
المعنون " التجارة غير المشرررو ة الالحررالة الةرر يرة    76/232قرار الجمعية العامة 

 والحالة الخفيفة من جميع جوانالها"

   

المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة   تجار غيربشأن اإلالتحديات الجديدة قطر  دولة تدرك 

والذي يتسمبب ي  وكذلك عمليات التهريب عبر الحدود وعمليات السممسمرة والتداوغ غير المشمروع  

 السيطرة والمراقبة والتتبع .عن    ةخارج غير المرخصة والاالسلحة  زيادة

سمملحة واسممتخدام مواد التطور الهائغ ي  تقنيات تصممميم وتصممنيع تلك االويزيد من حجم المشممكلة 

، بما يشكغ تحديات جديدة بالنسبة لعمليات وسم االسلحة ومراقبتها  وليميرية وطابعات ثالثية االبعادب 

 .ها وحفظ بياناتها  بفاعلية وتعقب 

 وكما يل :والصك الدول  للتعقب برنامج العمغ  تنفيذ  لوممارسات  وتتبع دولة قطر اجراءات 

 . التشريعات الوطنية1

وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  ،  اللجنة الوطنية لحظر األسممملحة بوزارة الدياع   إنشممماءأ. 

  يقع ضممن اختصماصماتها متابعة  ، والت م2007( لسمنة  45عدغ بالقرار رقم )م الم2004( لسمنة 26)

 يذ االتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون نزع السالح .تنف

م وتعديالته والذي ينظم  1999( لسممنة 14تفجرات رقم )ر قانون االسمملحة والذخائر والماصممدب. ا

ضممموابط وشمممروط منا التراخيص الخاصمممة بحيازة أو احراز أو االتجار أو االسمممتيراد أو صمممنع 

 .ية األسلحة النار

اعتمماد تشمممممريعمات وطنيمة تتعلي بحظر بيع األسممممملحمة الخفيفمة واألسممممملحمة الصمممممغيرة الجمديمدة ج. 

 وازمها عبر شبكات التواصغ االجتماع  واالنترنت .والمستعملة والتالفة وأجزائها ول

(  2الخاص بمكايحة غسمممغ األمواغ والذي يقعاقب ي  المادة )  2002عام ل(  28إصمممدار القانون )د. 

لة من الجرائم، ومنها جرائم االتجار غير  تحصمم  منه على كاية أشممكاغ إكتسمماب أو حيازة األمواغ المق

 المشروع ي  األسلحة والذخائر والمتفجرات أو جرائم إرهابية. 

قابممة علممى الصممادرات الخمماص بالجمممارك ويممر  الر 2002لسممنة  40القممانون هممم. إصممدار 

 ردات للدولة.والوا

 .2004عام ل ( الخاص بمكايحة االرهاب3رقم ) إصدار القانونو.  

بإنشممماء اللجنمممة الوطنيمممة لمكايحمممة  2007( لسمممنة 7ر قمممرار مجلمممس الممموزراء رقمممم )اصمممدز. إ

   االرهاب.



بإنشمماء اللجنمممة الوطنيمممة لشمممؤون  2014عمممام ل(  17قمممرار مجلمممس المموزراء رقمممم )ح. إصممدار 

 لمتفجرات.ا

 الممارحات التعزيزية.  2

بين أجهزة انفاذ القانون والجمارك   تتخذ الدولة االجراءات الالزمة للتنسمميي ييما(  1)

 أمين الحدود لرصد عمليات تهريب األسلحة.ت و 

حص الفن  على الشممحنات الواردة من األسمملحة والذخائر عبر إجراء عمليات الف(  2)

 والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية واألوراق الثبوتية .المنايذ الجمركية للدولة 

التدقيي على بيانات االسمممملحة الواردة وأرقامها والكشممممن عنها من خالغ قواعد (3)

مطابقتها مع  و انت مرخصمة  لتأكد من تسمجيلها وما اذا كالبيانات بالجهات المختصمة ل

 من الجهات المختصة .الممانعة الصادرة لها  مالبيانات المذكورة بشهادات عد

إنشاء قاعدة بيانات ببصمات السالح  ب وزارة الداخلية    /إدارة المختبر الجنائي تقوم  (4)

 ة.غير مشروعتداوله بطريقة    ستخدامه في جرائم او ضبطإتحديد ذاتية السالح حال ل

واألسمملحة  قيود على شممراء جأجزاء ولوازمج األسمملحة الصممغيرة وضممع تدابير و (  5)

 .  الخفيفة

المنقولمة جوا   المواد المهربمة من اسممممملحمة او اجزاء منهما او ذخمائرهما  ( مصمممممادرة 6)

 .والمارة عبر الدولة )الترانزيت ( 

رهاب ومكايحة  ولية ذات الصمملة بمكايحة تمويغ اإلالصممكوك الد( االنضمممام الى 7)

غسمممممغ األمواغ ومكمايحمة الفسممممماد، نظرا  الرتبماطهما الوثيي بمكمايحمة االتجمار غير  

 .المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة والقضاء عليه 

للتخلص من األسممملحة الصمممغيرة   اسمممتخدام اليات وأسممماليب غير مضمممرة بالبيئة(  8)

لالتفاقيات لصمالحية أو التالفة ويقا  واألسملحة الخفيفة وذخائرها المصمادرة أو منتهية ا

 الخاصة بحماية البيئة.

النقمغ المدول     ( تبمادغ المعلوممات مع9) الحكوميمة وغير الحكوميمة مثمغ  منظممات 

والمنظممة العمالميمة للنقمغ البري )منظممة الطيران الممدن ، والمنظممة البحريمة المدوليمة  

مكايحة ومنع االتجار   ي الخاضمممعة لرقابة تلك المنظمات  حوغ الشمممحنات وغيرها(  

   غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة.

  اى المحتوى الخارجي .  3

 .الدولية ذات العالقة باألسلحة الخفيفة واألسلحة الصغيرة االنضمام لالتفاقيات (  1)

وهو منصمة للمعلومات   (IARMS)تقوم االدارة المختصمة بوزارة الداخلية بتطبيي نظام  (  2)

تسمتخدمه جهات و كنظام مركزي    (االنتربوغ)الدولية توير المنظمة الدولية للشمرطة الجنائية  



واالبالغ عنها وانشماء  واالسمتعالم عن األسملحة النارية المفقودة  ،التقارير إلعدادانفاذ القانون 

 البلد المعن  عند ضبط أي سالح ناري .مع ها وتبادلها  ، وإدارت سجالت لها

والدول األخرى التي  تفعيل سبل التعاون األمني والجمركي على الحدود مع دول الجوار  (  3)

ك  في مجال مراقبة حركة السالح وتحديد بلد المنشأ وكذل  تشكل مصدراً لعمليات البيع والتهريب 

 المستخدم النهائي له . 

 التدريب والتو ية  .  4

للمجتمع ومؤسسسسات الدولة ذات الصسلة وةلبة  وبناء القدرات    تدريبعقد ورش التوعية وال أ.

وبذل الجهود على المسسسستوى  ،  الصسسسك الدولي للتتبعو   الكليات العسسسسكرية حول برنامل العمل

 .الدول على االلتزام به    لتشجيعقليمي  اإل

  لألسلحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة  ربول الخاص بالتتبع االلكترونيخاذ اجراءات الربط مع نظام االنت ات .ب

(IWTS  واالستفادة من قاعدة البيانات والمكتبة المحفوظة به ). 

  ر غيين المعنية بشسؤون مكافحة االتجاراجتماعات الخبراء الحكومي المشساركة المسستمرة في .ج

 في هذا الشأن .العامة ودعم قرارات الجمعية  السلحة الصغيرة واالسلحة الخفيفة،  االمشروع ب 

عقسد ورش التسدريسب لمفتشسسسسي وموظفي قطساع الجمسارا في المنسافسذ الحسدوديسة لرفع القسدرات  د.  

 .والخطرة( مكافحة تهريب األسلحة والمتفجرات والمواد الضارةالوةنية في مجال )

المسسساهمات التي يمكن للمراكز البحةية والعلمية واألكاديمية تقديمها في  االسسستفادة من  هسسسسسسس. 

 مجال وسم األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة.

  

 

 


