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  2الصفحة 
 

ــا والــذخرية  2001 بربوتوكول األمم املتحــدة لعــاموإذ تذكر  ملكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكونا
ـــا بصـــورة غـــري مشـــروعة  املكمـــل التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب احلـــدود الوطنيـــة ،واالجتـــار 

)A/RES/55/255،( باألســـــلحة الصـــــغرية  غـــــري املشـــــروع االجتـــــارملنـــــع  2001 عمـــــل األمـــــم املتحـــــدة لعـــــام ربنـــــامجوب
 ،)A/CONF.192/15ه (والقضاء علي ومكافحته واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه

الــــدول مــــن التعــــرف علــــى  ، الــــذي ميّكــــن2005 لعــــام الــــدويلاألمــــم املتحــــدة  صــــكإىل وإذ تلفــــت االنتبــــاه 
 األســــــــلحة الصــــــــغرية واألســــــــلحة اخلفيفــــــــة غــــــــري املشــــــــروعة وتعقبهــــــــا يف الوقــــــــت املناســــــــب وبطريقــــــــة يعــــــــول عليهــــــــا

)A/DEC/60/519،(  والذي يعرض التزامات الدول ودور اإلنرتبول يف التعــاون الــدويل لتعقــب األســلحة الناريــة غــري
  املشروعة،

طــوير وحتســني أدوات وعمليــات هادفــة إىل تســهيل التعــاون الــدويل مــن بــأن اإلنرتبــول قــام ويقــوم بتوإذ تقــر 
أجـــل التعـــرف علـــى األســـلحة الناريـــة غـــري املشـــروعة وتعقبهـــا، والتحقيـــق يف عمليـــات االجتـــار باألســـلحة الناريـــة علـــى 

  الصعيدين عرب الوطين والدويل، ويف استخدام هذه األسلحة ألغراض إجرامية،

واملســتقبلية للتحقيــق  بــأدوات اإلنرتبــول القائمــةاالســتعانة إىل أقصــى حــد لــى عالبلدان األعضاء بشدة تحث 
ا؛   يف األسلحة النارية، والتعرف عليها، وتعقبها، والتعاون بشأ

حيثمـــا كـــان ذلـــك ممكنـــا، أن تتـــيح املكاتـــب املركزيـــة الوطنيـــة الوصـــول املباشـــر إىل منظومـــة اإلنرتبـــول  تطلـــب،
تعزز توسيع نطاقه، ليشمل الوحــدات الوطنيــة املعنيــة باألســلحة الناريــة أو غريهــا مــن ) و I-24/7لالتصاالت املأمونة (

  الوحدات املسؤولة عن التحقيق يف اجلرائم املرتكبة باستخدام أسلحة نارية، وفقا لنظام معاملة املعلومات.
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