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  تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين باألسلحة النارية     
      ٢٠١٤مايو / أيار٢٨ إىل ٢٦من املعقود يف فيينا 

    مقدِّمة  - أوالً  
قرَّر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة، يف          -١

ئها ومكوِّناهتا والـذخرية واالتِّجـار هبـا بـصورة          صنع األسلحة النارية وأجزا   " املعنون   ٥/٤قراره  
عـىن باألسـلحة الناريـة،    ، أن ينشئ فريقاً عامالً حكوميا دوليـا مفتـوح العـضوية يُ          "غري مشروعة 
 من اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة،                  ٣٢ من املادة    ٣وفقاً للفقرة   

ظام الداخلي للمـؤمتر، يرأسـه أحـد أعـضاء مكتـب املـؤمتر، لكـي                 من الن  ٢ من املادة    ٢والفقرة  
 صــنع مكافحــة ربوتوكــولُيــسدي املــشورة إىل املــؤمتر ويــساعده علــى تنفيــذ واليتــه املتعلقــة ب   

 لمِّــاملك مــشروعة، غـري  بــصورة هبــاتِّجـار  واال والــذخرية امكوِّناهتــو وأجزائهـا  الناريــة األسـلحة 
  .الوطنية عرب مةاملنظَّ جلرميةا ملكافحة املتحدة األمم التفاقية

  : وقـــرَّر املـــؤمتر أيـــضاً، يف ذلـــك القـــرار، أن يـــؤدي الفريـــق العامـــل الوظـــائف التاليـــة   -٢
تسهيل تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية من خالل تبادل اخلربات واملمارسات بني اخلـرباء             ) أ(

ؤمتر بـشأن الكيفيـة الـيت ميكـن     تقدمي توصـيات إىل املـ  ) ب(واملمارسني العاملني يف هذا امليدان؛     
ــضل؛        ــو أفـ ــى حنـ ــة علـ ــلحة الناريـ ــول األسـ ــام بروتوكـ ــذ أحكـ ــراف أن تنفِّـ ــدول األطـ ــا للـ    هبـ

مساعدة املؤمتر على تزويد أمانته بإرشـادات بـشأن أنـشطتها، وبـشأن اسـتحداث أدوات                 ) ج(
ؤمتر بـشأن  تقـدمي توصـيات إىل املـ   ) د (مساعدة تقنية تتعلق بتنفيذ بروتوكول األسـلحة الناريـة؛   

الكيفية اليت ميكن أن حيسِّن هبا الفريُق العاملُ التنـسيَق مـع خمتلـف اهليئـات الدوليـة الـيت تكـافح                      
صنع األسلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوِّناهتـا والـذخرية واالتِّجـار هبـا بـصورة غـري مـشروعة، يف                     

  .جمال دعم وترويج تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية
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تـرويج االنـضمام إىل بروتوكـول مكافحـة صـنع           "، املعنـون    ٦/٢يف قـراره    وأعرب املؤمتر،     - ٣
األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا بصورة غري مـشروعة، املكمِّـل التفاقيـة               

 ، عن تقديره للعمل الذي قام به الفريـق "املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، وتنفيذه        األمم
مـايو  / أيـار  ٢٢ و ٢١العامل املعـين باألسـلحة الناريـة يف اجتماعـه األول الـذي ُعِقـَد يف فيينـا يـومي                     

ــره   ٢٠١٢ ــواردة يف تقري ــه،  ). CTOC/COP/2012/6(، وأحــاط علمــاً بالتوصــيات ال ويف القــرار ذات
عمـالً بالواليـة    طلب املؤمتر إىل الفريق العامل أنْ يواصل إسداء املشورة وتقدمي املساعدة إىل املـؤمتر               

، وقـرَّر أنْ يعقـد الفريـق     ٥/٤املسندة إليه فيما يتعلَّق بربوتوكول األسلحة النارية وفقاً لقـرار املـؤمتر             
  .العامل اجتماعاً واحداً على األقل بني كل دورة وأخرى

 أيضاً، الفريَق العامل إىل النظر يف تقـدمي مقترحـات عمليـة    ٦/٢ودعا املؤمتُر، يف قراره     - ٤
فيذ التوصيات اليت صاغها يف اجتماعـه األول، وشـجَّع الـدولَ علـى أن َتعـرض، مـن خـالل                     لتن

  الفريق العامل، آراءها وتعليقاهتا ذات الـصلة بتنفيـذ بروتوكـول األسـلحة الناريـة، مبـا يف ذلـك                    
ما يتعلَّق منها بالعوامل اليت قد تعـوق االنـضمام إىل الربوتوكـول أو التـصديق عليـه أو تنفيـذه،                     

كذلك ما يتعلَّق منها َمبواطن القوة واملمارسات اجليِّدة والتقدُّم احملرز يف تنفيـذه، بغيـة توطيـد                 و
التعاون على منع صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا بصورة غـري              

  .مشروعة ومكافحتهما والقضاء عليهما
   أنْ تبلِّـغ الفريـق العامـل        ذاتـه،  يف القـرار     ،مانـة طلـب املـؤمتر إىل األ     وعالوة على ذلك،      -٥

املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة مـن أنـشطة هتـدف إىل مـساعدة          مبا يقوم بـه مكتـب األمـم      
املــؤمتر علــى تــرويج ودعــم تنفيــذ بروتوكــول األســلحة الناريــة، والتنــسيق مــع ســائر املنظمــات  

ــصلة، واملمارســات ا    ــة ذات ال ــة واإلقليمي ــدرات،     الدولي ــاء الق ــدريب وبن ــضلى يف جمــايل الت لف
ناهتـا  واستراتيجيات التوعيـة الراميـة إىل منـع ومكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوِّ                  

  . هبا بصورة غري مشروعةتِّجاروالذخرية واال
    

    التوصيات  - ثانياً  
 إىل ٢٦ فيينـا مـن     اعتمد الفريُق العامل املعين باألسلحة النارية، يف اجتماعه املعقـود يف            -٦

  .، التوصيات املعروضة أدناه٢٠١٤مايو / أيار٢٨
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      توصيات عامة  - ألف  
    ١التوصية     

ع الدول على مواصلة تنفيذ التوصيات اليت اعتمـدها الفريـق العامـل يف     أن يشجِّ  دُّ املؤمتر يو  لَّلع
  .اجتماعه األول وعاود تأكيدها يف اجتماعه الثاين

    
    مام العاملي إىل بروتوكول األسلحة الناريةالترويج لالنض  - باء  

، اعترافـا منـه بأمهيـة بروتوكـول األسـلحة الناريـة        التوصـيات التاليـة    م الفريق العامـل   دَّق  -٧
نــع ومكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا باعتبــاره الــصك العــاملي الوحيــد امللــزم قانونــا مل

  : مشروعة هبا بصورة غريتِّجارناهتا والذخرية واالومكوِّ
    

    ٢التوصية     
لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يرحِّب بازدياد معدَّل التصديق على بروتوكول األسلحة الناريـة واالنـضمام               
إليه، وينبغي له أن يناشد الدول الـيت مل تـصبح بعـُد أطرافـاً يف بروتوكـول األسـلحة الناريـة أن                       

  .تنظر يف العمل على أن تصبح أطرافاً فيه
    

دِّيات القائمة واملمارسات اجليِّدة يف جمال جترمي االتِّجار غري املشروع التح  - جيم  
باألسلحة النارية والتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه، والتدابري الرامية إىل تعزيز 

  التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، بوسائل منها اقتفاء أثر األسلحة النارية 
      يةعلى حنو فعَّال يف التحرِّيات اجلار

 تـشريعية وافيـة،      على أمهية إرساء الدول أطـراً      مشدِّداً،  التوصيات التالية  م الفريق العامل  دَّق  - ٨
مبا يف ذلك إدخال أحكام جترميية مناسبة، وترتيبات لتعزيز قـدرات املمارسـني ومهـاراهتم يف إجـراء                  

األسلحة الناريـة ومـا يتـصل    جار غري املشروع بتِّدة خبصوص اال التحريات والتحقيقات اجلنائية املعقَّ   
 بطرائـق منـها   به من جرائم خطرية، واخنراطها على حنو أمشل يف التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية،               

دوات ذات أ بفائـدة  ومسلِّماًباع ممارسات أكثر فعالية يف الوسم وحفظ السجالت واقتفاء األثر،         اتِّ
ــة األمــم  صــلة، مثــل  ــة التــشريعية لتنفيــذ اتفاقي ــة ربمــة عــظَّ املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املن األدل  الوطني

كافحة صنع األسلحة النارية وأجزائهـا ومكوِّناهتـا    ملوالقانون النموذجي توكوالت امللحقة هبا  ووالرب
ة مـن التحاليـل اجلنائيـة       ، واستخدام املعلومـات املـستمدَّ     والذخرية واالتِّجار هبا بصورة غري مشروعة     

  :مشتركةقة حترٍّ والباِلستية، وإقامة أفر
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      تعزيز التشريعات الوطنية  - ١  
    ٣التوصية     

 تـشريعاهتا الوطنيـة، مبـا    ز بعـدُ تراجـع وتعـزِّ  الدول األطـراف الـيت مل       ب ُيهيبينبغي للمؤمتر أن    
 خـال تـدابري منـها إد    باختاذ    على أن تفعل ذلك    سق مع أحكام بروتوكول األسلحة النارية،     يتَّ

  . تتكافأ مع طبيعة اجلرم وجسامته مناسبة وجزاءاتأحكام جترمي وافية بالغرض
    

      التحقيق واملالحقة القضائية  - ٢  
    ٤التوصية     

 مبا فيهـا    ، الدول األطراف على النظر يف االستفادة من األدوات املتاحة         أن حيثَّ يودُّ  لعلَّ املؤمتر   
  . هباتِّجارقيق يف االأدوات الوسم وحفظ السجالت، لتيسري اقتفاء أثر األسلحة النارية، والتح

    
    ٥التوصية     

 مـن أجـل تعزيـز      والباِلـسيت ع علـى اسـتخدام أدوات التحليـل اجلنـائي           أن يـشجِّ  يـودُّ   لعلَّ املـؤمتر    
 باألســلحة الناريــة علــى تِّجــار يف االعمليــات التحــري والتحقيــقالتعــاون فيمــا بــني الــدول يف  

  . الصعيد الدويل
    

    ٦التوصية     
 أن حيثَّ الدول األطراف على إعداد وتـوفري بـرامج تدريبيـة لبنـاء القـدرات لـدى                   لعلَّ املؤمتر يودُّ  

مجيع السلطات احلكومية املعنية، مبا فيها سلطات إنفاذ القانون وسلطات اجلمارك والنيابة العامة        
  .ي والتحقيق يف االتِّجار باألسلحة النارية وما يتصل بذلك من مسائلوالقضاء، على التحرِّ

    
    اقتفاء األثر والتعاون الدويل  - ٣  

    ٧التوصية     
لعــلَّ املــؤمتر يــودُّ أن يــشجِّع الــدول األطــراف علــى القيــام علــى حنــو شــامل باقتفــاء أثــر مجيــع     

  .األسلحة النارية اليت ُيحتمل أن تكون قد ُصنعت أو اتُّجر هبا على حنو غري مشروع
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    ٨التوصية     
 األطـراف علـى تنفيـذ أنـشطة متواصـلة لـصاحل سـلطات إنفـاذ         لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يشجِّع الدول    

القانون والـسلطات القـضائية واجلمركيـة لبنـاء قـدراهتا وتدريبـها علـى التعـرُّف علـى األسـلحة                     
  .النارية واقتفاء أثرها

    
    ٩التوصية     

خمتلـف  لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يشجِّع الدول األطراف على تعزيـز التبـادل املنـتظم للخـربات بـشأن                   
األساليب واألدوات املستخدمة يف مكافحة االتِّجار غري املـشروع باألسـلحة الناريـة وأجزائهـا               

  . لربوتوكول األسلحة الناريةومكوِّناهتا والذخرية، مبا يف ذلك بشأن عملية الوسم وفقاً
    

رصد تدفُّقات االتِّجار غري املشروع باألسلحة النارية على كلٍّ من الصعيد   - دال  
    وطين واإلقليمي والعامليال
 بأمهية قيـام الـدول بتعزيـز قـدراهتا الوطنيـة علـى       مسلِّماً، التوصيات التالية م الفريق العامل دَّق  - ٩

جـار غـري املــشروع   تِّقات االفُّمجـع وحتليـل إحـصائيات األسـلحة الناريـة وبياناهتــا، وبفائـدة رصـد تـد        
قليمـي والعـاملي، بغيـة زيـادة املعرفـة العامليـة بـشأن         من الصعيد الـوطين واإل لٍّباألسلحة النارية على ك  

جار غري املشروع باألسلحة النارية والوقوف على ما ميكن أن يكون قد طـرأ عليـه مـن اجتاهـات       تِّاال
م احملـرز يف  دُّ بالتقـ ومرحِّبـاً ادل املعلومـات بـني الـدول؛        وأمناط وأسـاليب عمـل، فـضال عـن تيـسري تبـ            

رات دِّجار باألسلحة النارية اليت ُيجريها مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـ             تِّالدراسة العاملية بشأن اال   
  : بالنتائج األولية هلذه الدراسةاً أحاط علموبعد أن؛ ٦/٢ و٥/٤واجلرمية عمال بقراري املؤمتر 

    
    ١٠التوصية     

لـسلطات الوطنيـة   ا أو تعزيـز التنـسيق بـني    تطـوير ع الدول األطراف على     أن يشجِّ يودُّ  لعلَّ املؤمتر   
ــة واملختــصة،   ــة املعني ــة علــى مجــع وحتليــل  حتــسنيبغي غــري  االتِّجــار اتء إحــصا القــدرات الوطني

  . وبياناته وعلى تبادل املعلومات خبصوصهباألسلحة الناريةاملشروع 
    

    ١١التوصية     
 مـن  لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يـشجِّع الـدول األطـراف علـى تبـادل املعلومـات خبـصوص مـا تـستعمله              

ق باألسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والـذخرية، بغيـة اعتمـاد           مصطلحات ومفاهيم فيما يتعلَّ   
  .مصطلحات متكافئة وتيسري اقتفاء أثر هذه األسلحة
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    ١٢التوصية     
لعلَّ املـؤمتر يـودُّ أن ُيهيـب بالـدول األعـضاء أن تعـزِّز قـدرات املمارسـني مـن أهـل املهنـة علـى                           

أكمل وجه من األدوات املتاحة للتعـرُّف علـى األسـلحة الناريـة واقتفـاء أثرهـا،        االستفادة على   
  .فق مع بروتوكول األسلحة الناريةبأسلوب يتَّ

    
    ١٣التوصية     

لعــلَّ املــؤمتر يــودُّ أن يــشجِّع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة علــى مواصــلة     
بـشأن األسـلحة الناريـة، وأن يـدعو الـدول األعـضاء إىل        جهوده يف سبيل إمتام الدراسة العامليـة        

  .املشاركة يف إجراء هذه الدراسة واملسامهة فيها، حسب االقتضاء
    

    ١٤التوصية     
لعــلَّ املــؤمتر يــودُّ أن يــدعو الــدول األعــضاء إىل مواصــلة تزويــد مكتــب األمــم املتحــدة املعــين      

ري املــشروع باألســلحة الناريــة، باالســتناد إىل جــار غــتِّ االعــنباملخــدِّرات واجلرميــة باملعلومــات 
  .االستبيانات الصادرة من أجل الدراسة العاملية بشأن األسلحة النارية

    
    ١٥التوصية     

ع مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة والـدول األطـراف               لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يشجِّ    
ــة، حــسب      ــات املعني ــع اجله ــع مجي ــاون م ــى التع ــات     عل ــل املعلوم ــى مجــع وحتلي ــضاء، عل  االقت

  .جار غري املشروع باألسلحة الناريةتِّاإلحصائية املتصلة باال
    

التحدِّيات القائمة واملمارسات اجليِّدة يف جمال منع صنع األسلحة النارية   - هاء  
    بصورة غري مشروعة

ا ملـ كبـة الـدول األطـراف        علـى أمهيـة موا     مؤكِّـداً ،  التوصيات التاليـة   م الفريق العامل  دَّق  -١٠
ق بــصنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا     يــستجد مــن تكنولوجيــات واجتاهــات تتعلَّــ    

  :جار هبا بصورة غري مشروعةتِّوالذخرية واال
    

    ١٦التوصية     
لعلَّ املؤمتر يودُّ أن ُيشجِّع الدول األطراف على توطيد وتعزيز نظامهـا الـوطين اخلـاص بإصـدار                  

ــراخيص أ ــصدير واســترياد  ت ــا    و أذون ت ــذخرية، وفق ــا وال ــا ومكوِّناهت ــة وأجزائه األســلحة الناري
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صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوِّناهتـا والـذخرية            بغيـة منـع      لربوتوكول األسلحة الناريـة،   
  .ار هبا بصورة غري مشروعةتِّجواال

    
    ١٧التوصية     

ع الــدول األطــراف علــى مراجعــة تــشريعاهتا الوطنيــة لــضمان وفائهــا لعــلَّ املــؤمتر يــودُّ أن يــشجِّ
باملطلوب يف ضوء االجتاهات والتكنولوجيات اجلديدة والناشئة يف جمال صنع األسـلحة الناريـة              

  .ار هبا بصورة غري مشروعةتِّجأو اال
    

    ١٨التوصية     
رات واجلرمية والـدول األطـراف إىل   دِّلعلَّ املؤمتر يودُّ أن يدعو مكتب األمم املتحدة املعين باملخ   

ــة          ــصنع األســلحة الناري ــصلة ب ــة املت ــة يف جمــال التوعي ــة العامل ــع اجلهــات املعني ــع مجي ــاون م التع
ار هبا بصورة غري مـشروعة، وعلـى األخـص مـع القطـاع اخلـاص واألوسـاط األكادمييـة                    تِّجواال

  .واجملتمع املدين وقطاع اإلعالم
    

      ساعدة التقنيةتوصيات بشأن تقدمي امل  - واو  
    ١٩التوصية     

لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يعترف بالعمل الذي يؤدِّيه الربنامج العاملي بشأن األسلحة النارية، التـابع ملكتـب              
ــشأن بروتوكــول        ــوعي ب ــة وال ــستوى املعرف ــع م ــة، يف رف األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرمي

يواصل بذل اجلهود الرامية إىل ترويج وتيسري التـصديق         األسلحة النارية، وأن يطلب إىل املكتب أن        
  .على الربوتوكول وتنفيذه، وخصوصا يف املناطق اليت لديها معدَّالت تصديق منخفضة

    
    ٢٠التوصية     

لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يوصي بأن تواصل األمانة تقدمي ما يلزم من املساعدة التقنية وبنـاء القـدرات            
  .لحة الناريةلتنفيذ بروتوكول األس

    
    ٢١التوصية     

لعلَّ املؤمتر يـودُّ أن يـشجِّع الـدول األطـراف وغريهـا مـن اجلهـات املاحنـة علـى النظـر يف تقـدمي                          
م دِّموارد خـارج إطـار امليزانيـة إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة لكـي يقـ                       
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 علــى طلبــها، مــن أجــل االنــضمام إىل املــساعدة التقنيــة والتــشريعية إىل الــدول األطــراف، بنــاء 
  .بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه

    
    عمل الفريق العامل يف املستقبل  - زاي  

 باملناقشات املثمـرة الـيت دارت يف اجتماعـه،          مرحِّباً،  التوصيات التالية  م الفريق العامل  دَّق  -١١
ا بـني املمارسـني مـن أهـل املهنـة حـول              بدوره كُمَيسِّر لتبادل اخلـربة الفنيـة واملعرفـة فيمـ           ومسلِّماً

 عـن قلقـه إزاء االفتقـار إىل مـا يكفـي مـن       وُمعرباًطرائق تعزيز تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية،  
  :عمل الذي يضطلع به الفريق العاملاملوارد لدعم ال

    
    ٢٢التوصية     

 يــشجِّع الــدول علــى مواصــلة يــه الفريــق العامــل، وأن بالعمــل الــذي يؤدِّيــسلِّملعــلَّ املــؤمتر يــودُّ أن 
االستفادة من الفريق العامل يف تبادل اآلراء والتعليقات خبـصوص بروتوكـول األسـلحة الناريـة، مبـا                  
يف ذلـــك خبـــصوص التحـــدِّيات الـــيت ُتواَجـــه يف التـــصديق علـــى الربوتوكـــول وتنفيـــذه، وكـــذلك  

 التعـاون علـى منـع ومكافحـة         املمارسات اجليِّدة والنجاحات احملـرزة يف تنفيـذه، وذلـك بغيـة تعزيـز             
  .ار هبا بصورة غري مشروعةتِّجواستئصال صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واال

    
    ٢٣التوصية     

 وأن حيـيط علمـا بالتبـادل املثمـر          التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل    د  يؤيِّ أن   دُّ يو ملؤمترالَّ  لع
، مبـا يف ذلـك املـسامهات مـن الـدول األعـضاء              يِّـدة واخلـربات   اجلللمعلومات بشأن املمارسـات     

  . يف إطار الفريق العاملت تيسَّراليت وغريها من اجلهات املعنية،
    

    ٢٤التوصية     
 ينظر يف اخليارات املتاحة خبصوص تأمني ما يكفي من املوارد وحتقيق جناعـة               أن دُّ يو ملؤمتر ا لَّلع

  .يه الفريق العاملؤدِّالتكلفة من أجل دعم العمل الذي ي
    

    ٢٥التوصية     
ص هلـم،    ُيهيب بالـدول األطـراف أن تواصـل التمـاس تعـاون املنـتجني املـرخَّ                 أن دُّ يو ملؤمتر ا لَّلع

جـار  تِّ واالناهتـا والـذخرية  منع ومكافحة واستئصال صنع األسلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوِّ     هبدف  
  .داوالت الفريق العاملهبا بصورة غري مشروعة، مع إيالء االعتبار مل
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    ٢٦التوصية     
أن  دُّيـو  من االتفاقيـة،     ٣٧ و ٣٢ املادتني   وإذ يضع يف اعتباره    ٥/٤ ه قرارَ إذ يستذكر ،   املؤمتر لَّلع

رات واجلرميـة مواصـلة التـرويج    دِّ األمـم املتحـدة املعـين باملخـ    يطلب إىل الدول األطراف ومكتـب    
، بغية الوقوف على املمارسـات اجليِّـدة         كامالً ية تنفيذاً لتنفيذ االتفاقية وبروتوكول األسلحة النار    

 عـن املـسائل ذات األولويـة واملواضـيع املهمـة يف             يات، فـضالً  دِّومواطن الضعف والثغرات والتحـ    
  .ار غري املشروع باألسلحة الناريةتِّجمكافحة اال

    
    ٢٧التوصية     

انيـة وضـع خطـة عمـل الجتماعـات           أن ينظر يف اسـتهالل مناقـشات حـول إمك          دُّ املؤمتر يو  لَّلع
  .الفريق العامل املعين باألسلحة النارية يف املستقبل

    
      تنظيم االجتماع  - ثالثاً  
    افتتاح االجتماع  - ألف  

/  أيــار٢٨ إىل ٢٦ُعقــد اجتمــاُع الفريــقِ العامــل املعــين باألســلحة الناريــة يف فيينــا مــن   -١٢
  .٢٠١٤مايو 
، رئيــسةُ الفريــق العامــل، )املكــسيك(نويفــا براتــشو وافتتحــت االجتمــاع سيــسيليا فيال  -١٣

نـةً أهدافـه واملواضـيع الـيت        مت فيها حملةً عامةً عن الوالية املسندة إىل الفريق مبيِّ         دَّوألقت كلمةً ق  
  .ينظر فيها حاليا

ــد    -١٤ ــار البن ــة       ) ب (١ويف إط ــدول التالي ــو ال ــات ممثِّل ــى كلم ــال، ألق ــن جــدول األعم م
وألقــى كلمــةً أيــضاً  . اجلزائــر وإكــوادور ورومانيــا : ل األســلحة الناريــةاألطــراف يف بروتوكــو

ــة للتكامــل االقتــصادي طــرف يف بروتوكــول األســلحة      االحتــاد األورويب، وهــو منظمــة إقليمي
 ةًوألقـى كلمـ   . وألقى كلمـةً املراقـب عـن كنـدا، وهـي دولـة موقِّعـة علـى الربوتوكـول                  . النارية

  .دةأيضاً املراقب عن الواليات املتح
).  والـصني  ٧٧باسـم جمموعـة الــ     (وإبَّان افتتاح االجتماع، ألقى كلمةً ممثِّـلُ إندونيـسيا            -١٥

:  الـدولتني التـاليتني الطـرفني يف بروتوكـول األسـلحة الناريـة          مـن ممثِّلَـيْ    لٌّ أيـضاً كـ    ةًوألقى كلم 
  .كذلك ةًوألقى االحتاد األورويب كلم .سويسرا وإكوادور

  .جار غري املشروعتِّيةً رئيُس الفرع املعين باجلرمية املنظَّمة واالوألقى كلمةً افتتاح  -١٦
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    البيانات  - باء  
  . من جدول األعمال٤ و٣ و٢أدلت األمانةُ ببيانات استهاللية يف إطار البنود   -١٧
: ناظرون التاليـة أمسـاؤهم    ، املت ٤ و ٣ و ٢ املناقشة، يف إطار البنود      قادوبرئاسة الرئيسة،     -١٨

. ، وجيفـري يب   )إيطاليـا (، ومـاورو سـيلفيس      )الواليات املتحدة األمريكيـة   (كوملان  . فويليام  
االحتـــاد (، وفرانشيـــسكو تروخـــا ))اإلنتربـــول(املنظمـــة الدوليـــة للـــشرطة اجلنائيـــة (ســـتريلينغ 
، وماتيـاس  ))يوروجـست (الوكالـة األوروبيـة للتعـاون القـضائي       (، وسالفاتور كاناتا    )األورويب
ــه  ــتني(مولّيـ ــالزا )األرجنـ ــانتياغو بـ ــديو إناتـــشه ووأ، )األرجنـــتني(، وسـ ــاروم(فيـ ، وغلـــني )انيـ

  ).سويسرا(ماكدونالد 
كوسـتاريكا،  : وأدىل ببيانات ممثِّلو الدول التالية األطـراف يف بروتوكـول األسـلحة الناريـة               - ١٩

ــسر      ــتني، شــيلي، سوي ــر، األرجن ــريو، غواتيمــاال، اجلزائ ــا، املكــسيك، نيكــاراغوا، ب ــا، إيطالي ا، كيني
ــن       ــان، ف ــل، لبن ــا، إكــوادور، النمــسا، الربازي ــاغو، إســبانيا، بلغاري ــداد وتوب ــة(زويال  تريني  -  مجهوري

أيـضاً االحتـاد األورويب،     وأدىل ببيان   . ، السلفادور، رومانيا، أوروغواي، كوبا، النرويج     )البوليفارية
  .وهو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي طرف يف بروتوكول األسلحة النارية

  . من املراقَبْين عن كندا والصني، ومها دولتان موقِّعتانلٌّوأدىل ببيان ك  - ٢٠
وفرنـسا  ) اإلسـالمية - مجهوريـة (وأدىل ببيانات أيضاً املراقبون عن الواليات املتحدة وإيران            - ٢١

  .واالحتاد الروسي وباكستان وكولومبيا
ى التحقُّـق مـن حتديـد األسـلحة          من املركز اإلقليمي للمساعدة علـ      لٌّوأدىل ببيان كذلك ك     - ٢٢

  .واملنظمة العاملية للجمارك) راكفياك(وتنفيذه 
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - جيم  
مــايو / أيــار٢٦أقــرَّ الفريــُق العامــل، بتوافــق اآلراء، يف جلــسته األوىل الــيت ُعقــدت يف     -٢٣

  :، جدولَ األعمال التايل٢٠١٤
  :املسائل التنظيمية  -١  
  افتتاح االجتماع؛  )أ(    
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(    
التحدِّيات القائمة واملمارسـات اجليِّـدة يف جمـال جتـرمي االتِّجـار غـري املـشروع                   -٢  

باألسلحة النارية والتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه، والتـدابري الراميـة إىل تعزيـز             
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منـها اقتفـاء أثـر األسـلحة الناريـة          التعاون الدويل يف املسائل اجلنائيـة، بوسـائل         
  .على حنو فعَّال يف التحرِّيات اجلارية

رصد تدفُّقات االتِّجار غري املشروع باألسلحة الناريـة علـى كـلٍّ مـن الـصعيد                  -٣  
  .الوطين واإلقليمي والعاملي

التحــدِّيات القائمــة واملمارســات اجليِّــدة يف جمــال منــع صــنع األســلحة الناريــة    -٤  
  . مشروعةبصورة غري

  .مسائل أخرى  -٥  
  .اعتماد التقرير  -٦  

    
    احلضور  - دال  

ــاع         -٢٤ ــةً يف االجتم ــة ممثَّل ــلحة الناري ــول األس ــراف يف بروتوك ــة األط ــدول التالي ــت ال : كان
ــتني ــا،األرجن ــواي، إكــوادور، إســبانيا، أرميني ــا، أوروغ ــل، إيطالي ــال، الربازي  ، بلجيكــا، الربتغ
 ترينيــداد ، تركيــا، بــيالروس، بــريو، بولنــدا،البوســنة واهلرســك ، بوركينــا فاســو، بنمــا،بلغاريــا
 ، العـراق ، شـيلي ، سويسرا، سلوفينيا، سلوفاكيا، السلفادور، رومانيا، اجلزائر ، تونس ،وتوباغو
 ، التفيـا  ، كينيـا  ، كوسـتاريكا  ، كوبا ، قربص ،)البوليفارية-مجهورية(زويال     فن ، غواتيماال ،عمان
 ، نيجرييـــا، النمـــسا، النـــرويج، اململكـــة العربيـــة الـــسعودية،يك املكـــس، املغـــرب، ليبيـــا،لبنـــان

 .هولندا ،نيكاراغوا

وكـــان االحتــــاد األورويب، وهـــو منظمــــة إقليميـــة للتكامــــل االقتـــصادي طــــرف يف       -٢٥
  .بروتوكول األسلحة النارية، ممثَّالً يف االجتماع

أسـتراليا،  : ممثَّلـةً مبـراقبني   وكانت الدول التالية املوقِّعة على بروتوكول األسلحة النارية           -٢٦
  .أملانيا، الصني، كندا

وال مــن وكانــت الــدول التاليــة، وهــي ليــست أطرافــاً يف بروتوكــول األســلحة الناريــة    -٢٧
-مجهوريــة(االحتــاد الروســي، األردن، إندونيــسيا، إيــران :  مبــراقبنيةًلــثَّالــدول املوقِّعــة عليــه، مم

، فرنـسا، الفلـبني، كولومبيـا، مـصر،         )تعـدِّدة القوميـات   امل-دولة(، باكستان، بوليفيا    )اإلسالمية
  .الواليات املتحدة

ــم لــدى             -٢٨ ــب دائ ــة مراق ــتفظ ببعث ــضو حت ــة غــري ع ــي دول ــسطني، وه ــة فل ــت دول   وكان
  .األمم املتحدة، ممثَّلةً يف االجتماع
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ساعدة على املركز اإلقليمي للم:  مبراقبنيةًلمات احلكومية الدولية التالية ممثَّ  وكانت املنظ   -٢٩
والوكالـــة األوروبيـــة للتعـــاون القـــضائي ، )راكفيـــاك(التحقـــق مـــن حتديـــد األســـلحة وتنفيـــذه 

ــة   ،)يوروجــست( ــشرطة اجلنائي ــة لل ــة الدولي ــول( واملنظم ــاون يف   )اإلنترب ــن والتع ــة األم ، ومنظم
ــا      ــسلع والتكنولوجي ــة وال ــصدير األســلحة التقليدي ــشأن ضــوابط ت ــا، وترتيــب فاســنار ب  تأوروب

  . االستخدام، واملنظمة العاملية للجماركاملزدوجة
  . قائمة باملشاركنيCTOC/COP/WG.6/2014/INF/1/Rev.1يف الوثيقة ترد و  -٣٠
    

    الوثائق  - هاء  
  :كانت الوثائق التالية معروضة على الفريق العامل  -٣١

  ؛)CTOC/COP/WG.6/2014/1(وشروحه  املؤقَّتجدول األعمال   )أ(  
ة واملمارسات اجليِّدة يف جمال مكافحة صنع األسلحة الناريـة          التحدِّيات القائم   )ب(  

وأجزائهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية واالتِّجــار هبــا بــصورة غــري مــشروعة، والتــدابري الالزمــة لتيــسري 
تنفيذ بروتوكول مكافحة صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوِّناهتـا والـذخرية واالتِّجـار هبـا                 

مــة عــرب الوطنيــة ظَّرميــة املنل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلبــصورة غــري مــشروعة، املكمِّــ
)CTOC/COP/WG.6/2014/2(؛  

أنشطة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة الراميـة إىل تـشجيع                    )ج(  
ودعم التصديق على بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائهـا ومكوِّناهتـا والـذخرية              

ر هبا بصورة غري مشروعة، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب                واالتِّجا
  ).CTOC/COP/WG.6/2014/3(الوطنية، وتنفيذه 

    
    اعتماد التقرير  - رابعاً  

ــار٢٨يف   -٣٢ ــايو / أيـــ ــه    ٢٠١٤مـــ ــن اجتماعـــ ــر عـــ ــل التقريـــ ــق العامـــ ــد الفريـــ ، اعتمـــ
)CTOC/COP/WG.6/2014/L.1(اع، بصيغته املدَّلة شفوي.  
  


