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[Start1]

  الفريق العامل املعين باألسلحة النارية
        ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٩فيينا، 

      جدول األعمال املؤقَّت املشروح  
   جدول األعمال املؤقَّت    

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

عرب الوطين لالجتـار باألسـلحة الناريـة والـدروب     النظر يف نتائج الدراسة املتعلقة بالطابع  -٢
  مة فيه.املستخَد

  مسائل أخرى. -٣
  اعتماد التقرير.  -٤
    

      الشروح  
    املسائل التنظيمية  - ١ 

    افتتاح االجتماع (أ)  
ــ ــة يف   ُيسـ ــلحة الناريـ ــاع الفريـــق العامـــل املعـــين باألسـ ــه  ٩فتتح اجتمـ ، ٢٠١٥حزيران/يونيـ
  .٠٠/١٠الساعة   يف
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    ر جدول األعمال وتنظيم األعمالإقرا (ب)  
قرَّر مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة، يف قـراره           

املعنون "صنع األسلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوِّناهتـا والـذخرية واالتِّجـار هبـا بصـورة غـري          ٥/٤
  باألســلحة الناريــة،  يــامفتــوح العضــوية معن ايــدول يــاحكوم الًعــام اًمشــروعة"، أن ينشــئ فريقــ

عـرب الوطنيـة    املنظَّمـة مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة        ٣٢مـن املـادة    ٣وفقاً للفقرة 
من النظام الداخلي للمـؤمتر، يرأسـه أحـد أعضـاء مكتـب املـؤمتر، لكـي         ٢من املادة  ٢والفقرة 

تنفيــذ واليتــه املتعلقــة بربوتوكــول مكافحــة صــنع   يســدي املشــورة إىل املــؤمتر ويســاعده علــى  
األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية واالتِّجــار هبــا بصــورة غــري مشــروعة، املكمِّــل 

  التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية.
ائف التاليـة: (أ) تسـهيل تنفيـذ    وقرَّر املؤمتر أيضاً، يف ذلك القرار، أن يؤدي الفريق العامل الوظ

بروتوكــول األســلحة الناريــة مــن خــالل تبــادل اخلــربات واملمارســات بــني اخلــرباء واملمارســني  
العاملني يف هذا امليدان؛ و(ب) تقدمي توصيات إىل املؤمتر بشـأن الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا للـدول       

فضـل؛ و(ج) مسـاعدة املـؤمتر    األطراف أن تنفِّذ أحكام بروتوكول األسلحة النارية علـى حنـو أ  
على تزويد أمانته بإرشادات بشأن أنشـطتها، وبشـأن اسـتحداث أدوات مسـاعدة تقنيـة تتعلـق       
بتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية؛ و(د) تقدمي توصيات إىل املؤمتر بشأن الكيفية اليت ميكـن أن  

ليت تكـافح صـنع األسـلحة الناريـة     ُيحسِّن هبا الفريُق العاملُ التنسيَق مع خمتلف اهليئات الدولية ا
وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا بصورة غري مشروعة، يف جمال دعـم وتـرويج تنفيـذ    

  بروتوكول األسلحة النارية.
، املعنون "تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة    ٧/١املؤمتر يف قراره  وقرَّر

لربوتوكــوالت امللحقــة هبــا"، أن يكــون الفريــق العامــل املعــين باألســلحة الناريــة  عــرب الوطنيــة وا
ع الفريـق  م تقـاريره وتوصـياته إىل املـؤمتر، وشـجَّ    دِّعنصرا ثابتا مـن عناصـر مـؤمتر األطـراف، يقـ     

  العامل على النظر يف عقد اجتماعات سنوية، حسب االقتضاء.  
، على جدول ٢٠١٥شباط/فرباير  ٦اجتماعه املعقود يف  واتَّفق املكتب املوسَّع ملؤمتر األطراف، يف

  .  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٩ر عقده يف فيينا يف رَّاألعمال املؤقَّت الجتماع الفريق العامل املق
مـن   ٧/١وقد أُعدَّ تنظيم األعمـال املقتـرح، الـوارد يف مرفـق هـذه الوثيقـة، وفقـا لقـرار املـؤمتر          

املهام املسندة إليه ضـمن حـدود مـا هـو متـاح لـه مـن وقـت         أجل متكني الفريق العامل من أداء 
وخــدمات مــؤمترات. ومــن شــأن املــوارد املتاحــة للفريــق العامــل أنْ ُتمكِّنــه مــن عقــد جلســتني  

  عامتني خالل يوم واحد مع خدمات ترمجة شفوية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست.
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لوطين لالجتار باألسلحة النارية النظر يف نتائج الدراسة املتعلقة بالطابع عرب ا  - ٢ 
    مة فيهاملستخَد والدروب

جيـري دراسـةً    املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن    إىل مكتـب األمـم املتحـدة    ٥/٤طلب املؤمتر يف قراره 
عن الطابع عرب الوطين لالجتار باألسلحة النارية وعن الدروب املسـتخدمة يف ذلـك االجتـار، تسـتند     

ملقدَّمة من الدول عن األسلحة والذخرية املصادرة. ويف دورة املـؤمتر السادسـة   إىل حتليل املعلومات ا
صا للمعلومات اليت مجعتها من الدول عن حالة االجتار غـري املشـروع باألسـلحة    خَّمت األمانة ملدَّق

  ).CTOC/COP/2012/12النارية يف بلداهنا، واقتراحات بشأن النطاق العاملي ملثل هذه الدراسة (
، باملعلومـات الـيت مجعهـا مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة حـىت        ٦/٢املؤمتر علماً، يف قراره  وأحاط

ذلك احلني يف سـياق تلـك الدراسـة، وطلـب إىل املكتـب أنْ ُيحسِّـن املنهجيـة املتبعـة فيهـا وأن          
 ُيكمل هذه الدراسة وفقاً للواليـة املسـندة إليـه، لينظـر فيهـا املـؤمتر أثنـاء دورتـه السـابعة. ودعـا          

  املؤمتر الدول إىل املشاركة واإلسهام يف تلك الدراسة، حسب االقتضاء.  
بتلك الواليـة، وضـع املكتـب منهجيـة الدراسـة، بالتعـاون مـع الـدول األعضـاء، وأتـاح            الًوعم

استبيانني إلكتـرونيني بغيـة تنمـيط وتسـهيل عمليـة مجـع البيانـات مـن الـدول، وأتاحهمـا أيضـا            
 ٢٠١٤أيار/مـايو   ٢٨إىل  ٢٦سـلحة الناريـة يف اجتماعـه املعقـود مـن      للفريق العامل املعين باأل

)CTOC/COP/WG.6/2014/CRP.1 وCTOC/COP/WG.6/2014/CRP.2 .(  
املعنون "أمهية بروتوكول مكافحة صنع األسـلحة   ٧/٢، يف قراره مع التقدير وأحاط املؤمتر علما

ناهتا والذخرية واالجتار هبـا بصـورة غـري مشـروعة، املكمِّـل التفاقيـة األمـم        النارية وأجزائها ومكوِّ
املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة"، بالدراســة املتعلقــة بالطــابع عــرب الــوطين لالجتــار   
باألسلحة الناريـة والـدروب املسـتخدمة فيـه، الـيت أجراهـا املكتـب وفقـاً للواليـة املسـندة إليـه يف            

ــرار ــؤمتر ق ــؤرَّخ ٥/٤ي امل ــوبر   ٢٢، امل ــؤرَّخ ٦/٢، و٢٠١٠تشــرين األول/أكت تشــرين  ١٩، امل
  ، وطلب إىل املكتب أن يضع الصيغة النهائية لتلك الدراسة ويعمِّمها. ٢٠١٢األول/أكتوبر 

ــب، يف القــرار      ــب املــؤمتر أيضــا إىل املكت ، أن يواصــل مجــع املعلومــات مــن الــدول     ٧/٢وطل
ري املشـروع باألسـلحة الناريـة علـى حنـو منـتظم، وأن يـوعز إىل الفريـق         األطراف عن االجتار غـ 

العامل املعين باألسـلحة الناريـة بـالنظر يف نتـائج الدراسـة بغـرض تقـدمي توصـيات إىل املـؤمتر يف          
دورتــه الثامنــة بشــأن مــآل الدراســة، مبــا يف ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، مــدى ضــرورة  

  ل حتسينات عليها.و حتديثها وإدخاتكرارها و/أ
العامــل أيضــا علــى عمــل املكتــب مــن أجــل دعــم   الفريــَق األمانــةُ ســُتطلعويف إطــار هــذا البنــد، 

التصديق على بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه من خـالل الربنـامج العـاملي لألسـلحة الناريـة.      
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ــامج   ــدعم الربن ــاوي ــا يف جهود   حالي ــة وغــرب أفريقي ــة إىل  عــدة دول يف أمريكــا اجلنوبي هــا الرامي
ناهتا والذخرية واالجتار هبا بصـورة غـري مشـروعة.    وِّومكمكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها 

مة يف إطـار الربنـامج سـتة جمـاالت أساسـية، وهـي: (أ) املشـورة يف جمـال         دَّن املساعدة املقمَّوتتض
ــتقين الــالزم لتن   فيــذ املقتضــيات املختلفــة  السياســة العامــة واملســاعدة التشــريعية؛ و(ب) الــدعم ال

ــا        ــا وإدارهت ــة وحفــظ ســجالهتا ومجعه للربوتوكــول، وخباصــة يف جمــاالت وســم األســلحة الناري
ص منها؛ و(ج) الدعم يف جمال بناء القدرات والتدريب يف مـا يتعلـق بـالتحقيق واملقاضـاة     لُّوالتخ

(د) تعزيز التعاون الدويل على حنو فعال يف جمال االجتار باألسلحة النارية واجلرائم ذات الصلة؛ و
صـلة باألسـلحة الناريـة ومكافحتـها؛     واإلقليمي وتبادل املمارسات اجليدة املتعلقة مبنع اجلـرائم املت 

تطوير أدوات مساعدة تشريعية وتقنية؛ و(و) دعم رصد االجتـار باألسـلحة الناريـة وتبـادل     ه) و(
  لى الصُّعد الوطنية واإلقليمية والدولية. املعلومات بشأهنا عن طريق تعزيز مجع البيانات وحتليلها ع

وسُتعَرض على الفريق العامل يف سياق نظره يف هذا البنـد نتـائج الدراسـة املتعلقـة بالطـابع عـرب       
  الوطين لالجتار باألسلحة النارية والدروب املستخدمة فيه.  

ة عـن أنشـطة   وسوف ُتعَرض على الفريق العامل أيضاً ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانـ 
املكتـــب الراميـــة إىل تشـــجيع ودعـــم التصـــديق علـــى بروتوكـــول األســـلحة الناريـــة وتنفيـــذه    

)CTOC/COP/WG.6/2015/2.(  
    

 الوثائق
  

  نتائج الدراسة املتعلقة بالطابع عرب الوطين لالجتار باألسلحة النارية والدروب املستخدمة فيه
ــة عــن أنشــطة      ــة معلومــات أساســية مــن إعــداد األمان ــة إىل تشــجيع ودعــم   ورق املكتــب الرامي

  )CTOC/COP/WG.6/2015/2التصديق على بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه (
    

    مسائل أخرى  - ٣ 
، فـال يتوقـع يف   ٣نظراً لعدم استرعاء انتباه األمانـة إىل أيِّ مسـائل يـراد طرحهـا يف إطـار البنـد       

  الوقت احلاضر تقدمي أيِّ وثائق بشأن هذا البند.
  

    اعتماد التقرير  - ٤ 
  ســـوف يعتمـــد الفريـــُق العامـــل تقريـــراً عـــن اجتماعـــه، وســـوف تتـــولَّى األمانـــة إعـــداد مشـــروع  

  ذلك التقرير.
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    املرفق
      املقترحتنظيم األعمال     

 العنوان أو الشرح البند  التاريخ والوقت
   حزيران/يونيه ٩الثالثاء، 

 افتتاح الدورة (أ)١ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  ر جدول األعمال وتنظيم األعمالإقرا (ب)١  
النظر يف نتائج الدراسة املتعلقة بالطابع عرب الوطين لالجتار   ٢  

  باألسلحة النارية والدروب املستخدمة فيه
النظر يف نتائج الدراسة املتعلقة بالطابع عرب الوطين لالجتار   ٢  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥

  )تابع(باألسلحة النارية والدروب املستخدمة فيه
 مسائل أخرى ٣  
  تقريراعتماد ال ٤  
  


