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  الفريق العامل املعين باألسلحة النارية
 ٢٠١٦أيار/مايو  ١٩و ١٨فيينا، 

   
تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين باألسلحة النارية املعقود يف فيينا     

      ٢٠١٦أيار/مايو  ١٩و ١٨يومي 
    مقدمة  - أوال  

عـرب الوطنيـة، يف    قرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة     - ١
هبـا بصـورة   جتـار  املعنون "صنع األسلحة النارية وأجزائهـا ومكوناهتـا والـذخرية واال    ٥/٤قراره 

ا مفتـوح العضـوية ُيعـىن باألسـلحة الناريـة،      دوليـ  ا"، أن ينشئ فريقا عامال حكوميغري مشروعة
ملنظمـة عـرب الوطنيـة    مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة ا       ٣٢مـن املـادة    ٣وفقا للفقرة 

من النظام الداخلي للمـؤمتر، يرأسـه أحـد أعضـاء مكتـب املـؤمتر، لكـي         ٢من املادة  ٢والفقرة 
يســدي املشــورة إىل املــؤمتر ويســاعده علــى تنفيــذ واليتــه املتعلقــة بربوتوكــول مكافحــة صــنع     

املكمــل  هبــا بصــورة غــري مشــروعة،جتــار األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا والــذخرية واال 
  .التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

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

امليدان؛ و(ب) تقدمي توصيات إىل املؤمتر بشأن الكيفيـة الـيت ميكـن     واملمارسني العاملني يف هذا
ــل؛         ــو أفضـ ــى حنـ ــة علـ ــلحة الناريـ ــول األسـ ــام بروتوكـ ــذ أحكـ ــراف أن تنفـ ــدول األطـ ــا للـ هبـ

مساعدة املؤمتر على تزويد أمانته بإرشادات بشأن أنشـطتها، وبشـأن اسـتحداث أدوات     و(ج)
النارية؛ و(د) تقدمي توصـيات إىل املـؤمتر بشـأن     مساعدة تقنية تتعلق بتنفيذ بروتوكول األسلحة

الكيفية اليت ميكن أن حيسن هبا الفريق العامل التنسـيق مـع خمتلـف اهليئـات الدوليـة الـيت تكـافح        
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هبــا بصــورة غــري مشــروعة، يف جتــار صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا والــذخرية واال
  .ناريةجمال دعم وترويج تنفيذ بروتوكول األسلحة ال

املعنون "تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة    ٧/١وقرر املؤمتر، يف قراره   -٣
املنظمة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا"، أن يكـون الفريـق العامـل املعـين باألسـلحة           

متر، وشـجع  النارية عنصرا ثابتـا مـن عناصـر مـؤمتر األطـراف، يقـدم تقـاريره وتوصـياته إىل املـؤ         
  .الفريق العامل على النظر يف عقد اجتماعات سنوية، حسب االقتضاء

    
    التوصيات  - ثانيا  

 ١٨اعتمد الفريق العامل املعين باألسـلحة الناريـة، يف اجتماعـه املعقـود يف فيينـا يـومي         -٤
  .، التوصيات املبينة أدناه٢٠١٦أيار/مايو  ١٩و
    

    توصيات عامة  -ألف  
ر الفريــق العامــل مــن قلــق إزاء مــا يــنجم عــن األســلحة الناريــة وأجزائهــا  نظــرا ملــا يســاو  -٥

ومكوناهتا والذخرية الـيت تصـنع ويتجـر هبـا بصـورة غـري مشـروعة مـن أضـرار وآثـار سـلبية علـى             
مستويات اجلرمية والعنف يف عدة مناطق وارتباط هذه األسلحة النارية مبختلـف أشـكال اجلرميـة،    

  .سابقة أدناه باإلضافة إىل توصياته اليت اعتمدت يف اجتماعات فقد أصدر التوصيات الواردة
    

    ١ التوصية    
لعل املؤمتر يود أن يقر مبا جـرى مـن تبـادل مثمـر للمعلومـات وللممارسـات اجليـدة واخلـربات         
خالل اجتماعـات الفريـق العامـل، وأن يسـتذكر التوصـيات ذات الصـلة الـيت اعتمـدها الفريـق          

  .ألول والثاين والثالث والرابعالعامل يف اجتماعاته ا
    

    ٢ التوصية    
لعل املؤمتر يود أن ينظر يف التوصيات اليت اعتمـدها الفريـق العامـل حـىت اآلن، لكـي جتمعهـا       

وينبغي االضطالع هبـذا العمـل يف    .األمانة وجتمعها يف جمموعات تناظر مواضيع الربوتوكول
  .ورقة اجتماعاتضمن ميه إىل املؤمتر حدود املوارد املتاحة وتقد
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    ٣ التوصية    
لعل املؤمتر يود أيضا أن يطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة (مكتـب    

أن يعزز وييسر تبادل التوصيات وتعميمها وأن يدعم متابعتها من جانـب  املخدرات واجلرمية) 
شـريعية، بنـاء علـى الطلـب،     الدول األطراف واملمارسني من خالل تـوفري املسـاعدة التقنيـة والت   

  .وتبادل املعلومات واملمارسات اجليدة على الصعيدين اإلقليمي والدويل
    

    ٤ التوصية    
، الـذي يـدعو،   ٤-١٦لعل املؤمتر يود أن يستذكر أهداف التنمية املستدامة، وال سيما اهلـدف  

لحة ومكافحة مجيـع  يف مجلة أمور، إىل احلد على حنو يعتد به من التدفقات غري املشروعة لألس
، ولعله يود، عنـد ختطـيط أعمـال الفريـق العامـل، أن      ٢٠٣٠أشكال اجلرمية املنظمة حبلول عام 

ينظر يف أن يضع يف االعتبار املسامهة املقدمة من خالل تطبيق بروتوكول األسلحة الناريـة حنـو   
  .١٦حتقيق اهلدف 

    
    ٥ التوصية    

ول على اعتماد هنج متكاملة وشاملة تعـاجل األسـباب   لعل املؤمتر يود أيضا أن ينظر يف حث الد
  .باألسلحة النارية وصنعها بصورة غري مشروعةجتار اجلذرية لال

    
    ٦ التوصية    

ــع          ــة ملن ــا مــن أمهي ــدول األعضــاء والتزامه ــإلرادة السياســية لل ــا ل ــود أن يؤكــد م ــؤمتر ي لعــل امل
ــذخري     ــا وال ــا ومكوناهت ــة وأجزائه ــا بصــورة غــري   جتــار ة واالومكافحــة صــنع األســلحة الناري هب

وعالوة على ذلك، لعـل املـؤمتر يـود أن حيـث الـدول األعضـاء علـى التنفيـذ الكامـل           .مشروعة
اإلقليميـة الـيت تكـون    للتدابري الالزمة ملكافحة هذه اجلرائم مبـا يتماشـى مـع الصـكوك الدوليـة و     

  .طرفا فيها
    

    ٧ التوصية    
هـداف التنميـة املسـتدامة وأن يـدعو الـدول األعضـاء       من أ ١٦لعل املؤمتر يود أن يرحب باهلدف 

ولعــل املــؤمتر يــود أن يؤكــد أنــه  .مــن إطــار مؤشــرات األهــداف ٢- ٤- ١٦إىل النظــر يف املؤشــر 
ينبغي للدول األطراف أن تستخدم بفاعلية القدرة على تعقب األسلحة النارية عـن طريـق متابعـة    

  .من تدفقات األسلحة غري املشروعة بفاعليةالضبطيات من خالل التحريات اجلنائية بغية احلد 
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    ٨ التوصية    
لعل املؤمتر يود أن حيث الدول علـى تعزيـز التنسـيق والتعـاون بـني مجيـع مؤسسـاهتا الداخليـة         

غري املشروع ومكافحته، وتطبيـق املمارسـات اجليـدة الـيت اعتمـدها بعـض       جتار اال املعنية مبنع
  .ملنظمةالبلدان يف مكافحة اإلرهاب واجلرمية ا

    
    ٩ التوصية    

لعل املؤمتر يود أن يدعو الدول األطراف إىل النظر يف الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا للتنفيـذ الفعـال       
خطـة التنميـة املسـتدامة    لربوتوكول األسلحة الناريـة أن يسـهم يف جهودهـا الراميـة إىل تنفيـذ      

  .منها ٤-١٦و ١-١٦والغايتني  ١٦، وخصوصا اهلدف ٢٠٣٠لعام 
    

    ١٠ وصيةالت    
من أهـداف التنميـة املسـتدامة     ١٦لدى النظر يف تدابري مساعدة احلكومات على حتقيق اهلدف 

باألســلحة جتــار اال ، وحتســني مجــع املعلومــات والبحــوث يف جمــال    ٤-١٦و ١-١٦وغايتيــه 
 ٨و ٧و ٦النارية، لعل املؤمتر يود أن يدعو الدول األطراف إىل ضـمان التنفيـذ الفعـال للمـواد     

ــ ١٢و ــظ        م ــب وحف ــليم والتعق ــة الوســم الس ــالنظر إىل أمهي ــة، ب ــلحة الناري ــول األس ن بروتوك
 السجالت كمصدر للبيانات الرئيسية الالزمة لتعقب األسـلحة الناريـة بفاعليـة لغـرض اسـتبانة     

  .غري املشروع وحتريهجتار اال
    

    ١١ التوصية    
حة الناريـة كوسـيلة لتحديـد    لعل املؤمتر يود أن يؤكد أمهيـة اسـتعراض تنفيـذ بروتوكـول األسـل     

  .االحتياجات من املساعدة التقنية
    

      توصيات بشأن مواضيع حمددة  -باء  
    توصيات بشأن تعزيز االنضمام إىل بروتوكول األسلحة النارية والتصديق عليه  - ١  

    ١٢ التوصية    
ن يقــر يرحــب بعــدد حــاالت االنضــمام إىل بروتوكــول األســلحة الناريــة وأ  لعــل املــؤمتر يــود أن  

هبـا بصـورة غـري    جتـار  بأمهيته يف تناول تـدابري تصـدي العدالـة اجلنائيـة لصـنع األسـلحة الناريـة واال       
  .مشروعة
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    ١٣ التوصية    
لعــل املــؤمتر يــود أن حيــيط علمــا بالصــكوك القانونيــة الدوليــة األخــرى، مثــل معاهــدة جتــارة   

شـروعة يف األسـلحة، وكـذلك    األسلحة، اليت توفر إطارا لدوهلا األطراف لتنظـيم التجـارة امل  
ــر    ــل ب ــية مث ــات السياس ــع  االلتزام ــل ملن ــامج العم ــار اال ن ــلحة الصــغرية    جت ــري املشــروع باألس غ

الـدويل لـتمكني    والصـك  والقضاء عليـه جتار اال واألسلحة اخلفيفة بكل جوانبه ومكافحه ذلك
ا يف الوقـت  الدول من التعرف على األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة غـري املشـروعة وتعقبـه   

ــة         ــع ومكافحــة صــنع األســلحة الناري ــذين يهــدفان إىل من ــا، الل ــول عليه ــة يع املناســب وبطريق
  .هبا بصورة غري مشروعة واحلد من خطر سرقتها وتسريبهاجتار واال

    
    ١٤ التوصية    

يعــاود مناشــدة الــدول الــيت مل تصــبح بعــد أطرافــا يف بروتوكــول األســلحة لعـل املــؤمتر يــود أن  
  .ن تنظر يف القيام بذلك، وأن يدعو الدول األطراف إىل تنفيذ الربوتوكول تنفيذا تاماالنارية أ

    
    ١٥ التوصية    

إدراكا من املؤمتر ألمهية اعتماد أطر تشريعية مالئمة ملراقبة األسلحة النارية، وتسـليما منـه بـأن    
ة أمـر أساسـي   فرض ضوابط وطنية فعالـة علـى األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا والـذخري       

هبـا علـى حنـو غـري مشـروع، لعـل املـؤمتر يـود أن حيـث          جتـار  بالنسبة ملنع ومكافحـة صـنعها واال  
الــدول الــيت مل تقــم بعــد باســتعراض وتعزيــز تشــريعاهتا الوطنيــة علــى أن تقــوم بــذلك، حســب  
االقتضــاء، وأن تعتمــد خطــط عمــل مــن أجــل التنفيــذ التــام للربوتوكــول، وأن تنظــر يف وضــع   

رمي تفي بالغرض، وأن تضـمن التنظـيم املناسـب للتجـارة اإللكترونيـة والبيـع والشـراء        أحكام جت
 اإللكترونيني لألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية، وذلـك مـن أجـل احلـد مـن خطـر      

  .هبا على حنو غري مشروعجتار اال
    

    ١٦ التوصية    
مـع خربائهـا الـوطنيني مـن أجـل حتديـد       لعل املؤمتر يود أن يدعو الـدول األطـراف إىل التشـاور    

قوانينها الوطنيـة مبتطلبـات الربوتوكـول بشـأن نقـاط      وفاء الثغرات يف اإلطار التشريعي لضمان 
ويف هـذا الصـدد، لعـل     .مثل تراخيص االسترياد والتصدير والوسم والتعقب وحفظ السجالت

ية لتنفيــذ اتفاقيــة األمــم األدلــة التشــريعاســتخدام علــى مــا قــد يكــون يف  املــؤمتر يــود أن يؤكــد 
  .من فائدة املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
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    توصيات بشأن الوسم وحفظ السجالت والتعقب  - ٢  
    ١٧ التوصية    

لعل املؤمتر يود أن حيث الدول األعضاء علـى النظـر يف مواءمـة معـايري الوسـم لـديها علـى حنـو         
الصـكوك الدوليـة واإلقليميـة، وال سـيما علـى الصـعيد اإلقليمـي، مـن أجـل تيسـري           يتماشى مع 

  .تبادل املعلومات وحتسني عمليات التعقب
    

    ١٨ التوصية    
لعل املؤمتر يود أن يدعو الدول إىل ضمان وسم مجيع األسلحة النارية علـى حنـو شـامل، مبـا يف     

مـن   ٨و ٦يت تقـرر إتالفهـا وفقـا للمـادتني     ذلك األسلحة اجملموعـة أو املسـتردة أو املصـادرة الـ    
هبـا واحلـد مـن احتمـاالت     جتـار  بروتوكول األسلحة النارية، هبدف منـع سـرقتها وتسـريبها واال   

حدوث ذلك، ولعل املؤمتر يود أيضا، نظرا إىل التحـديات الـيت تطرحهـا األسـلحة الناريـة الـيت       
  .ن األسلحة الناريةيعاد تشغيلها، أن يوصي بتعزيز متطلبات وسم هذه الفئة م

    
    ١٩ التوصية    

ــات الوســم وحفــظ          ــل ملتطلب ــذ الكام ــى التنفي ــدول األطــراف عل ــود أن حيــث ال ــؤمتر ي ــل امل لع
السجالت مبوجب بروتوكول األسـلحة الناريـة، وإنشـاء وصـون نظـم حلفـظ السـجالت هلـذه         

أجـل تيسـري   األسلحة، وحيثما كان ذلك مناسبا وممكنـا، ألجزائهـا ومكوناهتـا والـذخرية، مـن      
ــة          ــا األســلحة الناري ــيت تســتخدم فيه ــى كشــف اجلــرائم ال ــدويل عل ــاون ال ــها وتيســري التع تعقب

  .والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها
    

    ٢٠ التوصية    
لعل املؤمتر يود أن يوصي الدول األطراف بالنظر أيضا يف تطبيق وسـوم إضـافية علـى األسـلحة     

  .عرف على األسلحة النارية وتعقبهاالنارية، حسب االقتضاء، هبدف تيسري الت
    

    ٢١ التوصية    
لعل املؤمتر يود أن يطلب إىل الفريق العامل أن ينظر يف خربة الدول األعضاء اليت تفرض وسـم  
بنود أخـرى غـري األسـلحة الناريـة املشـمولة بـالربوتوكول ووسـم األسـلحة الناريـة مبـا يتجـاوز            

  .لناريةمن بروتوكول األسلحة ا ٨متطلبات املادة 
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    ٢٢ التوصية    
بأمهيـة وجـود قـوائم جـرد وقواعـد بيانـات شـاملة باملخزونـات وإدارة          لعل املؤمتر يـود أن يقـر  

جتـار  املخزونات على حنو آمن واتباع ممارسات وسم فعالة ملنـع سـرقة األسـلحة وتسـريبها واال    
  .هبا على حنو غري مشروع واحلد من املخاطر املرتبطة بذلك

    
    ٢٣ التوصية    

 ١٢و ٨و ٧و ٦لعل املؤمتر يود أن يوصي بأن تضمن الـدول األطـراف التنفيـذ الفعـال للمـواد      
من بروتوكول األسلحة النارية من أجل حتسني تـوافر البيانـات الالزمـة لنجـاح طلبـات تعقـب       
األسلحة الناريـة، وال سـيما باسـتخدام عالمـات وسـم فريـدة علـى كـل سـالح (اسـم الصـانع            

)، وذلــك ٨(أ) مــن املــادة  ١مكانــه والــرقم املسلســل، حســبما تتطلبــه الفقــرة وبلــد الصــنع أو 
وعـالوة علـى ذلـك، لعـل املـؤمتر يـود أن يوصـي الـدول          .غري املشـروع جتار اال لتحديد دروب

األطراف بالنظر يف العمل مـع املنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة (اإلنتربـول) مـن أجـل التوعيـة          
تربول املرجعي لألسلحة الناريـة واسـتخدامه وبـاألدوات األخـرى     على نطاق أوسع جبدول اإلن

ذات الصلة اليت وضعتها اإلنتربـول، يف إطـار اجلهـود املشـتركة الـيت تبـذهلا الـدول يف مكافحـة         
  .هبا على حنو غري مشروعجتار صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واال

    
    ٢٤ التوصية    

(ب)   )١(  ٨  يوصي الدول األطراف باستحداث إجراءات داخلية، وفقا للمادة لعل املؤمتر يود أن
من الربوتوكول، لوسم األسلحة النارية لدى استريادها، مبا يف ذلك حتديد بلد االسـترياد، وحيثمـا   
أمكن، سنة االسترياد، وضمان وضع عالمة وسم فريدة إذا مل يكن السـالح النـاري حيمـل عالمـة     

ل؛ ولعل املؤمتر يود أيضا أن يوصي الـدول األطـراف بـاإلقرار بـأن عـدم وجـود       وسم من هذا القبي
، )ب(  )١(  ٨  املـادة  هتقتضيإجراءات داخلية بشأن وسم األسلحة النارية لدى استريادها، حسبما 

ميكن أن مينع السلطات املختصـة مـن تعقـب سـالح نـاري بشـكل فعـال لتحديـد بلـد منشـئه بغيـة            
  .املشروع غريجتار اال كشف عمليات

    
    ٢٥ التوصية    

اسـتخدام األختـام يف وسـم األسـلحة     لعل املؤمتر يـود أن يوصـي بـأن تشـجع الـدول األطـراف       
ــر كشــــف      ــة تيســ ــذه الطريقــ ــة، حيــــث إن هــ ــة التقنيــ ــا أمكــــن مــــن الناحيــ ــة، حيثمــ الناريــ

  .املطموسة  العالمات
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    ٢٦ التوصية    
لــنظم القائمــة لتعقــب األســلحة  لعــل املــؤمتر يــود أن يشــجع الــدول األطــراف علــى اســتخدام ا 

علـى  النارية، مبا يف ذلك برامج التعقب اإللكترونية مثل نظام تعقب األسـلحة الناريـة وحتليلـها    
، هبدف تسـريع طلبـات التعقـب ونتائجهـا وتـوفري املزيـد مـن بيانـات         eTraceاإلنترنت املسمى 

 عملــون علــى مكافحــة التحريــات يف الوقــت املناســب للمســؤولني عــن إنفــاذ القــانون الــذين ي   
  .غري املشروعجتار اال
    

    ٢٧ التوصية    
ــود أن   ــز     لعــل املــؤمتر ي ــة ومكوناهتــا إىل تعزي ــدعو الــدول الــيت تصــدر أجــزاء األســلحة الناري ي

هبـا  جتـار  تدابريها للمراقبة متاشيا مع بروتوكول األسلحة النارية بغية منع تسـريبها وصـنعها واال  
  .ماالت حدوث ذلكعلى حنو غري مشروع واحلد من احت

    
    ٢٨ التوصية    

ينبغي للمؤمتر أن حيث الدول األطراف على الرد يف الوقت املناسب وبطريقة فعالـة علـى طلبـات    
  .غري املشروعجتار التعاون الدويل بشأن عمليات التعقب والتحقيقات اجلنائية املتعلقة باال

    
    ٢٩ التوصية    

ــتخدام   ــدول باسـ ــي الـ ــود أن يوصـ ــؤمتر يـ ــل املـ ــراض    لعـ ــة ألغـ ــة وآمنـ ــاالت متوافقـ ــم اتصـ نظـ
  .الدويل  التعاون

    
    ٣٠ التوصية    

ــود أن    ــؤمتر ي ــل امل ــى اســتخدام       لع ــيت تســتخدم نظــم التصــوير التســيارية عل ــدول ال يشــجع ال
املعلومات عن الذخائر اليت حيصل عليها باستخدام هذه النظم لغرض دعم التحقيقـات اجلنائيـة   

  .املتعلقة باألسلحة النارية
    

    توصيات بشأن مجع البيانات وحتليلها  - ٣  
    ٣١ التوصية    

لعل املؤمتر يود أن يشجع الـدول األعضـاء علـى النظـر يف اسـتخدام األدوات املتاحـة، وخاصـة        
تكنولوجيات الوسم و/أو حفظ السجالت، لتسهيل تعقب األسـلحة الناريـة، وحيثمـا أمكـن،     
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أيضــا أن حيــث الــدول األطــراف علــى اتبــاع ولعــل املــؤمتر يــود  .أجزائهــا ومكوناهتــا والــذخرية
طريقة شاملة ومنهجية لتسجيل وتعقب األسـلحة الناريـة، وحيثمـا أمكـن، أجزائهـا ومكوناهتـا       
والذخرية، واالستعانة بـالقنوات القائمـة كنظـام اإلنتربـول إلدارة سـجالت األسـلحة احملظـورة        

ود عــالوة علــى ذلــك أن حيــث ولعــل املــؤمتر يــ .، وغــريه مــن القنــوات(iARMS) واقتفــاء أثرهــا
الــدول علــى إجــراء حتلــيالت دوريــة للبيانــات املتعلقــة باألســلحة الناريــة املضــبوطة واملصــادرة   
واجملمعــة واملعثــور عليهــا واألســلحة الناريــة املصــنوعة أو املتجــر هبــا علــى حنــو غــري مشــروع أو  

ري املشــروع وحتديــد غــجتــار اال املشــتبه يف عالقتــها بأنشــطة غــري مشــروعة، بغيــة حتديــد دروب
  .غري املشروع هباجتار منشأ األسلحة النارية وكشف األشكال احملتملة لال

    
    ٣٢ التوصية    

لعل املؤمتر يـود أن يؤكـد جمـددا الواليـة املسـندة إىل مكتـب املخـدرات واجلرميـة مبواصـلة مجـع           
ع مراعـاة الدراسـة الـيت    باألسـلحة الناريـة وأبعـاده وأمناطـه، مـ     جتـار  وحتليل البيانات املتعلقـة باال 

مــن  ٤-١٦والغايــة  ٢٠١٥مكتــب املخــدرات واجلرميــة بشــأن األســلحة الناريــة لعــام  أجراهــا 
  .أهداف التنمية املستدامة

    
    ٣٣ التوصية    

مكتــب املــؤمتر يــود أن يشــجع اجلهــود الراميــة إىل حتســني منهجيــة الدراســة الــيت أجراهــا   لعــل 
عـن طريـق تقـدمي تربعـات مـن خـارج        ٢٠١٥ريـة لعـام   املخدرات واجلرمية بشأن األسلحة النا

باألسـلحة الناريــة  جتـار  اال امليزانيـة مـن أجـل حتســني القـدرات الوطنيـة علــى مجـع البيانـات عــن       
وحبثها وحتليلـها اسـتنادا إىل البيانـات املسـتمدة مـن عالمـات وسـم األسـلحة الناريـة، وضـمان           

قــدرات الــدول األعضــاء علــى تبــادل  التكامــل بــني منــهجيات مجــع البيانــات مــن أجــل تعزيــز  
  .املعلومات عن هذا الشكل من أشكال اجلرمية

    
    ٣٤ التوصية    

لعــل املــؤمتر يــود أن حيــث الــدول األعضــاء علــى مواصــلة تزويــد مكتــب املخــدرات واجلرميــة     
غـري املشـروع باألسـلحة الناريـة، وأن حيـث      جتـار  اال عـن  ،الكميـة والنوعيـة  ببيانات، من حيث 

مل تقم بعد بذلك علـى الشـروع يف تزويـد مكتـب املخـدرات واجلرميـة هبـا، وذلـك          الدول اليت
  .بغية تعزيز تبادل املعلومات بني الدول األعضاء وتوافر البيانات
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    ٣٥ التوصية    
 ٢٠١٥مكتب املخـدرات واجلرميـة بشـأن األسـلحة الناريـة لعـام       مع أخذ الدراسة اليت أجراها 
أن يوصـي بـإيالء أولويـة لتعزيـز القـدرات اخلاصـة جبمـع البيانـات          يف احلسبان، لعل املؤمتر يـود 

وحتليلها، مبا يف ذلك عن طريق إنشاء قواعد بيانات بشأن األسـلحة املصـادرة و/أو املضـبوطة،    
وأن يطلب إىل مكتب املخدرات واجلرمية تقـدمي املسـاعدة التقنيـة إىل الـدول الطالبـة مـن أجـل        

غـري املشـروع   جتـار  اال لتنمية املستدامة مبساعدهتا على اسـتبانة من أهداف ا ٤-١٦حتقيق الغاية 
  .باألسلحة النارية والتحقيق فيه ومكافحته

    
    ٣٦ التوصية    

 لعل املؤمتر يود أن يدعو الدول األعضاء إىل استحداث قدرة وطنية علـى مجـع البيانـات عـن    
ا الوطنيــة يف هــذا اجملــال، غــري املشــروع باألســلحة الناريــة وحتليلــها، أو تعزيــز قــدرهت جتــار اال

 خطــة التنميــة املســتدامة لعــاممــن  ٤- ١٦وذلــك أيضــا علــى ســبيل املســامهة يف تنفيــذ الغايــة  
ــة يف      ٢٠٣٠ ــة الــذي ســيمكن الســلطات الوطني ــاس التقــدم احملــرز يف إنفــاذ نظــام املراقب ، ولقي

  .غري املشروع باألسلحة الناريةجتار لالمكافحتها 
    

    ن الدويل وتبادل املعلوماتتوصيات بشأن التعاو  - ٤  
    ٣٧ التوصية    

لعل املؤمتر يود أن حيث الدول على تعزيز التعاون فيما بينها على الصعيد الثنـائي ودون اإلقليمـي   
واإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك يف شـكل تعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، هبـدف تيسـري تعقـب          

ولعـل املـؤمتر يـود     .عـرب احلـدود اإلقليميـة ومكافحتـه     هبا وبالـذخرية جتار اال األسلحة النارية ومنع
ــدة          ــادل املمارســات اجلي ــة أن يواصــل تيســري تب ــب املخــدرات واجلرمي ــب إىل مكت أيضــا أن يطل

ــدان    ــذا املي ــدويل يف ه ــاون ال ــها تيســري احلــوار، حســب        .والتع ــك بوســائل من ــق ذل وميكــن حتقي
نية مبنع ومكافحة صنع األسـلحة الناريـة   االقتضاء، بني ممارسني وطنيني من خمتلف املؤسسات املع

هبــا علــى حنــو غــري مشــروع، وكلمــا كــان ذلــك ممكنــا ومفيــدا، ممــثلني عــن األوســاط     جتــار واال
ــز ودعــم        ــة تعزي ــدين، وتيســري االجتماعــات بغي ــة وقطــاع الصــناعة اخلــاص واجملتمــع امل األكادميي

  .لتقنية وتوفريهااالتصال املباشر والتعاون، واستبانة االحتياجات من املساعدة ا
    



 

V.16-0333011 

 

CTOC/COP/WG.6/2016/3

    ٣٨ التوصية    
لعل املؤمتر يـود أن يطلـب إىل مكتـب املخـدرات واجلرميـة أن يواصـل تعزيـز وتشـجيع التعـاون          
الدويل يف املسائل اجلنائية، عمـال باالتفاقيـة، هبـدف التحقيـق يف جـرائم صـنع األسـلحة الناريـة         

ــذخرية واال  ــا ومكوناهتــا وال ــا بصــورة غــري مشــرو  جتــار وأجزائه عة ومقاضــاة مــرتكيب تلــك  هب
اجلرائم، مبا يف ذلك عندما تكون متعلقة باإلرهاب وجرائم أخرى، مثل اجلـرائم احلضـرية الـيت    
ترتكبها العصابات، وذلك بتنظيم حلقـات عمـل إقليميـة وأقاليميـة، مبـا يف ذلـك لبلـدان واقعـة         

  .املهمةجتار اال على دروب
    

    ٣٩ التوصية    
لــدول األطــراف إىل تزويــد مكتــب املخــدرات واجلرميــة مبعلومــات  لعــل املــؤمتر يــود أن يــدعو ا

حمدثة عن حالة تنفيذ بروتوكـول األسـلحة الناريـة وعـن السـلطات الوطنيـة وجهـات االتصـال         
  .املسؤولة عن تطبيق بروتوكول األسلحة النارية وعن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية

    
    ٤٠ التوصية    

املعلومــات مبــا يتماشــى مــع  الــدول األطــراف علــى مواصــلة تبــادللعــل املــؤمتر يــود أن حيــث 
  .من الربوتوكول ١٢  املادة

    
    ٤١ التوصية    

لعــل املــؤمتر يــود أن حيــث الــدول علــى تعزيــز إنفــاذ القــانون والتعــاون الــدويل علــى الصــعيد  
غري املشروع باألسلحة النارية، ولعله يـود  جتار الدويل بني السلطات املختصة فيما يتعلق باال

أن يطلب إىل مكتب املخدرات واجلرمية تيسري هذا التعاون ودعمه، مبـا يف ذلـك مـن خـالل     
  .االجتماعات اإلقليمية واألقاليمية

  
    ٤٢ التوصية    

لعل املـؤمتر يـود أن حيـث الـدول علـى النظـر يف الـدخول يف ترتيبـات بشـأن التعـاون الـدويل            
واحملاكمات، مبا يف ذلـك مـن خـالل أفرقـة التحقيـق املشـتركة،       لى إجراء التحقيقات الفعال ع

مبكافحـــة اجلرميــة املنظمـــة  اقْتــداء باألمثلــة اإلجيابيـــة املوجــودة يف بعـــض البلــدان فيمـــا يتعلــق      
  .اإلرهاب  أو
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شبكات وبرامج التعاون اخلاصة باملمارسني يف جمال التوصيات بشأن استخدام   - ٥  
    لناريةا  األسلحة

    ٤٣ التوصية    
مـن املـادة    ٣والفقـرة   ٨من املادة  ٢لعل املؤمتر يود أن يوصي الدول األطراف، متاشيا مع الفقرة 

مــن الربوتوكــول، بالعمــل علــى تطــوير وتعزيــز العالقــات بــني الســلطات املختصــة وصــانعي   ١٣
ــذخرية وجتارهــا ومســتورديها ومصــ     ــا ومكوناهتــا وال ــة وأجزائه دريها ومساســرهتا األســلحة الناري

  .هبا بصورة غري مشروعة وكشفهماجتار وناقليها التجاريني من أجل منع صنعها واال
    

    توصيات بشأن التجرمي والتحقيق واملالحقة القضائية  - ٦  
    ٤٤ التوصية    

املؤمتر يود أن حيث الدول علـى تعزيـز قـدراهتا علـى إجـراء التحقيقـات اجلنائيـة والنظـر يف          لعل
جتـار  اال قات متزامنة منهجية مبقتضـى االتفاقيـة وبروتوكـول األسـلحة الناريـة بشـأن      إجراء حتقي

غري املشروع احملتمـل باألسـلحة الناريـة ومـا يتصـل بـه مـن جـرائم ماليـة، وعلـى ضـمان ضـبط             
غـري املشــروعة املتأتيـة مـن اجلـرائم، مبـا فيهـا األســلحة        ومصـادرة مجيـع املوجـودات والعائـدات    

ــة واألدوات ا ــة    الناري ملتعلقــة بارتكــاب اجلــرائم، الــيت حتوزهــا اجلماعــات والشــبكات اإلجرامي
  .غري املشروع باألسلحة النارية واجلرائم ذات الصلةجتار اال الضالعة يف

    
    توصيات بشأن املساعدة التقنية  - ٧  

    ٤٥ التوصية    
دعم تقــدمي لعــل املــؤمتر يــود أن يــدعو الــدول األعضــاء إىل تــوفري مــوارد مــن خــارج امليزانيــة لــ 
وحتليلـــها،  املســاعدة التقنيــة والتشــريعية، مبــا فيهــا مجــع البيانــات املتعلقــة باألســلحة الناريــة          

  .يتماشى مع الربوتوكول  مبا
    

    ٤٦ التوصية    
لعــل املــؤمتر يــود أن يشــجع الــدول األطــراف علــى أن تــوفر باســتمرار ألجهــزة إنفــاذ القــانون   

نشـطة بنـاء القـدرات والتـدريب بشـأن الكشـف عـن        واهليئات القضائية والسلطات اجلمركية أ
ــة  ــذخرية   األســلحة الناري ــا وال ــا ومكوناهت ــن     وأجزائه ــتفادة م ــا أمكــن، واالس ــها، حيثم وتعقب

  .األدوات احلالية يف الكشف عن األسلحة النارية وتعقبها
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    ٤٧ التوصية    
املـدعني العـامني   لعل املؤمتر يود أن يوصـي الـدول األطـراف بـأن تأخـذ يف االعتبـار أمهيـة دور        

غري املشروع باألسـلحة الناريـة، وأن تـوفر هلـؤالء املهنـيني يف هـذا       جتار اال والقضاة يف مكافحة
  .السياق تدريبا متخصصا أيضا

    
    ٤٨ التوصية    

ــة دور الســلطات      ــار أمهي لعــل املــؤمتر يــود أن حيــث الــدول األطــراف علــى أن تأخــذ يف االعتب
ات والكشف عن الشحنات املشبوهة وإنفاذ القـوانني الوطنيـة   اجلمركية يف سياق تبادل املعلوم

غري املشروع باألسلحة الناريـة، وأن تنظـر يف تـوفري املسـاعدة التقنيـة أو طلبـها       جتار املتعلقة باال
مــن أجــل تعزيــز قــدرة الســلطات اجلمركيــة الوطنيــة يف هــذه اجملــاالت، مبــا يتســق مــع أحكــام   

  .من الربوتوكول ١٤و ١١املادتني 
    

    ٤٩ التوصية    
مجيـع املمارسـني يف جمـال العدالـة      املؤمتر يود أن يؤكد ضرورة تعزيـز الـدول لبنـاء قـدرات     لعل

اجلنائية وتدريبهم بشأن الصكوك القانونيـة الدوليـة وإدراج تلـك الصـكوك يف النظـام القـانوين       
  .عرفتهم هباهؤالء املمارسني هبذه الصكوك وم الداخلي للبلدان املستفيدة بغية إذكاء وعي

    
    ٥٠ التوصية    

مــن منطلــق التشــديد علــى أمهيــة تعزيــز التــدريب وبنــاء القــدرات يف جمــال التحقيــق يف اجلرميــة  
باألسلحة الناريـة ومكافحتـهما، واحلاجـة إىل تعزيـز تبـادل املمارسـات اجليـدة        جتار املنظمة واال

اجلرميـة وغـريه مـن مقـدمي     فيما بني املمارسني، لعل املـؤمتر يـود أن يـدعو مكتـب املخـدرات و     
املساعدة إىل النظر يف إشراك اخلرباء املتخصصني املعنـيني مـن املنطقـة أو بلـدان أخـرى يف هـذه       
ــى الصــعيد           ــني املمارســني عل ــرين ب ــاون املباش ــادل والتع ــز التب ــدف تعزي ــة هب األنشــطة التدريبي

  .التشغيلي أيضا
    

    ٥١ التوصية    
ملخـدرات واجلرميـة وشـركاء آخـرين تعزيـز بنـاء قـدرات        لعل املؤمتر يود أن يطلب إىل مكتب ا

الــدول الطالبــة واملســاعدة التقنيــة املقدمــة هلــا بشــأن مراقبــة احلــدود، مبــا يف ذلــك مــن خــالل      
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غـري املشـروع باألسـلحة الناريـة وأجزائهـا      جتار اال املعدات املالئمة، من أجل كشف ومكافحة
  .ومكوناهتا والذخرية

    
    ٥٢ التوصية    

يدعو الدول األعضاء ومكتب املخدرات واجلرمية إىل تعزيز القدرة الوطنيـة  ؤمتر يود أن لعل امل
  .بني السلطات املختصة املعنيةلتنسيق لتعزيز اوحتليلها بالترويج  على مجع البيانات

    
    ٥٣ التوصية    

ــداد دورات تدري       ــدمو املســاعدة يف إع ــدول ومق ــأن تنظــر ال ــود أن يوصــي ب ــؤمتر ي ــةلعــل امل  بي
وتقدميها باستخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة، مثـل بـرامج الـتعلم اإللكتـروين، بغيـة تعظـيم       

  .املوارد والوصول إىل فئة مستهدفة أوسع تشمل املمارسني على خمتلف املستويات التنفيذية
    

    ٥٤ التوصية    
تقــدمي املســاعدة لعــل املــؤمتر يــود أن يكــرر طلبــه إىل مكتــب املخــدرات واجلرميــة بــأن يواصــل   

التقنية مـن خـالل برناجمـه العـاملي لألسـلحة الناريـة، وال سـيما مـن أجـل دعـم تنفيـذ توصـيات             
الفريق العامـل، ولعلـه يـود أن يشـجع الـدول األعضـاء القـادرة علـى إتاحـة مـوارد مـن خـارج             

ان بنـاء  امليزانية على أن تفعل ذلك لتمكني املكتب مـن تنفيـذ واليتـه املتمثلـة يف مسـاعدة البلـد      
  .على طلبها

  
    ٥٥ التوصية    

أو طلبـه   لعل املؤمتر يـود أن يوصـي بـأن تنظـر الـدول األطـراف يف تقـدمي التـدريب املتخصـص         
ملوظفي إنفاذ القانون واجلهـات الرقابيـة الـوطنيني بشـأن الوسـم والتعقـب وحفـظ السـجالت،         

ذه اجلهــود حامســة مــن الربوتوكــول، مــع التأكيــد علــى أن هــ ١٢و ٨و ٧و ٦متشــيا مــع املــواد 
بالنســبة لتعقــب األســلحة الناريــة املتجــر هبــا علــى حنــو غــري مشــروع والتعــرف عليهــا، وتــوفري   
ــانون بشــأن        ــاذ الق ــوظفي إنف ــدة، مل ــا اجلدي ــى التكنولوجي ــدريب عل ــا يف ذلــك الت ــدريب، مب الت

  .التعرف على األسلحة النارية وتسجيل ضبطيات األسلحة النارية واإلبالغ عنها
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    ٥٦ صيةالتو    
لعل املؤمتر يود أن يوصي بأن تنظر الدول األطراف يف تزويد بعضها بعضـا باملسـاعدة التقنيـة،    

مــن الربوتوكــول، وأن تنظــر أيضــا يف تبــادل  ١٤ال ســيما التــدريب العملــي، متشــيا مــع املــادة  
  .املعلومات عن جهود املساعدة التقنية واحتياجاهتا

    
    ٥٧ التوصية    

ن يوصي بأن تنظر الدول األعضاء يف العمل مـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة     لعل املؤمتر يود أ
باألسلحة الناريـة وأجزائهـا   جتار اال ودون اإلقليمية اليت تقدم املساعدة التقنية من أجل مكافحة

ومكوناهتــا، مبــا فيهــا منظمــة الــدول األمريكيــة واملركــز اإلقليمــي املعــين باألســلحة الصــغرية يف  
راكـز اإلقليميـة ملكتـب األمـم املتحـدة لشـؤون نـزع السـالح (مركـز األمـم املتحـدة            نريويب وامل

ي؛ ومركـز  ـاإلقليمي للسلم ونزع السالح والتنميـة يف منطقـة أمريكـا الالتينيـة والبحـر الكاريبـ      
ــا؛ ومركــز األمــم املتحــدة        ــة يف أفريقي ــزع الســالح والتنمي األمــم املتحــدة اإلقليمــي للســلم ون

ونزع السالح والتنمية يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ) واجلماعـة الكاريبيـة ومنظمـة       اإلقليمي للسلم 
األمن والتعاون يف أوروبا والشبكات ذات الصلة مثل شبكة غرب أفريقيـا للسـلطات املركزيـة    

  .واملدعني العامني
    

    ٥٨ التوصية    
واجلرميـة وسـائر   لعل املؤمتر يود أن ينظر يف تشجيع املزيـد مـن التعـاون بـني مكتـب املخـدرات       

املنظمات الدولية واإلقليميـة ودون اإلقليميـة املعنيـة، مبـا يف ذلـك يف سـياق اجتماعـات الفريـق         
  .العامل املعين باألسلحة النارية، وجتنب ازدواج اجلهود

    
    ٥٩ التوصية    

 ١٤ لعل املؤمتر يود أن يوصي الـدول األطـراف الـيت تقـدم املسـاعدة التقنيـة وتتلقاهـا وفقـا للمـادة         
  .من الربوتوكول بالنظر يف استدامة مبادراهتا كعامل رئيسي لدى ختطيط هذه املساعدة وتقدميها

  
    توصيات بشأن أعمال الفريق العامل املقبلة  - ٨  

    ٦٠ التوصية    
لعل املؤمتر يود أن حيث الدول األطـراف علـى التسـليم بـأن الفريـق العامـل يعمـل مبثابـة شـبكة          

لطات املختصــة مــن أجــل حتســني التعــاون الــدويل وتبــادل املعلومــات  مفيــدة مــن اخلــرباء والســ
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ولعــل املــؤمتر يــود  .غــري املشــروع باألســلحة الناريــة جتــار واملمارســات اجليــدة فيمــا يتعلــق باال 
كذلك، يف هذا الصدد، أن يشجع الـدول األطـراف علـى أن تيسـر مشـاركة اخلـرباء الـوطنيني        

دون اإلقليميــة واإلقليميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة والســلطات املختصــة الوطنيــة واملنظمــات 
املعنية يف الدورات املقبلة للفريق العامل املعين باألسلحة النارية مبا يتماشى مع النظـام الـداخلي   

  .للمؤمتر، كلما أمكن ذلك
    

    ٦١ التوصية    
ــدا يف       ــل بن ــه املقب ــدرج يف اجتماع ــل إىل أن ي ــق العام ــدعو الفري ــود أن ي ــؤمتر ي  جــدول لعــل امل

األعمال يتيح للـدول األطـراف أن تعـرض منـاذج حمـددة لتجارهبـا الوطنيـة وممارسـاهتا الفضـلى          
والتحديات اليت واجهتها فيما يتعلق بإرسال طلبات تعقب أسلحة ناريـة بغـرض الكشـف عـن     

  .غري مشروع أو االستجابة لطلبات من هذا القبيلاجتار عمليات 
    

    ٦٢ التوصية    
أن يشجع الفريق العامـل علـى أن يضـع يف اجتماعـه املقبـل خطـة عمـل شـاملة          لعل املؤمتر يود

متعددة السنوات من أجل تيسري مشاركة أوسـع مـن اخلـرباء والسـلطات املختصـة بـالتركيز يف       
املقـام األول علــى تبــادل اخلـربات واملمارســات اجليــدة والــدروس املسـتفادة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ    

ولعل املؤمتر يود أن حيث الدول األعضـاء، فيمـا    .ألسلحة الناريةأحكام حمددة من بروتوكول ا
  .يتعلق بكل بند ذي صلة من بنود جدول األعمال، على النظر يف املواد التقنية املتاحة

    
    ٦٣ التوصية    

ــادل اخلــربات حــول       ــة إىل تب لعــل املــؤمتر يــود أن يــدعو الفريــق العامــل املعــين باألســلحة الناري
ة والدروس املستفادة واألساليب الفعالة للتعاون بني السلطات املختصـة علـى   املمارسات الراهن

مـن   ٣وكشـفها، وفقـا ألحكـام الفقـرة      غـري املشـروع باألسـلحة الناريـة    جتـار  اال منع عمليـات 
من الربوتوكـول، وأن يـدعو الفريـق العامـل أيضـا إىل أن ييسـر مشـاركة خـرباء مـن           ١٣املادة 

  .من أجل إثراء املناقشة ١٣من املادة  ٣الفقرة  ممثلي الصناعات احملددة يف
    ٦٤ التوصية    

لعــل املــؤمتر يــود أن يــدعو الفريــق العامــل إىل تشــجيع شــبكات اخلــرباء والســلطات املختصــة     
باألسـلحة الناريـة علـى املشـاركة يف اجتماعاتـه املقبلـة       جتـار  اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية باال
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توصــياته بــآراء مســتمدة مــن  يف سترشــاد االســاعدة علــى ضــمان  واملســامهة فيهــا مــن أجــل امل 
  .املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي وتنفيذها على هذين املستويني

    
    ٦٥ التوصية    

لعل املؤمتر يود أن يدعو الدول األطراف إىل تقدمي تربعات لتيسري مشاركة اخلرباء من البلـدان  
  .النامية يف اجتماعات الفريق العامل

    
    ٦٦ التوصية    

عل املؤمتر يود أن يدعو الدول األطراف إىل أن حتدد، بالتشاور مـع األمانـة، تـواريخ انعقـاد     ل
حــىت يتــوفر للــدول وقــت  اإلمكــانقــدر قبلــة للفريــق العامــل يف وقــت مبكــر امل االجتماعــات

  .االجتماعاتكاف لكي ختطط ملشاركة خربائها يف تلك 
    

    ٦٧ التوصية    
أن يوصي الفريـق العامـل بـأن ينـاقش، يف اجتمـاع مقبـل، متابعـة التوصـيات          لعل املؤمتر يود

  .اليت سبق اعتمادها ومراعاة تلك التوصيات قبل تقدمي توصيات يف املستقبل
    

    ٦٨ التوصية    
لعل املـؤمتر يـود أن يوصـي الفريـق العامـل بـأن ينظـر، يف اجتمـاع مقبـل، يف البعـد اجلنسـاين            

  .هبا بصورة غري مشروعةجتار جزائها ومكوناهتا والذخرية وااللصنع األسلحة النارية وأ
    

      تنظيم االجتماع  - ثالثا  
    افتتاح االجتماع  -ألف  

 ١٩و ١٨عقد االجتماع الرابع للفريق العامل املعـين باألسـلحة الناريـة يف فيينـا يـومي        - ٦
  .٢٠١٦أيار/مايو 

، رئيسـة الفريـق العامـل،    وافتتحت االجتمـاع روزا فاسـكيس أوروتسـكو (إكـوادور)      - ٧
وألقت كلمـة أمـام االجتمـاع عرضـت فيهـا حملـة عامـة عـن الواليـة املسـندة إىل الفريـق العامـل             

  .وعن أهدافه واملواضيع اليت ينظر فيها
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ولـدى افتتـاح االجتمـاع، أدىل بكلمـات ممثلـو الـدول التاليـة األطـراف يف بروتوكــول           - ٨
وأدىل بكلمـة   .كوبـا، املكسـيك  وسـتاريكا، إكـوادور،   كالعـراق،  غواتيماال، األسلحة النارية: 

أيضا االحتاد األورويب، وهـو منظمـة تكامـل اقتصـادي إقليميـة طـرف يف بروتوكـول األسـلحة         
كمــا أدىل  .الناريــة؛ وأدىل بكلمــة املراقــب عــن الصــني، وهــي دولــة موقعــة علــى الربوتوكــول  

لالتينيــة والكاريبـــي، وممثــل مصــر بكلمــة ممثــل كوســتاريكا بالنيابــة عــن جمموعــة دول أمريكــا ا
  .والصني ٧٧بالنيابة عن جمموعة الـ

غـري املشـروع   جتـار  وأدىل بكلمة افتتاحية أيضا رئيس الفرع املعين باجلرمية املنظمـة واال   -٩
  .التابع ملكتب املخدرات واجلرمية

املتحـدة  وأدىل بكلمة عضو يف أمانة مكتب املخدرات واجلرمية بالنيابة عن آليـة األمـم     - ١٠
  .لتنسيق األعمال املتعلقة باألسلحة الصغرية

    
    الكلمات  -باء  

مـن جـدول األعمـال     ٢برئاسة الرئيسة، توىل توجيه املناقشة اليت جرت يف إطار البند   - ١١
املناظرون التالية أمساؤهم: أنزيان كوادجا (كوت ديفوار)، وتوين جيان باربوسـا دي كاسـترو   

وراس ديلغـادو (إسـبانيا)، وفـابيو مـاريين (االحتـاد األورويب)، وإيـان       (الربازيل)، وفرانثيسـكو بـ  
  .يرلندا الشمالية)ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآهيد (امل

مـن جـدول األعمـال، أدىل بكلمـة ممثلـو الـدول التاليـة األطـراف يف          ٢ويف إطار البند   - ١٢
 ،سويســرا ،بــريو ،الربازيــل ،إســبانيا ،بوركينــا فاســو ،بروتوكــول األســلحة الناريــة: األرجنــتني

وأدىل بكلمة أيضـا   .وأدىل بكلمة املراقب عن كندا، وهي دولة موقعة .اجلمهورية الدومينيكية
وأدىل بكلمــة أيضــا االحتــاد األورويب،  .املراقبــان عــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة وكولومبيــا 

  .النارية وهو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية طرف يف بروتوكول األسلحة
املنـاظران التاليـان:    ٣وبرئاسة الرئيسة، توىل توجيه املناقشة اليت جـرت يف إطـار البنـد      -١٣
  .كلمان (الواليات املتحدة) وماريا لويسا فريا رامرييس (إكوادور)  وليم
ــد   -١٤ ــار البنـ ــال، أدىل   ٣ويف إطـ ــدول األعمـ ــن جـ ــة مـ ــة يف  بكلمـ ــراف التاليـ ــو األطـ ممثلـ

ــلحة ال  ــول األسـ ــةبروتوكـ ــتني :ناريـ ــو  ،األرجنـ ــا فاسـ ــريو ،بوركينـ ــرا ،بـ ــة  ،سويسـ اجلمهوريـ
غواتيمـــاال  ،االحتـــاد األورويب ،إســـبانيا ،كينيـــا ،الربازيـــل ،الكويـــت ،إكـــوادور ،الدومينيكيـــة
وأدىل بكلمة أيضـا املراقبـان عـن كنـدا واململكـة املتحـدة، ومهـا دولتـان موقعتـان           .كوستاريكا
  .املراقبون عن النيجر والواليات املتحدة وكولومبيا وأدىل بكلمة أيضا .على االتفاقية
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املناظر التـايل: شـيبو    ٤وبرئاسة الرئيسة، توىل توجيه املناقشة اليت جرت يف إطار البند   - ١٥
  .سامنا (النيجر)

ــد   -١٦ ــار البنـ ــال، أدىل   ٤ويف إطـ ــدول األعمـ ــن جـ ــة مـ ــة يف  بكلمـ ــراف التاليـ ــو األطـ ممثلـ
ــة: اجل  ــتني    بروتوكــول األســلحة الناري ــا وشــيلي وكوســتاريكا واألرجن ــر وغواتيمــاال وكوب زائ

ــا فاســو وإكــوادور     ــل وكــوت ديفــوار وبوركين وأدىل  .واالحتــاد األورويب واملكســيك والربازي
وأدىل بكلمة أيضا املراقبـون عـن    .املراقب عن اململكة املتحدة، وهي دولة موقعة، أيضا بكلمة

  .ضا بكلمةوأدىل ممثل األمانة أي .فرنسا والواليات املتحدة وكولومبيا وجيبويت
من جدول األعمال، أدىل بكلمة ممثلو الطـرفني التـاليني يف بروتوكـول     ٥ويف إطار البند   -١٧

  .وأدىل بكلمة أيضا املراقب عن الواليات املتحدة .األسلحة النارية: غواتيماال والعراق
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -جيم  
، بتوافـق اآلراء  ٢٠١٦أيار/مـايو   ١٨العامل، يف جلسته األوىل املعقودة يف  أقر الفريق  - ١٨

  يل:جدول األعمال التا
  املسائل التنظيمية:  -١

  افتتاح االجتماع؛  (أ)  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  

غري املشروع باألسـلحة الناريـة مـن خـالل     جتار اال كيفية اإلسهام يف احلد من  -٢
الت والوســم والتعقــب، وكــذلك مــن خــالل مجــع البيانــات       حفــظ الســج 

مــن بروتوكــول  ١٢و ٨و ٧و ٦وحتليلــها وتبــادل املعلومــات، مبوجــب املــواد 
هبــا جتــار مكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا والــذخرية واال 

بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة     
  .لوطنيةعرب ا

تطوير أو تعزيز مهـارات اخلـرباء والسـلطات املختصـة ضـمن شـبكات مراقبـة          -٣
ــة مــن أجــل حتســني التعــاون وتبــادل املعلومــات واملمارســات     األســلحة الناري

غــري املشــروع جتــار اال اجليــدة علــى الصــعيدين اإلقليمــي والــدويل هبــدف منــع 
  .باألسلحة النارية ومكافحته



 

20V.16-03330 
 

CTOC/COP/WG.6/2016/3  

غري املشروع باألسـلحة  جتار اال ية وبناء القدرات ملكافحةتعزيز املساعدة التقن  -٤
  .النارية يف سياق منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  .مسائل أخرى  -٥
  .اعتماد التقرير  -٦

    
    احلضور  - دال  

ــة ممثلــة يف االجتمــا      -١٩ ــة األطــراف يف بروتوكــول األســلحة الناري  ع:كانــت الــدول التالي
 ،الربتغــال  ،الربازيــل  ،إيطاليــا  ،أوروغــواي  ،أنغــوال  ،إكــوادور  ،إســبانيا  ،أرمينيــا  ،األرجنــتني 
ــا ،بلجيكــا ــا فاســو  ،بنمــا ،بلغاري ــدا ،البوســنة واهلرســك  ،بوركين ــا ،بــريو ،بولن ــونس ،تركي  ،ت
واجلمهورية التشيكية واجلمهوريـة الدومينيكيـة ومجهوريـة كوريـا ومجهوريـة مولـدوفا        ،اجلزائر

 ،غواتيمـاال  ،العـراق  ،شيلي ،سويسرا ،السويد ،سلوفاكيا ،السلفادور ،رومانيا ،جنوب أفريقيا
 ،كوســـتاريكا ،كـــوت ديفـــوار ،كوبـــا ،كرواتيـــا ،قـــربص ،البوليفاريـــة)-زويال (مجهوريـــةـفنـــ

 ،هنغاريــا ،النــرويج ،الســعودية ،اململكــة العربيــة ،املكســيك ،املغــرب ،التفيــا ،كينيــا ،الكويــت
 .اليونان ،هولندا

وهـو منظمـة تكامـل اقتصـادي إقليميـة طـرف يف بروتوكـول         وكان االحتاد األورويب،  -٢٠
  .األسلحة النارية، ممثال يف االجتماع

 ،وكانت الدول التالية املوقعة على بروتوكول األسلحة النارية ممثلـة مبـراقبني: أسـتراليا     -٢١
  .اململكة املتحدة ،كندا ،الصني ،أملانيا
طــراف يف بروتوكــول األســلحة  وكانــت الــدول التاليــة، وهــي ليســت مــن الــدول األ    -٢٢

ــراقبني    ــة مبـ ــه، ممثلـ ــة عليـ ــدول املوقعـ ــة وال مـــن الـ ــاد الروســـي :الناريـ ــا ،األردن ،االحتـ  ،إريتريـ
 ،باكســتان ،اإلســالمية)-إيــران (مجهوريــة ،إندونيســيا ،تحــدةاإلمــارات العربيــة امل ،أفغانســتان

 ،مالطـة  ،الكونغـو  ،مبيـا كولو ،فرنسـا  ،الصـومال  ،جيبـويت  ،املتعـددة القوميـات)  -بوليفيا (دولة
  .اليمن ،الواليات املتحدة ،النيجر ،ميامنار
وكانت وحدات وبـرامج األمانـة التاليـة التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة ممثلـة مبـراقبني:            -٢٣

  .مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ليـة ممثلـة مبـراقبني: ترتيـب فاسـنار بشـأن ضـوابط        وكانت املنظمة احلكومية الدولية التا  -٢٤

  .تصدير األسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات املزدوجة االستخدام
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  .قائمة بأمساء املشاركني CTOC/COP/WG.6/2016/INF/1/Rev.1 وترد يف الوثيقة  -٢٥
    

    الوثائق  -هاء  
  كان معروضا على الفريق العامل ما يلي:  -٢٦

  ؛)CTOC/COP/WG.6/2016/1(مال املؤقت املشروح جدول األع  (أ)  
جتـار  اال ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة عـن التـدابري الراميـة إىل منـع      (ب)  

غري املشروع باألسلحة النارية واحلد منه وحتسني التعاون اإلقليمي والـدويل ومـا يتصـل بـذلك     
  )؛CTOC/COP/WG.6/2016/2من أنشطة املساعدة التقنية (

مذكرة من األمانـة بشـأن املمارسـات اجليـدة والثغـرات والتحـديات يف جمـال          (ج)  
هبا بصورة غـري مشـروعة   جتار مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واال

  )؛CTOC/COP/WG.6/2012/3(والتدابري الالزمة لتيسري تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية 
اسية من إعداد األمانة عن التحديات القائمـة واملمارسـات   ورقة معلومات أس  (د)  

هبــا جتــار اجليــدة يف جمــال مكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا والــذخرية واال  
بصورة غري مشروعة والتدابري الالزمة لتيسري تنفيذ بروتوكول مكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة     

هبـــا بصـــورة غـــري مشـــروعة، املكمـــل التفاقيـــة       جتـــاروأجزائهـــا ومكوناهتـــا والـــذخرية واال  
  ).CTOC/COP/WG.6/2014/2( املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  األمم

    
    اعتماد التقرير  - رابعا  

  .، اعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن اجتماعه٢٠١٦أيار/مايو  ١٩يف   -٢٧
  


