخر

 

رقم 
احلالة

 

 )أ(
(النوع 
قائمة 
منسدلة

( 
ب(

(
الطراز  
 

ج(
(

النموذج  
 

)د(
العيار  
 

) ه(
طريقة   
العمل

 

)و(
بلد   
الصنع

 

املالك
  

)
قائمة 
منسدلة

( 

) أ(
اسم   
البلد

 

ب(
(

( املالك   
قائمة 
منسدلة

( 

ج(
(

  
احلالة 

)
منسدلةقائمة 

( 

١٤
جمهول  ‐ 
التسجيل

 
١٥

 ‐
معر غري 
ف 
و

 

١٦
 ‐

 الفترة اليت
حدثت خالهلا 
اجلرمية

  
)

قائمة منسدلة
(

مالحظات
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
١١

 -
  

حتديد األسلحة النارية
  

  
 

 
)أ(

  
النوع 

)
يرجى استخدام القائمة املنسدلة

( 
  

مسدَّس دوَّار
  

مسدَّس عادي
 

بندقية
 

بندقية صيد
 

بندقية صيد قصرية
 

رشَّاش
 

رشَّاش قصري
 

بندقية متعدِّدة السبطانات
 

أسلحة بدائية
 

غري
 ذلك

  
    

 
 

١٢
 -

  
األسلحة املسجَّ

لة يف بلدكم
  

  
املالك 

)
يرجى استخدام القائمة املنسدلة

(  
  

ص مدين
شخ

 
مؤسَّ

سة حكومية
 

كيان جتاري
 

  



 

22 V.14-02205 
 

CTOC/COP/WG.6/2014/CRP.2  

   لة يف بلد آخراألسلحة املسجَّ  - ١٣  
    )يرجى استخدام القائمة املنسدلة(املالك   )ب(  

 شخص مدين
 سة حكوميةمؤسَّ

  كيان جتاري
  

    )جى استخدام القائمة املنسدلةير(احلالة   )ج(  
 مسروق
 مفقود
  مصدَّر

  
    جمهول التسجيل  - ١٤  
    غري معروف  - ١٥  
    )يرجى استخدام القائمة املنسدلة( الفترة اليت حدثت خالهلا اجلرمية  - ١٦  

 أقل من ثالثة أشهر
 أكثر من ثالثة أشهر

  
    مضبوطات أخرى  -تاسعاً  

  :ط األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخريةاألشياء األخرى املضبوطة يف سياق ضب
  

رقم   املضبوطات‐١٧
 الوحدة) ج( يةالكمِّ) ب( )قائمة منسدلة(النوع ) أ( احلالة

 مالحظات

      
          

 
    )يرجى استخدام القائمة املنسدلة(النوع   )أ(  

 خمدِّرات  أموال
 سلع مقلَّدة سالئف

 افيةممتلكات ثق معادن مثينة
 أنواع مهدَّدة باالنقراض عاج

  ممنوعات
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      معلومات إضافية  -عاشراً  
 اجتاهات االتِّجار  - ألف  

  
ُيرجى تقدمي تفاصيل عن اجتاهات االتِّجار باألسلحة النارية وطابعه عرب الوطين، وكذلك   ‐ ١٨

 دائماً أنواع كما يرجى أن حتدِّدوا. إدراج أيِّ معلومات أخرى ذات صلة باالتِّجار يف بلدكم
 .األسلحة النارية موضوع االتِّجار

  
 

 
  

 الدروب واألساليب املستخدمة يف االتِّجار  -باء 
  

ُيرجى تقدمي تفاصيل عن الدروب واألساليب املستخدمة يف االتِّجار باألسلحة النارية   ‐ ١٩
 .وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية يف بلدكم خالل الفترة املشمولة بالتقرير

  
 

 
  

 مجاعات االتِّجار  - جيم 
  

 النارية باألسلحةُيرجى بيان احلالة الراهنة فيما يتعلق جبماعات أو تنظيمات االتِّجار   ‐ ٢٠
مثالً، ما هي جنسيات األشخاص الضالعني يف االتِّجار باألسلحة النارية؟ وما . العاملة يف بلدكم

. نواع األسلحة النارية موضوع االتِّجارهو هيكل اجلماعات العاملة يف بلدكم؟ ويرجى حتديد أ
ويرجى حتديد ما إذا كان نشاط اجلماعة موجَّهاً أساساً إىل االتِّجار باألسلحة النارية أم إىل القيام 

 إىل أنشطة إجرامية أخرى، فما هي؟ ويرجى أيضا بيان هاًوإذا كان موجَّ. بأنشطة إجرامية أخرى
 . االتِّجاراالجتاهات والتكنولوجيات اجلديدة يف

 

 

 

  


