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  الفريق العامل املعين باألسلحة النارية
        ٢٠١٤مايو /أيار ٢٨- ٢٦فيينا، 

      املشروح املؤقَّتجدول األعمال     
    جدول األعمال املؤقَّت    

  :املسائل التنظيمية  -١
  افتتاح االجتماع؛  )أ(  
  . جدول األعمال وتنظيم األعمالإقرار  )ب(  

 جمـال جتـرمي االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة             يات القائمـة واملمارسـات اجليِّـدة يف       التحدِّ  -٢
ــز التعــاون الــدويل      ــة إىل تعزي ــه، والتــدابري الرامي ــه ومالحقــة مرتكبي الناريــة والتحقيــق في

  .يات اجلاريةال لألسلحة النارية يف التحرِّاملسائل اجلنائية، بوسائل منها التعقُّب الفعَّ يف
 الـصعيد الـوطين      مـن   كـلٍّ  ة الناريـة علـى    قات االجتار غـري املـشروع باألسـلح       رصد تدفُّ   -٣

  .واإلقليمي والعاملي
دة يف جمــال منــع صــنع األســلحة الناريــة بــصورة  يات القائمــة واملمارســات اجليِّــالتحــدِّ  -٤

  .مشروعة غري
  .مسائل أخرى  -٥
  .اعتماد التقرير  -٦
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    الشروح    
    املسائل التنظيمية  - ١  

    افتتاح االجتماع  )أ(  
، ٢٠١٤مــــايو / أيــــار٢٦الفريــــق العامــــل املعــــين باألســــلحة الناريــــة يف  ح اجتمــــاع َتفَتســــُي

  .٠٠/١٠ الساعة
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  
 ٥/٤ عرب الوطنيـة، يف قـراره     املنظَّمةقرَّر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية          

ناهتــا والــذخرية واالجتــار هبــا بــصورة غــري      صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّ   "املعنــون 
 وفقـاً  ، باألسـلحة الناريـة  ا مفتوح العضوية معني   ا دولي ا حكومي  عامالً اًفريق  ينشئ أنْ،  "مشروعة
ــرة ــادة ٣ للفق ــن امل ــة     ٣٢  م ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــن اتفاقي ــة م ــة  املنظَّم ــرب الوطني  ع
ــداخ ٢  مــن املــادة٢ والفقــرة لي للمــؤمتر، يترأســه أحــد أعــضاء مكتــب املــؤمتر،    مــن النظــام ال
قـة بربوتوكـول مكافحـة صـنع        يسدي املشورة إىل املؤمتر ويساعده على تنفيذ واليته املتعلِّ         لكي

ناهتــا والــذخرية واالجتــار هبــا بــصورة غــري مــشروعة، املكمِّــل  األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّ
  . عرب الوطنيةنظَّمةاملاملتحدة ملكافحة اجلرمية  التفاقية األمم

تـسهيل تنفيـذ     )أ: (ي الفريق العامل الوظائف التاليـة      يؤدِّ ، يف ذلك القرار، أنْ     أيضاً قرَّر املؤمتر و
ل اخلـربات واملمارسـات بـني اخلـرباء واملمارسـني؛      بروتوكول األسـلحة الناريـة مـن خـالل تبـادُ         

 تنفِّـذ أحكـام     للدول األطـراف أنْ   تقدمي توصيات إىل املؤمتر بشأن الكيفية اليت ميكن هبا           )ب(و
مــساعدة املــؤمتر علــى تزويــد أمانتــه      )ج(بروتوكــول األســلحة الناريــة علــى حنــو أفــضل؛ و     

ق بتنفيـذ بروتوكـول   بإرشادات بشأن أنشطتها، وبشأن اسـتحداث أدوات مـساعدة تقنيـة تتعلَّـ      
لفريـق العامـل    ل هبـا    تقدمي توصيات إىل املـؤمتر بـشأن الكيفيـة الـيت ميكـن             )د(األسلحة النارية؛ و  

التنــسيق مــع خمتلــف اهليئــات الدوليــة الــيت تكــافح صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا  ن ُيحــسِّ أن
ناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، يف جمال دعم وترويج تنفيـذ بروتوكـول       ومكوِّ

  .األسلحة النارية
ام إىل بروتوكول مكافحة صنع األسـلحة       ترويج االنضم "، املعنون   ٦/٢يف قراره   أعرب املؤمتر،   و

ــا ومكوِّ  ــة وأجزائه ــشروعة، املك     الناري ــصورة غــري م ــا ب ــار هب ــذخرية واالجت ــا وال ــناهت ــة مِّ ل التفاقي
، ضـمن مجلـة أمـور، عـن تقـديره           "، وتنفيـذه   عـرب الوطنيـة    املنظَّمـة املتحدة ملكافحـة اجلرميـة       األمم

ــين باألســلح       ــل املع ــق العام ــه الفري ــام ب ــذي ق ــل ال ــذي ُعِقــ   للعم ــه األول ال ــة يف اجتماع  َدة الناري
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 بالتوصـــــيات الـــــواردة يف تقريـــــره   ، وأحـــــاط علمـــــاً ٢٠١٢مـــــايو / أيـــــار٢٢و ٢١ يـــــومي
)CTOC/COP/2012/6 .(     ْيواصــل إســداء  ويف القــرار نفــسه، طلــب املــؤمتر إىل الفريــق العامــل أن 

 بربوتوكـول األسـلحة    قا يتعلَّـ   بالواليـة املـسندة إليـه فيمـ        عمـالً املشورة وتقـدمي املـساعدة إىل املـؤمتر         
 علـى األقـل يف فتـرة         واحـداً   يعقـد الفريـق العامـل اجتماعـاً        ر أنْ ، وقـرَّ  ٥/٤قرار املؤمتر   ل وفقاالنارية  

  .بني الدورتني ما
 العامـل إىل النظـر يف تقـدمي مقترحـات عمليـة لتنفيـذ           ، الفريـقَ   أيضاً ٦/٢يف قراره   دعا املؤمتُر،   و

 علـى أن َتعـرض، مـن خـالل الفريـق            ع الـدولَ  تماعه األول، وشجَّ  التوصيات اليت صاغها يف اج    
ق ذلـك مـا يتعلَّـ      يف تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية، مبا    ذات الصلة ب  العامل، آراءها وتعليقاهتا    

وكـذلك  تعوق االنـضمام إىل الربوتوكـول أو التـصديق عليـه أو تنفيـذه،                منها بالعوامل اليت قد   
بغيـة توطيـد التعـاون      م احملـرز يف تنفيـذه،       لقوة واملمارسات اجليِّدة والتقدُّ   ق منها َمبواطن ا   يتعلَّ ما

ــا ومكوِّ    ــة وأجزائه ــع صــنع األســلحة الناري ــى من ــصورة غــري    عل ــا ب ــذخرية واالجتــار هب ــا وال ناهت
  .مشروعة ومكافحتهما والقضاء عليهما

ل مبــا يقــوم بــه مكتــب غ الفريــق العامــ تبلِّــويف القــرار نفــسه كــذلك، طلــب املــؤمتر إىل األمانــة أنْ
رات واجلرمية من أنشطة هتدف إىل مساعدة املؤمتر على تـرويج ودعـم   دِّاملتحدة املعين باملخ  األمم

التنسيق مع سائر املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ذات الـصلة،            وتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية،     
يات التوعيـة الراميـة إىل منـع        اسـتراتيج واملمارسات الفضلى يف جمايل التدريب وبنـاء القـدرات،          و

  .ومكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة
ــع ملــؤمتر األطــراف، يف اجتماعــه املعقــود يف    واتَّ ــر / شــباط١١فــق املكتــب املوسَّ ، ٢٠١٤فرباي
  .ت لالجتماع الثاين للفريق العاملجدول األعمال املؤقَّ على
ــا لقــرار املــؤمتر     األعمــال تنظــيمقــد أُعــدَّ و ــوارد يف مرفــق هــذه الوثيقــة، وفق ــرح، ال  ٦/٢  املقت

 متــاح لــه  هــوحــدود مــاأجــل متكــني الفريــق العامــل مــن أداء املهــام املــسندة إليــه ضــمن     مــن
 ُتمكِّنـه مـن عقـد       ومـن شـأن املـوارد املتاحـة للفريـق العامـل أنْ            . وقت وخـدمات مـؤمترات     من

  .ا مع خدمات ترمجة شفوية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست يوميجلستني عامتني
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دة يف جمال جترمي االجتار غري املشروع باألسلحة  اجليِّ واملمارسات القائمةياتالتحدِّ  - ٢  
النارية والتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه، والتدابري الرامية إىل تعزيز التعاون الدويل 

    يات اجلاريةألسلحة النارية يف التحرِّلال سائل منها التعقُّب الفعَّاملسائل اجلنائية، بو  يف
توصــيات عــدداً مــن الاالجتمــاع األول للفريــق العامــل املعــين باألســلحة الناريــة ن تقريــر يتــضمَّ

ــؤمتر،  قدَّامل ــق إىل املــ ــن الفريــ ــة مــ ــول   والــــيت مــ ــذ بروتوكــ ــسهيل تنفيــ كانــــت هتــــدف إىل تــ
ي أجهــزة العدالــة اجلنائيــة ترمــي إىل تــدعيم تــصدِّحمــدَّدة ري مشلــت تــداب قــدالناريــة، و األســلحة

ــة وأشــكال اجلرميــة املنظمــة ذات الــصلة    وقــد أوصــى . لالجتــار غــري املــشروع باألســلحة الناري
تقـم بعـُد مبراجعـة      األطـراف الـيت مل    الـدولَ   املـؤمترُ   حيـثَّ  الفريق العامل، ضمن مجلة أمور، بـأنْ      

تفعــل ذلــك،  ال املــشمولة بربوتوكــول األســلحة الناريــة بــأنْوتــدعيم تــشريعاهتا وبتجــرمي األفعــ
كمـا أوصـى الفريـق،      . بوسائل منها اسـتحداث جـزاءات تتناسـب مـع طبيعـة اجلـرم وجـسامته               

 هتدف الدول إىل تـدعيم قـدرهتا العامـة علـى إجـراء التحقيقـات اجلنائيـة                  ضمن مجلة أمور، بأنْ   
قـة باألسـلحة الناريـة      اجلـرائم املتعلِّ   التحقيـق يف     دة يف جمـال   وتقاسم املعلومات واملمارسات اجليِّـ    

ومالحقة مرتكبيها، وإىل تعزيز التعاون الدويل، مبا فيه التعاون املتعلق بتعقُّـب األسـلحة الناريـة                
والذخرية والتعاون القضائي وتسليم املطلوبني، من أجل مكافحة االجتار باألسلحة الناريـة غـري    

  .ملنظمةاملشروعة وِصالهتا باجلرمية ا
 الـدول األعـضاء،   ُيقـدِّم إىل    ، إىل مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة أن          ٦/٢يف قـراره    طلب املؤمتُر،   و

 قـدراهتا   املـساعدة يف تعزيـز     من خالل برناجمه العاملي املتعلق باألسلحة النارية،          على طلبها،  بناًء
أشـكال اجلرميـة    يف  و صنع األسلحة النارية واالجتار هبا بـصورة غـري مـشروعة،             على التحقيق يف  

تنظــيم  منــها ا عــن طريــق أمــور  قــضائي، ومالحقــة مرتكبيهــا ذات الــصلةاملنظمــة عــرب الوطنيــة 
 بـني املـسؤولني     تـصاالت اخلـربات واإلشـراف علـى اال      ل  وتبـادُ ذات طابع عملـي     حلقات عمل   

  .لنارية بشأن تطبيق االتفاقية وبروتوكوهلا املتعلق باألسلحة اعن التحقيق واملالحقة القضائية
مـة مـن األمانـة      دَّمقأساسـية   ض على الفريق العامل للنظر يف هـذا البنـد ورقـة معلومـات               وسُتعَر

دة يف جمـال مكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا             يات القائمة واملمارسـات اجليِّـ     عن التحدِّ 
ــشروعة     ومكوِّ ــري مـ ــصورة غـ ــا بـ ــار هبـ ــذخرية واالجتـ ــا والـ . )CTOC/COP/WG.6/2014/2(ناهتـ
دة فيمـا   يات القائمـة واملمارسـات اجليِّـ       للتحـدِّ  ن أحد أبواب تلـك الورقـة عرضـاً        يتضمَّ وفوس
ي عنـها ومالحقـة مرتكبيهـا، وكـذلك     ق بتجرمي األفعال املرتبطة باألسـلحة الناريـة والتحـرِّ         يتعلَّ

ب للتدابري العملية الراميـة إىل تـسهيل تقاسـم املعلومـات والتعـاون الـدويل، بوسـائل منـها التعقُّـ                    
 ،األساسـية ة باب فرعي يف ورقـة املعلومـات         ومثَّ. ال لألسلحة النارية يف التحقيقات اجلارية     الفعَّ
ــ ن معلومــات عــن  يات القائمــة يف اعتمــاد أطــر تــشريعية مناســبة، ســوف يتــضمَّ   ق بالتحــدِّيتعلَّ
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سـلحة الناريـة    قـة باأل  دة املتعلِّ ها الدول يف ترمجة أحكـام املعاهـدات املتعـدِّ         يات اليت تواجهُ  التحدِّ
 لعـدم  هـا املمارسـون نتيجـةً   تشريع داخلي، وعن املصاعب القانونيـة والعملياتيـة الـيت يواجهُ         إىل  

ناهتـا والـذخرية   صل بـصنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوِّ        يتَّـ  وجود أحكام جترمي مناسبة فيما    
قـة  ي عـن اجلـرائم املتعلِّ     ق بـالتحرِّ  ة باب فرعي آخـر، يتعلَّـ      ومثَّ. واالجتار هبا بصورة غري مشروعة    

هـا املمارسـون    سوف يتناول أهـم الـصعوبات الـيت يواجهُ        باألسلحة النارية ومالحقة مرتكبيها،     
ــرائم متعلِّ    ــى جـ ــة علـ ــضايا املنطويـ ــة يف القـ ــات جنائيـ ــراء حتقيقـ ــة،  يف إجـ ــلحة الناريـ ــة باألسـ قـ

 وحتقيقاتيـة كافيـة      لألمهية االستراتيجية لوجود توليفـة مـن مهـارات تقنيـة           ن عرضاً سيتضمَّ كما
ق بالتـدابري الراميـة إىل   ة باب فرعي ثالـث، يتعلَّـ      ومثَّ. وأدوات عملية يف جمال التحقيقات اجلنائية     

ــاول بعــض التحــدِّ       ــة، ســوف يتن ــسائل اجلنائي ــدويل يف امل ــاون ال ــز التع ــيت يواجُهتعزي ــا يات ال ه
ــا سيـــشري إىل  املمارســـون يف معاجلـــة القـــضايا عـــرب الوطنيـــة املتعلِّ  قـــة باألســـلحة الناريـــة، كمـ

م املعلومـات والتعـاون الـدويل       دة واألدوات املتاحة يف جمال تيسري وتعزيز تقاسُـ        املمارسات اجليِّ 
  .ق بالتحقيق يف قضايا االجتار باألسلحة النارية ومالحقة مرتكبيهفيما يتعلَّ
ا يـضطلع بـه   رة من األمانة عمَّ  للنظر يف هذا البند مذكِّ     ض على الفريق العامل أيضاً    عَروسوف تُ 

مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة مــن أنــشطة لتــرويج التــصديق علــى بروتوكــول األســلحة الناريــة     
 تـدابري   ن تلك الوثيقـة مقترحـات بـشأن       وسوف تتضمَّ ). CTOC/COP/WG.6/2014/3(وتنفيذه  

اجتماعــه األول مــن مــه الفريــق العامــل املعــين باألســلحة الناريــة يف عمليــة لتــسهيل تنفيــذ مــا قدَّ
  .توصيات ذات صلة

ا عــن أعمــال الربنــامج العــاملي املعــين  إيــضاحيم األمانــة يف إطــار هــذا البنــد عرضــاًدِّوســوف تقــ
  .باألسلحة النارية

    
    الوثائق    

ــات   ــة معلوم ــة عــن التحــدِّ   أساســية ورق ــن األمان ــة واملمارســات اجليِّــ  م  جمــال دة يفيات القائم
ناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غـري مـشروعة   ية وأجزائها ومكوِّ  مكافحة صنع األسلحة النار   

)CTOC/COP/WG.6/2014/2(  
 راترة مــن األمانــة عــن األنــشطة الــيت يــضطلع هبــا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ   مــذكِّ

ناهتـا  واجلرمية لترويج التصديق على بروتوكول مكافحة صنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوِّ             
املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة     ل التفاقيـة األمـم  لذخرية واالجتار هبـا بـصورة غـري مـشروعة، املكمِّـ      وا

  )CTOC/COP/WG.6/2014/3(املنظمة عرب الوطنية، وتنفيذه 
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  الصعيد الوطين من كلٍّقات االجتار غري املشروع باألسلحة النارية علىرصد تدفُّ  -٣  
    والعاملي واإلقليمي

 عــن الطــابع عــرب  جيــري دراســةً إىل مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة أن٥/٤ْراره طلــب املــؤمتر يف قــ
إىل حتليـل   تـستند   الوطين لالجتـار باألسـلحة الناريـة وعـن الـدروب املـستخدمة يف ذلـك االجتـار،                   

ويف دورة املــؤمتر الــسادسة، . مــة مــن الــدول عــن األســلحة والــذخرية املــصادرة  ملعلومــات املقدَّا
 للمعلومات اليت مجعتـها مـن   صاًلية لتلك الدراسة، وملخَّومات عن النتائج األوَّ مت األمانة معل  قدَّ

  ).CTOC/COP/2012/12(الدول عن أحوال االجتار غري املشروع باألسلحة النارية يف بلداهنا 
، باملعلومـات الـيت مجعهـا مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة حـىت               ٦/٢يف قراره   أحاط املؤمتر علماً،    و

 ُيحــسِّن املنهجيــة وأن ُيكمــل ى إجــراء تلــك الدراســة، وطلــب إىل املكتــب أنْذلــك احلــني لــد
ودعـا املـؤمتر    .  للوالية املـسندة إليـه، لكـي ينظـر فيهـا املـؤمتر أثنـاء دورتـه الـسابعة                   الدراسة وفقاً 

  .الدول إىل املشاركة يف الدراسة واإلسهام فيها حسب االقتضاء
 منهجيـة الدراسـة وأتـاح اسـتبيانني إلكتـرونيني بغيـة              بتلك الوالية، قام املكتب بتحـسني      وعمالً

ض علـى الفريـق العامـل للنظـر     عـرَ ُيوسـوف  . تنميط وتـسهيل عمليـة مجـع البيانـات مـن الـدول          
واالسـتبيان  ) CTOC/COP/WG.6/2014/CRP.1 (ة الضبطيات السنوي  بشأن االستبيان   ٣ البند يف

  .)CTOC/COP/WG.6/2014/CRP.2 (ةهمَّامل الضبطياتبشأن 
ــَروســوف ُت ــضاً  ع ــق العامــل أي ــى الفري ــة املعلومــات    ض عل ــد ورق األساســية  للنظــر يف هــذا البن

دة يف جمـال مكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة            يات القائمة واملمارسات اجليِّ   األمانة عن التحدِّ   من
). CTOC/COP/WG.6/2014/2(ناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غـري مـشروعة       وأجزائها ومكوِّ 

ة باب يف تلك الوثيقة سوف يتناول أمهيـة اجلمـع املنـتظم والتحليـل الـدوري للبيانـات ذات                    ومثَّ
قات االجتــار غــري املــشروع واملــصادرة، لغــرض رصــد تــدفُّ املــضبوطة الــصلة باألســلحة الناريــة 

 للحالة الراهنة ملا يقـوم بـه مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة              ن عرضاً باألسلحة النارية، كما سيتضمَّ   
أعمــال يف ســبيل إجــراء دراســة عــن الطــابع عــرب الــوطين لالجتــار باألســلحة الناريــة وعــن    مــن 

  .الدروب املستخدمة فيه
رة مـن األمانـة عـن األنـشطة الـيت يـضطلع هبــا       مـذكِّ  ض علـى الفريـق العامـل أيـضاً    عـرَ وسـوف تُ 

مكتـــب املخـــدِّرات واجلرميـــة لتـــرويج التـــصديق علـــى بروتوكـــول األســـلحة الناريـــة وتنفيـــذه  
)CTOC/COP/WG.6/2014/3 .( َّرة، ضـمن مجلـة أمـور، معلومـات         ن تلـك املـذكِّ    وسوف تتضم

م ا صـاحب ذلـك مـن دعـم مقـدَّ          ا اضطلع به املكتب من أنشطة ذات صلة بالدراسـة، وعمَّـ           عمَّ
  .إىل الدول الطالبة يف جمال مجع البيانات وحتليلها
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ق لعمل مكتب املخدِّرات واجلرمية املتعلِّـ     ا   شفوي م األمانة عرضاً  ويف إطار هذا البند، سوف تقدِّ     
  .مة فيهستخَدبإجراء دراسة عن الطابع عرب الوطين لالجتار باألسلحة النارية وعن الدروب املُ

    
    الوثائق    

ــات   ــة معلوم ــة عــن التحــدِّ   أساســية ورق ــن األمان ــة واملمارســات اجليِّــ  م  جمــال دة يفيات القائم
ناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غـري مـشروعة    ومكوِّ مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها    

)CTOC/COP/WG.6/2014/2(  
رة مــن األمانــة عــن األنــشطة الــيت يــضطلع هبــا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات    مــذكِّ

ناهتـا  واجلرمية لترويج التصديق على بروتوكول مكافحة صنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوِّ             
ل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة      جتار هبـا بـصورة غـري مـشروعة، املكمِّـ     والذخرية واال 

  )CTOC/COP/WG.6/2014/3(مة عرب الوطنية، وتنفيذه املنظَّ
راسة مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة عـن االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة                      د

  )CTOC/COP/WG.6/2014/CRP.1( ة الضبطيات السنويبشأناالستبيان : النارية
: الناريـة  دراسة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية عن االجتار غري املشروع باألسـلحة            

  )CTOC/COP/WG.6/2014/CRP.2( ةهمَّامل اتضبطيالبشأن االستبيان 
    

  دة يف جمال منع صنع األسلحة الناريةيات القائمة واملمارسات اجليِّالتحدِّ  - ٤  
    بصورة غري مشروعة

القابلـة  القانونيـة    بروتوكول األسلحة النارية يعترف بـاألغراض         أنَّ ٦/٢قراره  الحظ املؤمتر يف    
 داًد جمــدَّق منــها، كالــصيد أو رياضــة الرمايــة أو التقيــيم أو املعــارض أو اإلصــالح، وأكَّــ للتحقُّــ

ومكافحـة واستئـصال صـنع     تتعـاون علـى منـع     تلـتمس الـدعم وبـأنْ   التزام الدول األطراف بأنْ 
  بـأنَّ  واالجتـار هبـا بـصورة غـري مـشروعة، وأقـرَّ        ناهتـا والـذخرية   األسلحة النارية وأجزائهـا ومكوِّ    

اجتماعـه  وأوصـى الفريـق العامـل يف        . هذا التعاون يتيسَّر باالعتراف بتلك األغـراض املـشروعة        
تـاج األسـلحة الناريـة، مبـا فيهـا       يكون إن على ضمان أنْ األطراف الدولَ املؤمترُ  حيثَّ األول بأنْ 

 لالشــتراطات اخلاصــة ناهتـا والــذخرية ممتــثالً ا، وأجزائهــا ومكوِّاألسـلحة الناريــة املــصنوعة يــدوي 
  .بسالمة الترخيص واإلذن والوسم، بوسائل منها استخدام أحكام التجرمي املناسبة

مـن األمانـة عـن    أساسية ورقة معلومات   ،٤ يف البند  للنظر   ،ض على الفريق العامل   عَروسوف تُ 
ــة واملمارســات اجليِّــ  التحــدِّ ــة    يات القائم ــا دة يف جمــال مكافحــة صــنع األســلحة الناري وأجزائه
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). CTOC/COP/WG.6/2014/2( ناهتـــا والــــذخرية واالجتــــار هبــــا بــــصورة غــــري مــــشروعة ومكوِّ
ورة غـري  سوف يتناول مسألة صنع األسلحة الناريـة بـص  األساسية  باب يف ورقة املعلومات      ةومثَّ

ــا ســـيحدِّ    ــة، كمـ ــوارد يف بروتوكـــول األســـلحة الناريـ ــه الـ د بعـــض مـــشروعة، حـــسب تعريفـ
  .دة يف جمال منعه ومكافحتهاملمارسات اجليِّ

    
    الوثائق    

ــات   ــة معلوم ــة عــن التحــدِّ   أساســية ورق ــن األمان ــة واملمارســات اجليِّــ  م دة يف جمــال يات القائم
ناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غـري مـشروعة   مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ     

)CTOC/COP/WG.6/2014/2(  
    

    مسائل أخرى  - ٥  
يرتـأى    فـال ، مـسائل يـراد طرحهـا يف إطـار هـذا البنـد              لعدم استرعاء انتبـاه األمانـة إىل أيِّ        نظراً
  . وثائق بشأنهالوقت احلاضر تقدمي أيِّ يف
    

    اعتماد التقرير  - ٦  
ــراًســوف يعتمــد الفريــق ا  ــولَّ لعامــل تقري ــة إعــداد مــشروع  عــن اجتماعــه، وســوف تت  ى األمان

  .التقرير ذلك
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      املرفق
     املقترح  األعمالتنظيم    

  التاريخ والوقت
بند جدول 
  العنوان والوصف األعمال

  افتتاح االجتماع  )أ (١    مايو / أيار٢٦االثنني، 
  عمالإقرار جدول األعمال وتنظيم األ )ب (١  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

دة يف جمال جترمي واملمارسات اجليِّالقائمة يات التحدِّ  ٢  
االجتار غري املشروع باألسلحة النارية والتحقيق فيه 

ومالحقة مرتكبيه، والتدابري الرامية إىل تعزيز التعاون 
الدويل يف املسائل اجلنائية، بوسائل منها التعقُّب 

  اريةيات اجلألسلحة النارية يف التحرِّلال الفعَّ
دة يف جمال جترمي واملمارسات اجليِّالقائمة يات التحدِّ  ٢  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 

االجتار غري املشروع باألسلحة النارية والتحقيق فيه 
ومالحقة مرتكبيه، والتدابري الرامية إىل تعزيز التعاون 

الدويل يف املسائل اجلنائية، بوسائل منها التعقُّب 
  )تابع(يات اجلارية ة يف التحرِّألسلحة الناريلال الفعَّ

      مايو / أيار٢٧الثالثاء، 
قات االجتار غري املشروع باألسلحة النارية رصد تدفُّ  ٣  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

  الصعيد الوطين واإلقليمي والعامليكلٍّ من على 
قات االجتار غري املشروع باألسلحة النارية رصد تدفُّ  ٣  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 

 )تابع(الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي من كلٍّ على 
      مايو/ أيار٢٨األربعاء، 

دة يف جمال منع يات القائمة واملمارسات اجليِّالتحدِّ  ٤  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 
  صنع األسلحة النارية بصورة غري مشروعة

  مسائل أخرى  ٥  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 
  اعتماد التقرير  ٦  
  


