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*1703508* 

عن اجتماع الفريق العامل املعين باألسلحة النارية املعقود يف فيينا  تقرير    
     ٢٠١٧أيار/مايو  ١٠إىل  ٨ من

   مقدِّمة  -أوالً  
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة      -١ ــة،  قــرَّر مــؤمتر األطــراف يف اتفاقي اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني
املعنون "صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجـار هبـا بصـورة     ٥/٤قراره  يف

غري مشـروعة"، أن ينشـئ فريقـاً عـامالً حكوميـا دوليـا مفتـوح العضـوية ُيعـىن باألسـلحة الناريـة،            
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة  من اتفاقية  ٣٢من املادة  ٣وذلك وفقاً للفقرة 

مـن النظـام الـداخلي للمـؤمتر، يترأسـه أحـد أعضـاء مكتـب املـؤمتر، لكـي            ٢من املـادة   ٢والفقرة 
ــول مكافحــة صــنع           ــة بربوتوك ــه املتعلق ــذ واليت ــى تنفي ــاعده عل ــؤمتر ويس ُيســدي املشــورة إىل امل

ــذ   ــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا وال خرية واالتِّجــار هبــا بصــورة غــري مشــروعة، املكمِّــل   األســلحة الناري
 التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.

وقرَّر املؤمتر أيضاً، يف ذلك القرار، أن يـؤدي الفريـق العامـل الوظـائف التاليـة: (أ) تسـهيل         -٢
سـات بـني اخلـرباء واملمارسـني؛     تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية من خـالل تبـادل اخلـربات واملمار   

و(ب) تقــدمي توصــيات إىل املــؤمتر بشــأن الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا للــدول األطــراف أن تنفِّــذ أحكــام 
بروتوكول األسلحة النارية على حنـو أفضـل؛ و(ج) مسـاعدة املـؤمتر علـى تزويـد أمانتـه بإرشـادات         

فيذ بروتوكول األسـلحة الناريـة؛   بشأن أنشطتها، وبشأن استحداث أدوات مساعدة تقنية تتعلق بتن
و(د) تقدمي توصيات إىل املؤمتر بشأن الكيفية اليت ميكـن أن ُيحسِّـن هبـا الفريـق العامـل التنسـيق مـع        
خمتلف اهليئات الدولية اليت تكافح صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا 

 وترويج تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية.بصورة غري مشروعة، وذلك يف جمال دعم 

املعنون "تعزيـز تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة         ٧/١وقرَّر املؤمتر، يف قراره   -٣
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا"، أن يكون الفريق العامل املعين باألسلحة الناريـة  

ع الفريــق طــراف، يقــدم تقــاريره وتوصــياته إىل املــؤمتر، وشــجَّ مــن عناصــر مــؤمتر األ ثابتــاً عنصــراً
 العامل على النظر يف عقد اجتماعات سنوية، حسب االقتضاء.
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آلية استعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      املعنون " ،٨/٢وقرَّر املؤمتر، يف قراره   - ٤
اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا" أن يواصـل عمليـة إنشـاء آليـة السـتعراض         
تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا،     

واردة يف تقريــر االجتمــاع احلكــومي الــدويل املفتــوح املشــاركة املعــين       اســتناداً إىل التوصــيات الــ  
تفاقيـــة االباستكشـــاف مجيـــع اخليـــارات املتعلقـــة بوضـــع آليـــة مناســـبة وفعالـــة الســـتعراض تنفيـــذ  

. ويف القـرار  ٢٠١٦حزيران/يونيـه   ٧و ٦والربوتوكوالت امللحقة هبا، الـذي انعقـد يف فيينـا يـومي     
وضـع إجـراءات وقواعـد حمـدَّدة لتشـغيل آليـة االسـتعراض لكـي ينظـر فيهـا            نفسه، قرَّر املؤمتر أيضاً

ويعتمــدها يف دورتــه التاســعة، علــى أن تسترشــد تلــك اإلجــراءات والقواعــد باملبــادئ واخلصــائص  
 .٥/٥املذكورة يف قراره 

أن تتنـاول آليـة االسـتعراض تـدرجييا مجيـع       ٨/٢وعالوة على ذلك، قرَّر املؤمتر يف قـراره    -٥
مواد االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا فيما خيص كل صك من الصـكوك الـيت انضـمت إليهـا     
الدول األطراف، حبيث تصنَّف تلك املواد يف جمموعات مواضيعية وفقاً ملضمون أحكامهـا، وأنـه   

استعراض كل جمموعة مواضيعية معيَّنة مـن املـواد، أنْ يضـع الفريـق العامـل املعـين هبـا خـالل         بغية 
 العامني املقبلني ومبساعدة األمانة استبيان تقييم ذايت موجزاً ودقيقاً ومركَّزاً.

"تعزيز تنفيذ بروتوكول مكافحـة صـنع األسـلحة    املعنون ، ٨/٣ورحَّب املؤمتر، يف قراره   -٦
زائها ومكوِّناهتا والذخرية واالجتـار هبـا بصـورة غـري مشـروعة، املكمِّـل التفاقيـة األمـم         النارية وأج

مبـا تعهَّـدت بـه الـدول األعضـاء، يف إطـار خطـة        ، املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة"     
، من العمل على احلـدِّ بشـدة مـن تـدفقات األسـلحة غـري املشـروعة        ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

 إطار سعيها للتشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال ُيهمَّش فيها أحد مـن أجـل حتقيـق التنميـة     يف
املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤسسـات فعَّالـة وخاضـعة للمسـاءلة     

 وشاملة للجميع على كل املستويات.
    

    التوصيات  -اًثاني  
ــا مــن   اعتمــد الفريــُق العامــل املعــ   - ٧  ١٠إىل  ٨ين باألســلحة الناريــة، يف اجتماعــه املعقــود يف فيين

  ، التوصيات التالية.٢٠١٧أيار/مايو 
    

    توصيات عامة  -ألف  
    ١التوصية     

ــودُّ أن   ــأيعتــرف لعــلَّ املــؤمتر ي ــة   نَّب ــة   بروتوكــول األســلحة الناري ــة العاملي هــو أحــد الصــكوك القانوني
بالتكامل بني معاهـدة جتـارة    يقرأن أيضا لعلَّ املؤمتر يودُّ النارية. واألساسية ملكافحة االجتار باألسلحة 

الصكوك اإلقليمية وااللتزامات السياسية ذات الصلة، مـن قبيـل برنـامج العمـل ملنـع      األسلحة وكذلك 
االتِّجـار غـري املشـروع باألســلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة بكــل جوانبـه ومكافحـة ذلـك االتِّجــار          

والصك الدويل لتمكني الدول من التعرُّف علـى األسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة       ،يهوالقضاء عل
هـي صـكوك أساسـية ومناسـبة ملنـع      وغري املشروعة وتعقُّبها يف الوقت املناسب وبطريقة يعوَّل عليهـا،  
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يعـزز كـل منـها اآلخـر ويسـاهم      وومكافحة صنع األسلحة النارية واالجتـار هبـا بصـورة غـري مشـروعة      
  .٢٠٣٠من خطة التنمية املستدامة لعام  ٤- ١٦نفيذها تنفيذا كامال فعاال يف حتقيق الغاية ت

    
    ٢التوصية     

للقضـاء علـى صـنع األسـلحة الناريـة      كلـي  لعلَّ املؤمتر يـودُّ أن يـدعو الـدول األعضـاء إىل اعتمـاد هنـج       
يراعـي التنميـة االجتماعيـة    ة، عبصورة غري مشـرو وتسريبها وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالجتار هبا 

 ء.األسباب اجلذرية هلذه الظواهر، حسب االقتضايعىن مبعاجلة واالقتصادية للدول األعضاء و
   

    توصيات بشأن مواضيع حمددة  -باء  
   ٤- ١٦توصيات بشأن مسامهة بروتوكول األسلحة النارية يف دعم بلوغ الغاية   -١  

    من أهداف التنمية املستدامة
    لفريق العامل واملؤمترا ليت سبق أن اعتمدهااتوصيات بشأن متابعة التوصيات   (أ)  

    ٣التوصية     
اجتماعاتـه  يف جـدول أعمـال    املؤمتر يودُّ أن ينظر يف أن يطلب مـن الفريـق العامـل أن يـدرج     لعلَّ

ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين     الـدول األعضـاء    الـيت اختـذهتا  املقبلة مناقشة بشأن إجراءات املتابعة 
  .هيتعلق بتنفيذ توصيات  والتحديات اليت تواجهها فيما(املكتب)  خدِّرات واجلرميةبامل
  

    ٤التوصية     
، يف إطار من التعـاون الوثيـق مـع الـدول األعضـاء،      يشجِّعكتب أن امللعلَّ املؤمتر يودُّ أن يطلب إىل 

ابعـة حالـة تنفيـذ    تبادل املعلومات بصفة دورية على النطـاقني اإلقليمـي وعـرب اإلقليمـي مـن أجـل مت      
  ا.التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل واملؤمتر والتحديات اليت تواجه تنفيذه

    
  التقيُّد بربوتوكول األسلحة النارية على الصعيد العاملي تعزيز توصيات بشأن   (ب)  

    موضع التنفيذووضعه 
    ٥التوصية     

بالنظر إىل الدور الرئيسي لربوتوكول األسلحة النارية يف دعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة، لعـلَّ  
املؤمتر يودُّ أن حيث الدول األعضاء اليت مل تنضم بعد إىل بروتوكول األسلحة الناريـة إىل االنضـمام   

الناريــة وأجزائهــا  إليــه وتنفيــذه بطريقــة كاملــة وفعالــة ومضــاعفة جهودهــا ملكافحــة صــنع األســلحة
واإلقليمـي  والـدويل  ومكوِّناهتا والذخرية واالجتـار هبـا بصـورة غـري مشـروعة علـى املسـتوى الـوطين         

  .، مبا يف ذلك من خالل التعاون فيما بني بلدان اجلنوبدون اإلقليميو
    

    ٦التوصية     
تعمل يف الوقت الراهن على تضـمني  املوقعة اليت الدول لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يشجِّع الدول األطراف و

على إيـالء االعتبـار الواجـب إىل الصـكوك الدوليـة      يف تشريعاهتا بروتوكول األسلحة النارية أحكام 
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وحتقيقـا هلـذه   . التشـريعات اتسـاق وتنسـيق   ف فيهـا حبيـث تكفـل    اطـر أاليت هي األخرى واإلقليمية 
اصـل، عنـد الطلـب، تقـدمي املسـاعدة القانونيـة       الغاية، لعلَّ املـؤمتر يـودُّ أن يطلـب إىل املكتـب أن يو    

  ة. والتقنية إىل الدول األطراف واملوقعة يف اعتماد وتنفيذ بروتوكول األسلحة الناري
  

    ٧التوصية     
تنفــذ تــدابري الــيت ؤسســات تــوفري أنشــطة فعالــة لبنــاء قــدرات امل لعــلَّ املــؤمتر يــودُّ أن يؤكــد أمهيــة  

، ٢٠٣٠مـن خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       ٤-١٦الغاية  يف حتقيق ، على وجه اخلصوص،تساهم
  عند االقتضاء.

    
      توصيات بشأن التدابري الوقائية واألمنية  (ج)  

    ٨التوصية     
لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يطلب إىل الفريق العامل أن يواصل تعزيز التدابري الوقائية واألمنية وتدعيم تبـادل  

وسـم وحفـظ   فيمـا يتعلـق بتـدابري    بني الدول األعضاء، وال سـيما  اخلربات واملمارسات اجليدة فيما 
الصـكوك الدوليـة، وحتقيقـا    حيثمـا تكـون تلـك التـدابري مطلوبـة يف إطـار       سجالت األسلحة النارية 

أو  وضـع لاملنظمات الدولية واإلقليميـة املختصـة   العمل مع هلذه الغاية، أن ينظر يف تكليف املكتب ب
املختلفـة، وتعزيـز تبـادل املعلومـات بشـأن تصـنيف       ألسـاليب الوسـم    أو خالصـة وافيـة   ثبـت إتاحة 

  .مرجع جلهات التنسيق املعيَّنة مبوجب بروتوكول األسلحة الناريةاألسلحة النارية ك
    

    ٩التوصية     
وســم وحفــظ الســجالت املعنيــة بالث الــدول األعضــاء علــى تعزيــز الــنظم حيــلعــلَّ املــؤمتر يــودُّ أن 

والتعقب، هبدف حتسني إمكانية التعرف على األسلحة النارية ودعـم التحقيقـات اجلنائيـة وزيـادة     
التجـاريني وغريهـم مـن    والسماسـرة والنـاقلني   والتجار واملستوردين واملصـدرين  مساءلة املصنعني 

نفــس لــدول األعضـاء يف  وحتقيقـا هلــذه الغايـة، لعــلَّ املـؤمتر يــودُّ أن يطلـب إىل ا    حـاملي الــرخص.  
التعقــب قليميــة أن تســعى إىل تنســيق معــايري الوســم وحفــظ الســجالت هبــدف تيســري   اإلنطقــة امل

وأن تضع معايري دنيا للوسم وحفظ السجالت إذا مل تكـن لـديها    ،املعلومات ذات الصلةوتبادل 
  .عايريمثل هذه امل

  
    ١٠التوصية     

أن يواصــل تقــدمي املســاعدة التقنيــة بشــأن عمليــات الوســم املــؤمتر يــودُّ أن يطلــب إىل املكتــب لعــلَّ 
، واإلتـالف املتعلقـة باألسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوِّناهتـا والـذخرية       حفظ السـجالت والتعقـب   و

  .والتشجيع على تنسيق املعايري املتعلقة هبا
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    ١١التوصية     
للتكنولوجيـات  ه التـأثري املمكنـة   أوجـ أن يشـجِّع الـدول األطـراف علـى النظـر يف       دُّلعلَّ املؤمتر يـو 

وكيــف ميكــن هلــذه   ،وســماملتعلقــة بالاجلديــدة علــى تنفيــذ أحكــام بروتوكــول األســلحة الناريــة   
ملســـاعدة يف الـــذخرية وأغلفتـــها بغـــرض اوســـم أن تســـاعد يف التكنولوجيـــات، حيثمـــا أمكـــن، 

  التحقيقات اجلنائية.
    

    ١٢التوصية     
علـى   يف الدول املصـدرة  املصنعنيحتث أن إىل لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يدعو الدول األعضاء املستوردة 

الوطنيـة  املعـايري  و ،وفقـا للمعـايري الدوليـة واإلقليميـة    املصنعة املوجهـة إىل التصـدير   وسم األسلحة 
  للبلد املستورد.

  
    ١٣التوصية     

ريف غري املشـروع لألسـلحة   على معاجلة مشكلة اإلنتاج اِحل املؤمتر يودُّ أن حيث الدول األعضاءلعلَّ 
  .النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية وتعزيز السياسات واجلهود املبذولة للتصدي هلا

    
    توصيات بشأن النقل ومراقبة احلدود  (د)  

    ١٤التوصية     
ــد   ــودُّ أن ي ــدول األعضــاء  عو لعــلَّ املــؤمتر ي ــة  ال ــة  واحتاداهتــا اجلمركي  إىل إنفــاذ نظــم صــارمة ملراقب

تتفـق مـع مقتضـيات املـادة      بتقييمات شاملة ملخاطر التصديرمثالً االستعانة بالتصدير، االسترياد و
، ويطلـب إىل املكتـب تقـدمي املسـاعدة التقنيـة والتـدريب إىل       من بروتوكول األسلحة الناريـة  ١٠

مســائل مثــل ضــوابط النقــل  الــدول األعضــاء الــيت تطلــب ذلــك، مــع التركيــز بصــفة خاصــة علــى
  وتقييم املخاطر.

  
    ١٥التوصية     

لعلَّ املـؤمتر يـودُّ أن ينظـر يف قيـام الفريـق العامـل مبعاجلـة موضـوع تعزيـز آليـات اإلنـذار والكشـف             
والرقابة اخلاصة مبراقبـة احلـدود، مبـا يشـمل تعزيزهـا مـن خـالل التعـاون بـني أجهـزة إنفـاذ القـانون             

، ويف ات األخـرى ذات الصـلة  والقطاعـ ومستوردي ومصدري األسلحة النارية وسلطات اجلمارك 
  .أن يدعو الفريق العامل، يف هذا الصدد، اخلرباء الوطنيني املعنيني إىل املشاركة يف عمله

    
    توصيات بشأن تعزيز التحقيق واملالحقة القضائية  ) (ه  

    ١٦التوصية     
طـراف علـى هتيئـة الظـروف التشـريعية املناسـبة وتعزيـز قـدراهتا         لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يشجِّع الـدول األ 

علــى التحقيــق واملالحقــة القضــائية فيمــا يتعلــق جبــرائم صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا  



CTOC/COP/WG.6/2017/4

 

6/13 V.17-03508 
 

وتعزيـز التعـاون الشـرطي     ،والذخرية واالتِّجار هبا بصورة غري مشـروعة ومـا يتصـل هبـا مـن جـرائم      
  .الدويل من أجل مكافحة هذه الظواهرقليمي وين اإلوالقضائي على الصعيد

  
    ١٧التوصية     

يف  إىل جانب تدابري الوسـم والتعقـب،   ،الفريق العامل يودُّ أن يوصي الدول األعضاء بأن تنظرلعلَّ 
البصـمات واملعلومـات   التكنولوجيـات الرقميـة وغريهـا مـن التكنولوجيـات فيمـا يتعلـق ب       االستعانة ب

، مـن أجـل   املعلومـات ألسلحة النارية، وبإنشـاء قواعـد بيانـات شـاملة ملثـل هـذه       البالستية املتعلقة با
  .دعم التحقيقات اجلنائية يف هذا اجملال

    
    ١٨التوصية     

ه باجلهود اليت يبذهلا املكتب، من خالل برناجمـه العـاملي لألسـلحة الناريـة، يف     وِّاملؤمتر يودُّ أن ينلعلَّ 
روتوكــول األســلحة الناريــة يف تشــريعاهتا الوطنيــة وتعزيــز   أحكــام بتضــمني مســاعدة الــدول علــى  

قــدرات مــوظفي إنفــاذ القــوانني والقضــاة والنيابــة العامــة يف جمــاالت التحقيــق واملالحقــة القضــائية    
  .املتعلقة جبرائم االتِّجار باألسلحة النارية وما يتَّصل به من جرائم

  
    ١٩التوصية     

وأن يطلــب إليــه  ،باملســاعدة التقنيــة والتشــريعية الــيت يقــدمها املكتــب ب املــؤمتر يــودُّ أن يرحِّــ لعــلَّ 
ــاء القــدرات  يف  جهــودهتلــك اجلهــود و مواصــلة  التحقيــق واملالحقــة القضــائية املتعلقــة   يف جمــال بن

  .  باالتِّجار باألسلحة النارية وما يتَّصل به من جرائم
    

    الصعيد الدويلعلى  توصيات بشأن التعاون الدويل وتبادل املعلومات  (و)  
    ٢٠التوصية     

ــودُّ أن يطلــب إىل املكتــب أن    ــادل   يعــززلعــلَّ املــؤمتر ي ، بالتعــاون الوثيــق مــع الــدول األعضــاء، التب
والتحديات املطروحة علـى األصـعدة    املمارسات اجليدةومجع البيانات وتبادل الدوري للمعلومات 

املختصـة  الوطنيـة  فيمـا بـني السـلطات    دوري الـ التعـاون  كذلك ، وةوالدولي ةوعرب اإلقليمي ةاإلقليمي
من التـدابري والتحـديات، وتيسـري    ذلك  وجهات التنسيق الوطنية بشأن تعقب األسلحة النارية وغري

التعاون الدويل علـى مكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوِّناهتـا والـذخرية واالتِّجـار هبـا           
مـن   ٤-١٦حتقيق الغايـة   يف هذا الشأن، مبا يشمل لتحقيق األهداف املنشودة بصورة غري مشروعة

  .اورصد التقدم احملرز صوب حتقيقه ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام 
  

    ٢١التوصية     
 لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يطلب إىل املكتب مجع وحتليل احلاالت ذات الصلة واملمارسات اجليدة يف جمايل

القضـايا  جـرائم االتِّجـار باألسـلحة الناريـة، مبـا يف ذلـك        قضـايا شـأن  التحقيق واملالحقـة القضـائية ب  
باإلرهاب واجلرمية املنظمة، وإعداد خالصة وافية للممارسات اجليدة والتـدابري الـيت تسـاعد    املتعلقة 

ويف  .الدول على منع االتِّجار باألسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية والتصدي لـه بكفـاءة  
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أن يطلـب إىل املكتـب تيسـري تبـادل املعلومـات والـدروس       كـذلك  املـؤمتر يـودُّ    هذا السـياق، لعـلَّ  
التهديدات املستجدة واألشكال اجلديـدة مـن اجلرميـة، مثـل     املتعلقة باملستفادة وأفضل املمارسات 

باسـتخدام خـدمات الطـرود    باألسـلحة الناريـة   االجتـار  ، واجلرائم احلضرية اليت ترتكبها العصابات
مبـا يف   ين،وطرائق عمـل املتَّجـر  وجتميع األسلحة النارية من قطع الغيار، الشبكة اخلفية، الربيدية و

  اجلرمية املنظمة، وغري ذلك من املواضيع املستجدة.و اإلرهابذلك يف القضايا املتعلقة ب
  

    ٢٢التوصية     
والـدويل فيمـا بينـها    علَّ املؤمتر يودُّ أن يشجِّع الدول األعضاء على تعزيـز التعـاون دون اإلقليمـي    ل

فيما يتعلق مبنع ومكافحة االتِّجار باألسلحة النارية، من خالل االستعانة جبهات التنسيق وآليـات  
  التعاون واخلربات الفنية املتاحة. منصاتالتنسيق القائمة والشبكات و

    
  أوجه التآزر مع الصكوك واهليئات األخرى والتعاون مع القطاعني العام واخلاص   (ز)  

    واجملتمع املدين
     ٢٣التوصية     

بـني األمانـات   علـى تعزيـز التعـاون والتنسـيق     واألمانـة  يشجِّع الدول األطـراف  لعلَّ املؤمتر يودُّ أن 
، مع مراعـاة األطـراف   الصكوك واآلليات الدولية واإلقليمية ذات الصلةاملتكافئة املعنية بواهليئات 

  .يف تلك الصكوك واآلليات
  

    ٢٤التوصية     
لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يشجِّع الدول األعضـاء علـى تعزيـز التعـاون وتبـادل املمارسـات اجليـدة مـع         

حسـب االقتضـاء، مبـا يف ذلـك مـع ممثلـي املؤسسـات        القطاعني العـام واخلـاص،   اجملتمع املدين و
يف العمـــل علـــى مكافحـــة صـــنع األســـلحة الناريـــة وأجزائهـــا ومكوِّناهتـــا والـــذخرية الصـــناعية 

وأن يــدعو الــدول األعضــاء  ، مبــا يف ذلــك إذكــاء الــوعي،جــار هبــا بصــورة غــري مشــروعةواالتِّ
العمــل التحليلــي الــذي ينــهض بــه اجملتمــع مراعــاة ، إىل حتقيقــا هلــذه الغايــةواملنظمــات الدوليــة، 

املـدين والـدوائر األكادمييــة بشـأن االجتاهـات الدوليــة والتحـديات املسـتبانة مــؤخرا فيمـا يتعلــق        
  باألسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية.باالجتار 

    
توصيات بشأن مسامهة بروتوكول األسلحة النارية يف قياس التقدُّم احملرز يف إنفاذ نظم املراقبة   - ٢  

      لتمكني الدول من التصدِّي بفعالية لالتِّجار غري املشروع باألسلحة النارية
    توصيات بشأن مجع البيانات وحتليلها    
    ٢٥التوصية     

األسـلحة الناريـة املضـبوطة    ب املتعلقـة  لعلَّ املؤمتر يـودُّ أن يؤكِّـد جمـدَّداً أمهيـة مجـع وحتليـل البيانـات       
واملتَّجــر هبــا وتــدفقات األســلحة غــري املشــروعة كأســاسٍ لوضــع سياســات وهنــج وطنيــة ملكافحــة 

أن هبــا بصــورة غــري مشــروعة وصــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية واالتِّجــار  
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 يشجِّع الدول األعضاء يف هذا السياق على وضع مؤشرات وطنية تساعد على قياس أثـر اجلهـود  
  .اليت تبذهلا يف هذا الشأن

  
    ٢٦التوصية     

مـع  الـيت يبـذهلا املكتـب جل   هـود  اجلاملشـاركة يف  علـى  الـدول األعضـاء   يشـجِّع  لعلَّ املؤمتر يـودُّ أن  
حة النارية وأجزائهـا ومكوِّناهتـا والـذخرية املضـبوطة واملعثـور عليهـا واملسـلَّمة        بيانات بشأن األسل

مـن خطـة التنميـة     ٢-٤-١٦بغية استبانة ورصد تدفقات االتِّجار واإلبالغ عنها يف إطار املؤشر 
، مع مراعاة احلاجة إىل وضع منهجية موحَّدة للتصدي للتحـديات املتعلقـة   ٢٠٣٠املستدامة لعام 

  عاريف والتحديات التشغيلية اليت تواجه مجع البيانات األساسية.بوضع الت
    

  ملخَّص املداوالت  -ثالثاً 
  

من أهداف التنمية  ٤-١٦مسامهة بروتوكول األسلحة النارية يف دعم بلوغ الغاية   -ألف  
املستدامة وقياس التقدُّم احملرز يف إنفاذ نظم املراقبة لتمكني الدول من التصدِّي 

    لالجتار غري املشروع باألسلحة الناريةبفعالية 
مـن   ٢، يف البنـد  ٢٠١٧أيار/مـايو   ٨نظر الفريق العامل أثنـاء جلسـته الثانيـة، املعقـودة يف       -٨

مـن   ٤-١٦جدول األعمـال، املعنـون "مسـامهة بروتوكـول األسـلحة الناريـة يف دعـم بلـوغ الغايـة          
نفـاذ نظـم املراقبـة لـتمكني الـدول مـن التصـدِّي        أهداف التنمية املسـتدامة وقيـاس التقـدُّم احملـرز يف إ    

  بفعالية لالجتار غري املشروع باألسلحة النارية".
مــن جــدول األعمــال شــيبو ســامنا، املــدعي العــام    ٢وتــوىل تيســري املناقشــة حــول البنــد    -٩
األفريقية؛ وإميانويل فالنس، مسؤول السياسات باملديريـة العامـة لشـؤون    الدول نيابة عن ، لنيجرل

ــة   ــة باملفوضــية األوروبي ــيم كلمــان،   ، اهلجــرة والشــؤون الداخلي ــة عــن االحتــاد األورويب؛ وول نياب
التـابع   واملتفجِّـرات مستشار الشؤون الدولية األول مبكتب الكحوليـات والتبـغ واألسـلحة الناريـة     

  نيابة عن دول أوروبا الغربية ودول أخرى.، لوزارة العدل بالواليات املتحدة
ثل اجملموعة األفريقية عرضا إيضـاحيا عـن طبيعـة ونطـاق االجتـار باألسـلحة الناريـة        م ممدَّوق  - ١٠

صـالته بسـائر أشـكال اجلرميـة      وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية يف النيجر والبلدان اجملـاورة هلـا، وعـن   
يف  رات واإلرهاب. وشدد على أمهية تعزيز قدرة مـوظفي إنفـاذ القـانون   دِّاملنظمة مثل االجتار باملخ

جـرائم االتِّجـار باألسـلحة الناريـة واجلـرائم ذات الصـلة،       شـأن  التحقيـق واملالحقـة القضـائية ب    جمايل
م يف دُّوتعزيز التدابري الوقائية واألمنية مثل الوسم وحفظ السجالت وإدارة املخزونات، وإحـراز تقـ  

  .جمايل تنسيق التشريعات اخلاصة باألسلحة النارية والتعاون القضائي الدويل
عن دور االحتاد األورويب يف تنفيـذ بروتوكـول   إيضاحيا  اًم ممثل االحتاد األورويب عرضدَّوق  -١١

املقتضـيات العامـة لـنظم    حتـدد  مـن الربوتوكـول، الـيت     ١٠على تنفيذ املـادة  . وركَّز األسلحة النارية
النقـل، وأوضــح  نظــام مراقبـة  املعروفـة باسـم    إصـدار تـراخيص وأذون التصـدير واالســترياد والعبـور    
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لـوائح االحتـاد األورويب. وأشـار أيضـا إىل أن جتربـة االحتـاد األورويب       ية تضمني هـذا النظـام يف   كيف
  أعمال منظمات إقليمية أخرى. ميكنها أن تلهم 

ط ممثــل جمموعــة دول أوروبــا الغربيــة ودول أخــرى الضــوء علــى ثــالث فئــات مــن   لَّوســ  -١٢
ــواردة يف بروتوكــول    ــدابري ال ــاون،      الت ــة، وهــي الوســم وحفــظ الســجالت والتع األســلحة الناري

وأوضح األمهية احلامسة هلذه العناصر يف مكافحة االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الناريـة، وأبـرز       
. وشـرح  ٢٠٣٠من أهداف التنميـة املسـتدامة لعـام     ٤-١٦ما تقدمه من إسهامات لبلوغ الغاية 

م وحفـظ السـجالت والتعقـب، وأشـار إىل خمتلـف      الوسـ أوضـح أهـداف   طرائق خمتلفة للوسـم، و 
جهودهـا يف جمـال   الـيت تـدعم الـدول األعضـاء يف     على الصعيد الدويل اجلهات الفاعلة واألدوات 

بنـد  هـذا ال وتلت العروض اإليضاحية مناقشات بشأهنا وبشـأن   مكافحة االجتار باألسلحة النارية.
  جدول األعمال.من 
الــيت تنــدرج حتــت نظــام التصــدير التــابع   ق الــدول األعضــاءكيفيــة حتقــنــاقش املتكلمــون و  -١٣

وضـع  من صـحة أذون االسـترياد. وتبـادل عـدة مـتكلمني معلومـات عـن جـدوى          لالحتاد األورويب
 والطرائق املمكنة للقيام بذلك. ونـاقش  ،قطع الذخرية وجمموعاهتا وتعقبهاعالمات وسم مميزة على 

فيمــا يتعلــق باملكافحــة الفعالــة لالجتــار  اتبعوهــا هج الــيت والــنُّ مالتحــديات الــيت تــواجهه املتكلمــون 
ضمان احتكار احلكومات ملراقبة األسلحة، وتعزيز التنمية احلاجة إىل باألسلحة النارية، مبا يف ذلك 

اإلشـارة إىل املنـاطق احلدوديـة اليسـرية االختـراق،      ب. والرتاعـات املستدامة بوصفها حالًّ ملنع نشوب 
أمهيـة التعـاون وتبـادل املعلومـات ملكافحـة االجتـار باألسـلحة        متكلمني عدة  رزضمن مجلة أمور، أب
آليــات التعــاون اإلقليميــة الــيت تســاعد علــى تبــادل  عــن  حتــدث بعــض املــتكلمنيالناريــة بكفــاءة. و

علـى أمهيـة   مـتكلمني  املعلومات والتصدي لالجتار باألسلحة النارية بعمليـات مضـادة. وشـدد عـدة     
لتشريعات داخل املناطق اإلقليمية بغـرض مكافحـة االجتـار باألسـلحة     وتنسيق ا ةإجياد أسس تشريعي

اآلراء بشـأن التهديـدات املسـتجدة الـيت متثلـها التطـورات       املـتكلمني  النارية بكفـاءة. وتبـادل بعـض    
على اشـتراطات الوسـم وطرائقـه. وتبـادل عـدة      وأثر هذا التكنولوجية مثل الطباعة الثالثية األبعاد، 

إىل مجلة أمور ين الصالت بني االجتار باألسلحة النارية واإلرهاب، مشري اخلربات املتعلقة بمتكلمني
 لشراء األسلحة النارية الصاحلة لالستعمال. وجرى تبادل لآلراء أيضـا  نيمنها طرائق عمل اإلرهابي

ن مـ  ٤-١٦الغايـة  الـوارد يف  حول تعريف مصطلح "تدفقات األسلحة غري املشـروعة" علـى النحـو    
أن الغايـة املـذكورة   مـتكلمني  عـدة  ى ، رأيف هـذا الصـدد  . و٢٠٣٠أهداف التنميـة املسـتدامة لعـام    

  تجاوز االجتار باألسلحة عرب الوطين.تتشري إىل سيناريوهات رمبا 
    

    إعداد استبيان الستعراض تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية  -باء  
، يف البند ٢٠١٧أيار/مايو  ٩ابعة، املعقودتني يف نظر الفريق العامل، يف جلستيه الثالثة والر  -١٤
من جدول األعمال املعنون "إعداد استبيان الستعراض تنفيذ بروتوكـول األسـلحة الناريـة". ويف     ٣

إطار هذا البند من جدول األعمال، أعرب متكلمون عن تقديرهم لألمانة ملا تقوم به من عملٍ من 
 ذاتياوشدَّد عدة متكلمني على أنَّ االستبيان ينبغي أن يكون تقييما . أجل إعداد مشروع االستبيان

. وقال عدة مـتكلِّمني إن االسـتبيان ينبغـي أن يتسـم     ٨/٢موجزاً ودقيقاً ومركَّزاً، وفقا لقرار املؤمتر 
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بالتركيز والدقة على أن يكون يف الوقت نفسه واسع النطاق من أجل إتاحـة الفرصـة لتبـادل اآلراء    
كـار واملمارســات اجليــدة، وكـذلك اســتبانة االحتياجــات مــن املسـاعدة التقنيــة، وفقــاً للواليــة    واألف

. وأُبديت آراء متباينة بشأن طول االستبيان وتكاليف ترمجته ومـا ميكـن   ٨/٢احملددة يف قرار املؤمتر 
إذا كـان   اجمليبون عليه من مشقة جراء طوله. وجرى تبـادل لـآلراء بشـأن مـا    املمارسون أن يتكبَّده 

ينبغي لألسئلة أن تقتصر على نطاق بروتوكول األسلحة النارية أم تتجاوزه. وذكر بعض املتكلمني 
نَّ صيغة االستبيان ينبغي أن تتقيد بصـرامة بصـيغة الربوتوكـول. واقتـرح العديـد مـن املـتكلِّمني أن        أ

نـها باالسـتناد مـثال إىل    تتاح للدول اليت سوف متأل االستبيان حرية اختيار األسـئلة الـيت سـتجيب ع   
السياقات القانونية احملددة اخلاصة هبا، أو أن يوفر اخلـرباء معلومـات تتجـاوز نطـاق الربوتوكـول يف      
إطار القسم املتعلق "باملعلومات األخرى" مع أي معلومات أخرى يرون أهنا مناسبة. وأشـار بعـض   

منية كافية ملـلء االسـتبيان ألسـباب منـها     املتكلمني إىل أنَّ اخلرباء الوطنيني سيحتاجون إىل فسحة ز
 تعدد الكيانات الوطنية اليت تتناول املسائل املتعلقة باألسلحة النارية.

وعدَّة متكلِّمني على أنَّ الدول ينبغي أن تواصـل مناقشـة االسـتبيان وتنتـهي     الرئيس وشدَّد   -١٥
ر، مبا يشمل اجتماع الفريق العامـل  انعقاد الدورة التاسعة للمؤمتاليت تسبق من إعداده خالل الفترة 

وخـالل املناقشـات غـري الرمسيـة الـيت ميكـن أن        ٢٠١٨املعين باألسلحة النارية املزمـع عقـده يف عـام    
تعقد قبل الدورة السادسة للفريق العامل. وأشار بعـض املـتكلِّمني إىل أنَّ مثـل هـذا النـهج سـيجعل       

الجتمــاع املعــين بوضــع إجــراءات وقواعــد حمــددة مــن املمكــن مراعــاة املناقشــات اجلاريــة يف إطــار ا
ــة      ــة عـــرب الوطنيـ ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـ ــتعراض تنفيـــذ اتفاقيـ ــة اسـ ــغيل آليـ لتشـ

  والربوتوكوالت امللحقة هبا.
مـا  بشـأن  وكان من املسائل األخرى اليت أثارها املتكلِّمون وأشاروا إليها مـا يلـي: تسـاؤل      -١٦

ول أن تورد قائمـة بالصـكوك القانونيـة اإلقليميـة والدوليـة ذات الصـلة الـيت هـي         إذا كان ينبغي للد
 ٢٠٠٥أطراف فيها؛ وضـرورة أن حيتـذي مشـروع االسـتبيان الصـيغة املسـتخدمة يف اسـتبيان عـام         

بغية احلدِّ من تكاليف الترمجة؛ وضـرورة أن متيـز األسـئلة بوضـوح بـني األسـلحة الناريـة العسـكرية         
مطالبة الدول بأن تردَّ بالتفصيل يف حالة اإلجابة بالنفي من أجل تبسيط االستبيان؛  واملدنية؛ وعدم

وأال يطلـــب يف االســـتبيان إرفـــاق القـــوانني والسياســـات ذات الصـــلة؛ وإمكانيـــة تـــوفري وصـــالت 
ة بوابـة إدارة املعـارف، املعروفـة باسـم بوَّابـة املـوارد اإللكترونيـ        املعلومـات الـواردة يف   إلكترونية إىل

والقوانني املتعلقة باجلرمية (بوابة شريلوك). وردا على االستفسارات الواردة من املتكلمني، أشـارت  
  يغطي أحكام الربوتوكول جزئيا فقط. ٢٠٠٥األمانة إىل أنَّ استبيان عام 

وتبادل املتكلمون أيضا اآلراء بشأن ما إذا كان ينبغي لالسـتبيان أن يتضـمن مجيـع أحكـام       -١٧
فقط، وما إذا كان سيبقى على األسئلة املتعلقة بتطبيـق  منها ل األسلحة النارية أم اإللزامية بروتوكو

املتعلـق  ستدرج يف االستبيان أهنا أحكام االتفاقية مع إجراء التغيريات الالزمة يف االستبيان احلايل أم 
قـرار النـهائي حـىت    الاذ باتفاقية اجلرمية املنظمة. ويف هذا الصدد، رأى عدة متكلمني أنه ال ميكن اخت

ق باالتفاقيــة. وتبــادل املتكلمــون اآلراء أيضــا بشــأن ترتيــب  لــوهيكــل االســتبيان املتعاحملتــوى حيــدد 
األسئلة وهيكل االسـتبيان، ومـا إذا كـان مـن الضـروري إدراج األسـئلة املتعلقـة بالقضـايا واألمثلـة          
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ــتكلمني أ   ــد املـ ــر أحـ ــتبيان. وذكـ ــائية يف االسـ ــات اإلحصـ ــي  واملعلومـ ــتبيان ينبغـــي أن يراعـ ن االسـ
  خصوصيات منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية.

    
      تنظيم االجتماع  -رابعاً  

    افتتاح االجتماع  -ألف  
إىل  ٨ُعقد االجتماع اخلامس للفريق العامل املعين باألسلحة النارية يف فيينـا يف الفتـرة مـن      -١٨
    .٢٠١٧أيار/مايو  ١٠
كلمـة   ىوافتتح االجتماع جويل هرنانديز غارسيا (املكسيك)، رئيس الفريق العامل. وألقـ   -١٩

واملواضـيع  أهدافـه  أمام االجتماع عرض فيها حملة عامة عن الوالية املسَندة إىل الفريـق العامـل وعـن    
  اليت ينظر فيها.

نيابةً عـن جمموعـة دول   فنـزويال البوليفارية مجهورية وألقى كلمةً يف افتتاح االجتماع ممثل   -٢٠
  أمريكا الالتينية والكاريـيب.

أيضــاً األطــراف التاليــة يف بروتوكــول األســلحة الناريــة: االحتــاد   ةًوألقــت كلمــاٍت افتتاحيــ  -٢١
األورويب، كوستاريكا، كوبا، غواتيماال، إكوادور، املكسيك، بلجيكا، تركيـا، السـنغال، العـراق،    

  الكونغو الدميقراطية، موريتانيا، الكويت، بريو، املغرب. اجلزائر، الربازيل، عمان، مجهورية
  وتكلَّمت أيضاً الصني، وهي دولة موقِّعة على الربوتوكول.  -٢٢
  كما تكلَّم املراقبون عن النيجر وتشاد وجلنة حوض حبرية تشاد.  -٢٣
    

    الكلمات  -باء  
املنــاظرون التــالون:  ٢برئاســة الــرئيس، تــوىل توجيــه املناقشــة الــيت جــرت يف إطــار البنــد    -٢٤
  كلمان (الواليات املتحدة) وإميانويل فالنس (االحتاد األورويب) وشايبو سامنا (النيجر).  وليم
ــد  و  -٢٥ ــة األطــراف يف       ٢يف إطــار البن ــدول التالي ــو ال ــة ممثل ــن جــدول األعمــال، أدىل بكلم م

بوركينــا فاســو، توغــو، اجلزائــر، مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،        بروتوكــول األســلحة الناريــة:  
السلفادور، السنغال، سويسرا، املغـرب، املكسـيك. وأدلـت بكلمـة أيضـاً كنـدا، وهـي مـن الـدول          

  املوقعة، كما أدىل املراقبان عن الواليات املتحدة وسري النكا بكلمة.
ــد  و  - ٢٦ ــة يف بروتوكــول مــن جــدول األعمــال، أدلــت بكلمــات    ٣يف إطــار البن  األطــراف التالي

ــة ــا، الربتغــال، بنمــا، بــريو، الســنغال، سويســرا،   االحتــاد األورويب، إكــوادور،  :األســلحة الناري إيطالي
بكلمــات أيضــا  توأدلــ. عمــان، كوبــا، كوســتاريكا، كينيــا، املغــرب، املكســيك، موريتانيــا، نيجرييــا

كمــا أدىل  لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية.اململكــة املتحــدة وكنــدا الــدولتان املوقعتــان التاليتــان: 
  بكلمات يف إطار البند املراقبون عن فرنسا والنيجر والواليات املتحدة وممثل جلنة حوض حبرية تشاد.
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -جيم  
بتوافـــق اآلراء ، ٢٠١٧أيار/مـــايو  ٨أقـــرَّ الفريـــق العامـــل، يف جلســـته األوىل املعقـــودة يف   -٢٧

  جدول األعمال التايل، بصيغته املعدَّلة شفويا:
  املسائل التنظيمية:  -١  
  افتتاح االجتماع؛  (أ)    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)    
مــن أهــداف  ٤-١٦مســامهة بروتوكــول األســلحة الناريــة يف دعــم بلــوغ الغايــة     -٢  

يف إنفــاذ نظــم املراقبــة لــتمكني الــدول مــن  التنميــة املســتدامة وقيــاس التقــدُّم احملــرز
  التصدِّي بفعالية لالجتار غري املشروع باألسلحة النارية.

  إعداد استبيان الستعراض تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية.  -٣  
  مسائل أخرى.    -٤  
  اعتماد التقرير.    -٥  

    
    احلضور  -دال  

االحتـاد األورويب،   ريـة ممثلـة يف االجتمـاع:   كانت األطراف التالية يف بروتوكول األسلحة النا  - ٢٨
األرجنـتني، أرمينيــا، إسـبانيا، إكــوادور، أنغــوال، أوروغـواي، إيطاليــا، بـاراغواي، الربازيــل، الربتغــال،     
بلجيكــا، بنمــا، بوركينــا فاســو، بولنــدا، بــريو، تركيــا، تشــيكيا، توغــو، تــونس، اجلزائــر، اجلمهوريــة    

ميقراطية، مجهورية مولدوفا، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا، السـلفادور،     الدومينيكية، مجهورية الكونغو الد
- ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الســنغال، سويســرا، شــيلي، العــراق، عمــان، غواتيمــاال، فرتويــال (مجهوريــة   

البوليفارية)، قربص، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكويت، كينيـا، لبنـان، املغـرب، املكسـيك،     
  .  ية، موريتانيا، النرويج، النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، اليوناناململكة العربية السعود

وكانــت الــدول التاليــة املوقعــة علــى بروتوكــول األســلحة الناريــة ممثلــة مبــراقبني: أســتراليا،    -٢٩
    أملانيا، الصني، كندا، لكسمربغ، اململكة املتحدة.

بروتوكـول األسـلحة الناريـة     وكانت الدول التالية، وهي ليست من الدول األطـراف يف   -٣٠
االحتاد الروسي، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسـيا،   من الدول املوقِّعة عليه، ممثلة مبراقبني: وال

املتعددة القوميات)، تشـاد، سـان مـارينو،    -اإلسالمية)، باكستان، بوليفيا (دولة-إيران (مجهورية
ولومبيــا، مالطــة، ناميبيــا، النيجــر، الواليــات ســري النكــا، فرنســا، الفلــبني، قطــر، الكــامريون، ك

  .  املتحدة، اليمن
وكانت وحدات وبرامج األمانة التالية التابعة ملنظومة األمم املتحدة ممثلة مبـراقبني: مكتـب     -٣١

  األمم املتحدة لشؤون نزع السالح.
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ــةً مبــراقبني:     -٣٢ ــة ممثَّل ــة التالي ــة الدولي ــة حــوض حبــري  وكانــت املنظمــات احلكومي ؛ ة تشــادجلن
يف  املركز اإلقليمي املعين باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة  ؛ منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

وترتيــب فاســنار بشــأن ضــوابط  ؛ منطقــة الــبحريات الكــربى والقــرن األفريقــي والــدول اجملــاورة  
  تصدير األسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات املزدوجة االستخدام.

  قائمة باملشاركني. CTOC/COP/WG.6/2017/INF/1/Rev.1وترد يف الوثيقة   -٣٣
    

    الوثائق  -هاء  
  كان معروضاً على الفريق العامل ما يلي:  -٣٤

  )؛CTOC/COP/WG.6/2017/1جدول األعمال املؤقَّت املشروح (  (أ)  
مشـروع اسـتبيان السـتعراض تنفيـذ بروتوكـول مكافحـة       مذكرة مـن األمانـة عـن      (ب)  

األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا بصورة غري مشروعة، وفقاً للقرار  صنع
ــة       ٨/٢ ــرب الوطنيــ ــة عــ ــة املنظَّمــ ــة اجلرميــ ــدة ملكافحــ ــم املتحــ ــة األمــ ــراف يف اتفاقيــ ــؤمتر األطــ  ملــ
)CTOC/COP/WG.6/2017/2؛(  

ــامهة بروتو     (ج)   ــن مســ ــة عــ ــداد األمانــ ــن إعــ ــية مــ ــات أساســ ــة معلومــ ــول ورقــ كــ
ــة   األســلحة ــة يف دعــم بلــوغ الغاي ــة املســتدامة وأنشــطة مكتــب    ٤-١٦الناري مــن أهــداف التنمي

املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة الراميـة إىل تعزيـز التصـديق علـى الربوتوكـول وتنفيـذه            األمم
)CTOC/COP/WG.6/2017/3( .  
    

    اعتماد التقرير  -خامساً  
  د الفريق العامل هذا التقرير عن اجتماعه.، اعتم٢٠١٧أيار/مايو  ١٠يف   -٣٥
  


