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 تقرير عن اجتماع الفريق العامل المعني باألسلحة النارية المعقود في فيينا   

 2021أيار/مايو    12إلى    10من  
 

 مقدمة  - أول  
 4/ 5قرر مؤتمر األطراف في اتفـــة اـــ  األمم المتحـــدة لمرـــةفحـــ  البر مـــ  المفيمـــ    ر ال طفاـــ   في قرار   - 1

المعف ن "صـف  األلـةح  الفةر   جزائاا ة جمر تةت ة جاليرةرة جاجتبةر ا ة ورـ رة  ةر معـرج  "  زن  فعـق فر مة  ةم   
من اتفة ا  األمم المتحدة    32من المةدة   3ك جفمة لةفمرة                                                       حر ماة دجلاة مفت ح العضـــــــــــــ      عفا وةأللـــــــــــــةح  الفةر    ج ل 

من الفيةم الدارةي لةمؤتمر   ترزله زحد ز ضةء مرتب   2من المةدة   2لمرةفح  البر م  المفيم    ر ال طفا   جالفمرة 
األلـةح  الفةر                                                                                                 المؤتمر  لكي   سـد  المعـ رة ىلا المؤتمر ج سـة د   ةا تففةي جج ته المتعةم  ا رجت   ك مرةفح  صـف  

 جزائاا ة جمر تةت ة جاليرةرة جاجتبةر ا ة ور رة  ةر معرج    المرمل جتفة ا  البر م  المفيم . 

ــة  في  ـلك المرار  زن  ؤد  الفر ف العـةمـل ال  ـةاي الـتةلـا    ز  تســــــــــــــ ـةل تففـةي   -2 جقرر المؤتمر ز ضــــــــــــ
ــة ــةح  الفةر   من ر ك تلةدك الا راا جالممةرلـ ــاةا ارجت   ك األلـ ــةنب  ت  تمد م ت صـ ا اةن الا راء جالممةرلـ

ــةح  الفةر    ةا تح   ــةن الكايا  التي  مرن ا ة لةدجك األطراف زن تفف  ي زحرةم ارجت   ك األلـــــــ                                                                                                     ىلا المؤتمر وعـــــــ
زفضلب  ج  مسة دة المؤتمر  ةا تئج د زمةتته وإرشةداا وعةن زتعطت ة  جبعةن التحداث زدجاا مسة دة تمفا  

ن ا ة تتعةف اتففةي                                                                                              ارجت   ك األلـةح  الفةر  ب  د  تمد م ت صـاةا ىلا المؤتمر وعـةن الكايا  التي  مرن زن   حسـ  
الفر ف العةمل التفســةف م  ماتةي ال ةتةا الدجلا  التي تكةفص صــف  األلــةح  الفةر   جزائاا ة جمر تةت ة جاليرةرة 

 فةي ارجت   ك األلةح  الفةر  .جاجتبةر ا ة ور رة  ةر معرج    ج لك في مبةك د م جترج ج تف 

  المعف ن "تعئ ئ تففةـي اتفـة اـ  األمم المتحـدة لمرـةفحـ  البر مـ  المفيمـ  7/1جقرر المؤتمر  في قرار   -3
  ر ال طفا  جال رجت   جا المةحم  ا ة"  ضـــــــمن امة  زم ر  زن  ر ن الفر ف العةمل المعفي وةأللـــــــةح  الفةر   

                                                                         األطراف  مد  م تمةر ر  جت صـاةته ىلا المؤتمر  جشـب  الفر ف العةمل  ةا الفير  فرـرا اةاتة من  فةصـر مؤتمر 
 في  مد ااتمة ةا لف     حسب اجقتضةء.

المعف ن "تعئ ئ تففةي ارجت   ك مرةفح  صـــــــــــــف  األلـــــــــــــةح  الفةر   جزائاا ة   3/ 8                        جلـــــــــــــة م المؤتمر في قرار    - 4
                                                              المرم  ل جتفة ا  األمم المتحدة لمرةفح  البر م  المفيم    ر جمر تةت ة جاليرةرة جاجتبةر ا ة ورـــــ رة  ةر معـــــرج   

ال طفا "  وةن الفر ف العةمل المعفي وةأللـــــــةح  الفةر     فر شـــــــلر  مفةدة من الا راء جالســـــــةطةا الماترـــــــ  من زال  
 لةح  الفةر  . تحسةن التعةجن الدجلي جتلةدك المعة مةا جالممةرلةا البةدة فامة  تعةف وةجتبةر  ةر المعرجع وةأل 
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 التوصيات  - ثانيا  
ز ةر/   12ىلا  10ا تمد الفر ف العةمل المعفي وةأللــــــــــــــةح  الفةر    في ااتمة ه المعم د في فةةفة من  -5

   الت صاةا ال اردة زدتة .2021مة   
  

 توصيات عامة -ألف 
 

 1الت صا    
جالبر ـم   المرـتب   ـوةلتـعةجن م  المفيـمةا اـلدجلـا  جا قةامـا   اا                                                 طـةب ىلا مرـتب األمم المتحـدة المعفي ـوةلماـدراا 

الرـــــة   م اصـــــة  مســـــة دة الدجك  افةء  ةا طة  ة   ةا تففةي ارجت   ك األلـــــةح  الفةر   ودا  تعئ ئ التعةجن الدجلي  
  رة  ةر معرج  .  ةا مف  جمرةفح  جالتترةك صف  األلةح  الفةر   جزائاا ة جمر تةت ة جاليرةرة جاجتبةر ا ة ور 

  
 2الت صا    

 فلغي لـةدجك م حيـ  زجاـه التكـةمـل اةن الرــــــــــــــر   اـلدجلـا  جا قةامـا  جاالـاةا المتعـددة األطراف المتعةمـ  ومف   
 جمرةفح  تسر ب األلةح  الفةر   جاجتبةر ا ة.

  
 3الت صا    

تعةم  وةلع اقب ا تسةتا  ج ةرهة من  فلغي لةدجك تحسةن ا  دهة في ام  المعة مةا جال اةتةا جا حرةءاا الم
ــامة فامة  تعةف ورـــ ت ة وةلعفي جالبر م  جحةجا المتل   الع اقب المترتل   ةا اجتبةر وةأللـــةح  الفةر    جج لـ

 جفي دمج تةك المعة مةا جال اةتةا جا حرةءاا جتحةةة ة جتعرهة.
  

 4الت صا    
جتلةدك ال اةتةا جالمعة مةا  جفمة لةمةت ن ال طفي  م  المؤلــســةا المتعددة  فلغي لةدجك التعةجن  ةا تح  جاةف 

 األطراف  جمف ة المرتب جالمفيم  الدجلا  لةعرط  البفةاا   ا تترب ك  جالمفيم  العةلما  لةبمةر .
  

توصيات بشأن الحد من التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة من أجل تحقيق الغاية  -باء 
 من أهداف التنمية المستدامة 16-4

 
 5الت صا    

 من زهداف التفما  المستدام . 4-16الدجك  ةا م اصة  الف  ض وةلب  د الراما  ىلا تحمةف الغة         تعب  
  

 6الت صا    
الدجك  ةا       تعـــــب                                                                                   تســـــةامة وةن األلـــــةح  الفةر    ةر المعـــــرج    بةرا مة ت عـــــترر وعةاداا األتعـــــط  ا اراما    

ــةلتةن  ــف مة مســـ ــرج   ا صـــ ــةح  الفةر   جالتدفمةا المةلا   ةر المعـــ ــرجع وةأللـــ معةلب   ل من اجتبةر  ةر المعـــ
 ن.تفط  ةن  ةا ت د د زمفي متعدد األوعةد  جلاس  يةهرتةن مففرةتة 

  
 7الت صا    

تســةامة وةن ا  د مف  جمرةفح  الفســةد ج ســل األم اك  مرن زن تعــرل ائءا هةمة من ت ج شــم لي في الترــد  
ل تبةر  ةر المعرجع وةأللةح  الفةر     فلغي لةدجك األطراف ال فةء وةلتئامةت ة وم اب اتفة ا  البر م  المفيم  
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ــةد  فضـــــــ   ن  ةرهة من ــةد   جاتفة ا  األمم المتحدة لمرةفح  الفســـــ المعةهداا جاجلتئامةا الدجلا  لمرةفح  الفســـــ
 جتط ةف  لك  حسب اجقتضةء   ةا قضة ة اجتبةر وةأللةح  الفةر  .

  
 8الت صا    

تسـةامة وةن البمة ةا ا اراما  جا رهةاا  قد تعـةر  في اجتبةر  ةر المعـرجع وةأللـةح  الفةر   أل راض الربص  
ــةح  الفةر  ــف ة متةحا  لنلــــــ ــةح  الفةر   تط ةف زج ا صــــــ    المتبر ا ة   فلغي لةدجك األطراف في ارجت   ك األلــــــ

 ار م  اجتبةر ودا  الترد  لتدفمةا اجتبةر في    اجتبةهةن.
  

 9الت صا    
 فلغي لةدجك تعئ ئ ا  دهة الراما  ىلا مرةفح   ســل األم اك جتم  ل ا رهةت في لــاةت اجتبةر  ةر المعــرجع 

   .وةأللةح  الفةر 
  

 10الت صا    
تعب  الدجك  ةا الترد  ل تبةر  ةر المعرجع وةأللةح  الفةر   وة تلةر  ار م  زصةا  مرتلط  وغسل األم اك 

 جمردرا لتم  ل ا رهةت.
  

 11الت صا    
   فلغي لةدجك األطراف في ارجت   ك األلــــــــــةح  الفةر   ىاراء التححامةا المةلا  جتحةةل المعة مةا اجلــــــــــتالةر  

ــةح   ــل األم اك جتم  ل ا رهةت المرتلر وةجتبةر  ةر المعــــرجع وةأللــ ــةك جمرةفح   ســ ــتترــ المةلا  من زال الــ
 الفةر    ةا تح  فعةك.

  
 12الت صا    

ــةرر   ــت ة جم حم  المت رطةن   الب  د  فلغي لةدجك ايك قرــ ــرج   ىلا تمط  مفعــ ــةح  الفةر    ةر المعــ  جقتفةء زار األلــ
في اما  مراحل لةسة  اجتبةر  وةلةلةب مف ة ىاراء التححامةا المةلا  الرجتةفا  وعةن ضلطاةا األلةح  الفةر    ةر  

ا  اةن اجتبةر  ةر المعــــرجع  المعــــرج    جالــــتادام المعة مةا المةلا  لكعــــي الرــــ ا المحتمة   في وع  الحةج 
ــةحــ  جالبر مــ  جالعمةاــةا التي  ففــيهــة فرادر ا رهــةاةةن جالبمــة ــةا ا رهــةااــ   ومــة في  لــك ا ــدف جضـــــــــــــ   وــةأللـــــــــــ

 التراتاباةا لمرةفح  ا رهةت. 
  

 13الت صا    
ــب  الدجك  جفمة لم اتةف ة المحةا    ةا ىاراء تححامةا مةلا  جتحةة ا افةاا  مةلا  م ا   ــتر    متا تعــ    ج/زج معــ

كةن  لك م امة   بةتب معاةر  من ا اتب التحمةف في اجتبةر  ةر المعرجع وةأللةح  الفةر   جمة  ترل وه من 
اراام  جإتعــــةء زفرق  متعددة التارــــرــــةا تبم  اةن ر راا من رةياةا ماتةف  في مبةك التحمةف   ةتةا داام  

 زج  ةا زلةس مارص. 
  

 14الت صا    
ــةح  الفةر   افلة    فلغي  ــ  في مبةك األلـ ــرـ ــمةن زن تعمل ال حداا المتارـ ــغةل م حدة لضـ ــ  ىاراءاا تعـ لةدجك جضـ

ىلا افب م  لـــــــةطةا ىتفة  المةت ن جالبمةر  ججحداا اجلـــــــتالةراا المةلا  جلـــــــةطةا مرا ل  األلـــــــةح  جالســـــــةطةا 
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األلـةح   ةر المعـرج   جمة  رـةح  ة    الضـر  ا   ةا الرـعةد المحةي جا قةامي جالدجلي من زال الكعـي  ن تدفمةا 
 من ماططةا لغسل األم اك جالفسةد  جالتحمةف فة ة جم حم  الضةلعةن فة ة جالفرل فة ة. 

  
 15الت صا    

 فلغي لةدجك  حســــــب اجقتضــــــةء  جضــــــ  الــــــتراتاباةا جطفا  جإاراءاا تعــــــغةةا  داام  وعــــــةن التفســــــةف فامة اةن 
عفا  ومرا ل  األلــــةح  جالبمةر  جإتفة  المةت ن جالمد ي العةم ججحداا  المؤلــــســــةا  جررــــ صــــة اةن الســــةطةا الم 

 اجلتالةراا المةلا   ودا  ىاراء تححامةا فعةل  في اجتبةر  ةر المعرجع وةأللةح  الفةر   جالبراام  اا الرة . 
  

 16الت صا    
ةح  جتم  ل ا رهةت   ةا تح   فلغي لةدجك تحةةل مة ت اا ه من ماةطر مترـة  وةجتبةر  ةر المعـرجع وةأللـ 

المتارــــــرــــــ ن في البراام المةلا    ومة في  لكالرــــــة     بم  اةن المعةرف المتةح  لدر اما  ال  ةجا  اا 
ةا العدال  البفةاا   جتعئ ئ التعةجن جلــةطةا اجلــتالةراا  جالســةطةا المتارــرــ  في مرا ل  األلــةح  جلــةط

 فامة اةن ال  ةجا في هيا الردد.
  

 17الت صا    
م  مرا ةة الرــــــــ ا ال اام  المةام  اةن اجتبةر وةأللــــــــةح  الفةر   جالبر م  المفيم    ر ال طفا    فلغي لةدجك تط ةف  
 زحـرةم اتـفة ـا  البر ـم  المفيـم  لمـرةفـح  اجتـبةر  ةر المعـــــــــــــرجع ـوةأللـــــــــــــةـح  الـفةرـ   ودـا  تعطـةل التفياـمةا ا ارامـا    

ــت داف قةدة تةك ال  ــرج   المتةتا  من اجتبةر  من ر ك الـ ــ رة  ةر معـ تفيامةا  جبحرمةت م من العةاداا المرتســـل  ورـ
وةأللـةح  الفةر   جمة  ترـل وه من اراام ج لك من ر ك تدااةر مف ة مرـةدرة الم ا داا  جاقتفةء زار الممتةكةا المةلا   

ــةت ة  جالتحمةف في اراام  ســـل األم اك  الم  ــةح   جالم ا داا جإاراء تححامةا وعـ  ا    لةتححامةا في اراام اجتبةر وةأللـ
ــ ل  ــة الفير في لــ ــتالةراا المةلا . جتححامة ل ي  الغة     فلغي لةدجك ز ضــ الفةر    ج لك وةلتعةجن ال اةف م  جحداا اجلــ

 التادام العةاداا المرةدرة المتةتا   ن هي  البراام لد م مرةفح  اجتبةر  ةر المعرجع وةأللةح  الفةر  . 
  

 18الت صا    
                                                                                                    تســــةامة وةن األلــــةح  الفةر    ةر المعــــرج   ت عــــترر زحاةتة   ر العــــلر  الايا  ج  دف  امف ة وةلــــتادام العم ا 
ــةن  ــةن جتففةي اجلتئامةا جالمعة ةر الدجلا  المفطلم  المةام  وعــــــ ــفرة  ت د ا الدجك ىلا تعئ ئ جا تمةد جتحســــــ                                                                                                        المعــــــ

 تبةر  ةر المعرجع وةأللةح  الفةر  .تفيام اما  زت اع الم ا داا ودا  مف  اج
  

 19الت صا    
ــةح   ةر المعـــرج   جالتدفمةا المةلا   ةر المعـــرج     فلغي لةدجك تعئ ئ   ــة  ال اام  اةن تدفمةا األلـ وةلفير ىلا الرـ

ــةاا  ال طفا  ودا  تعئ ئ المدراا في مبةك ام  ال اةتةا جتحةةة ة جالتحمف مف ة  جالتعةجن ال   طفي اةن  الفيم ا حرـــــــــــ
ــراا الغة    ــةن مؤشـ ــةا وعـ ــسـ ــد درجت الت ر ب  اا   4- 16المؤلـ ــتلةت  جرصـ ــتدام   ج يلك الـ من زهداف التفما  المسـ

الرــــــة  جشــــــلرةا اجتبةر المت رط  في هي  التدفمةا  ةر المعــــــرج    اد م من ج ةجا مفي م  األمم المتحدة  اا  
 الرة    فد الطةب. 

  
 20الت صا    

تدفمةا  ةر المعـــــــرج   لنم اك جاأللـــــــةح    فلغي لةدجك األطراف في ارجت   ك األلـــــــةح  في مبةك مرةفح  ال
الفةر   جالمرتب الفير في التعةجن م  المطةع الاةص  وةجلــــتفةدة من العــــراكةا اةن المطة ةن العةم جالاةص  
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كةد ما  لدرالـ  الرـ ا من ال رجت   ك  ج يلك ىقةم  شـراكةا الـتراتابا  م  األجلـةل األ 13تمةشـاة م  المةدة 
 المةام  اةن اجتبةر وةأللةح  الفةر   جالبراام اجقترةد   وغرض اتاة  قراراا لاةلةتا  قةام   ةا األدل .

  
 21الت صا    

                                                                                                          طةب ىلا المرتب مســـة دة الدجك  افةء  ةا طة  ة  في افةء قدراا ال  ةجا الحر ما  جالمســـؤجلةن المعفةةن لد  ة 
الــتراتاباةا معــتر   لةحد من التدفمةا  ةر المعــرج   لنم اك جاأللــةح  ودا  ضــمةن تحســةن التعةجن  جفي جضــ  

ــةح  الفةر      ــرج   جاجتبةر وةأللـ ــةف الفعةك اةن ال  ةجا المعفا  التي تتعةمل م  التدفمةا المةلا   ةر المعـ جالتفسـ
 ومة في  لك في المفةطف العةارة لةحدجد. 

  
 22الت صا    

ي لةمرتب  افةء  ةا طةب الدجك  م اصــة  ت فةر ردمةا افةء المدراا ل  ةجا ىتفة  المةت ن جالمد ةن العةمةن   فلغ 
ــة  وة  ت ع من زت اع الم ا داا  جالتحمةف في   ــةوةا جالتححامةا المةلا  المترـــ ــةة في مبةجا مرااع  الحســـ جالمضـــ

 ةر المعــــرج    جتحد د جضــــلر العم ا المعــــفرة   التدفمةا المةلا   ةر المعــــرج   المرــــةحل  لتدفمةا األلــــةح  
 ا صف ة  ةاداا مترة  ومضة ة اجتبةر  ةر المعرجع وةأللةح  الفةر  . 

  
 توصيات متعلقة بتطبيق بروتوكول األسلحة النارية في سياق التسريب -جيم 

 
 23الت صا    

ــا   ن مرا ل  األلـــةح  الفةر    ومة  فلغي لةدجك األطراف في ارجت   ك األلـــةح  الفةر   تحمل المســـؤجلا  ا لرااسـ
في  لك من ر ك تعئ ئ األتيم  الرقةاا  المحةا  الاةصـ  وةأللـةح  الفةر   جالفيم الدجلا   صـدار األ جن افمل 
األلـةح  الفةر    جاجمتفةع  ن تمل األلـةح  ىلا البمة ةا ا اراما  وغرض مف  األتعـط   ةر المعـرج   التي 

لةح  الفةر   جمرةفحت ة جالمضةء  ةة ة  جتسر ب األلةح  الفةر   ىلا المبرمةن جا رهةاةةن  جفمة تفط    ةا األ
 ل رجت   ك األلةح  الفةر  .

  
 24الت صا    

 فلغي لةـدجك اجتارال في التعـةجن جتلـةدك المعة مـةا  ةا تح  فعـةك  ةا الرــــــــــــــعةـد الـدجلي لمرـةفحـ  اجتبـةر 
 جتسر   ة  جمسةءل  البمة ةا جالتفيامةا ا اراما  جقةدت ة.وةأللةح  الفةر   

  
 25الت صا    

الدجك جالمفيمةا الدجلا   ةا متةوع  تحمةف زجاه التكةمل جالتآ ر اةن ارجت   ك األلةح  الفةر   جبرتةمج        ت عب  
له جمرةفحته جالمضــــةء العمل لمف  اجتبةر  ةر المعــــرجع وةأللــــةح  الرــــغةرة جاأللــــةح  الاياف  من اما  ا ات 

 ةاه  جالرر   الدجلا  جا قةاما   اا الرة  جالمفطلم  المتعةم  ومرا ل  األلةح  من زال الترد  لةتبةرة  ةر 
المعـرج   في األلـةح  الفةر   جتسـر   ة  جالمعـةر   في ح ار اةن العمةاةا الحر ما  الدجلا   اا الرـة  لتحد د 

 لتففةي  جاجلتفةدة من الطةو  التكةمةي لةرر  .الر ا  جالحد من التدارل في ا
  

 26الت صا    
 فد الترــــــد  لتســــــر ب األلــــــةح  الفةر     فلغي لةدجك م اكل  األشــــــرةك البد دة جالفةشــــــت  من التســــــر ب  ج لك 

 اتط ةف زحرةم ارجت   ك األلةح  الفةر    ةا هي  الحةجا.
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 27الت صا    
األلــةح  الفةر     فلغي لةدجك األطراف جضــ    مةا ال لــم  ةا اما  األلــةح  الفةر     تمةشــاة م  ارجت   ك 

ــرج     ــ م   ةر معـــــ ــةح  تةر    ةر م لـــــ ــةطةا ال طفا   جا تلةر ز  زلـــــ ومة في  لك تةك التي تحتفظ ا ة الســـــ
 جحاة ة األلةح  الفةر    ةر الم ل م  ار م  افةاا .

  
 28الت صا    

ف في ارجت   ك األلــةح  الفةر   تعئ ئ ا  دهة لم اءم  التعــر عةا المحةا   جج لــامة وعــةن  فلغي لةدجك األطرا
 جلم األائاء جالمر تةا األلةلا  لنلةح  الفةر    ى ا  ةن هيا ممرفة.

  
 29الت صا    

ــم ال اردة في  ــةح  الفةر   تففةي متطةلةا ال لــــــ ال رجت   ك وةلكةمل من  فلغي لةدجك األطراف في ارجت   ك األلــــــ
زال التكاف م  زحدث التط راا التكف ل اا  جز ةا المعة ةر لضــمةن اقتفةء زار األلــةح  الفةر    ةا تح  فعةك 

 جمف  تسر   ة ىلا الس ت  ةر المعرج  .
  

 30الت صا    
ئ ت اة ا  معـتر    فلغي لةدجك األطراف في ارجت   ك األلـةح  الفةر   التعةجن م  قطةع الرـفة   ل ضـ  ملةد

تتضـمن م اصـفةا جمعة ةر تمفا  وعـةن تمفاةا ال لـم الداام وغرض مف  الت  ب ا لـم األلـةح  الفةر    جملةدئ  
 ت اة ا  وعةن معة ةر جتمفاةا التعطةل  جم اصفةا تمفا  لمف  ى ةدة تعغةل األلةح  جاأللةح  الفةر   جتح  ة ة.

  
 31الت صا    

من ال رجت   ك  جإدراج آلـاةا لحفظ  7ارجت   ك األلــــــــــــــةحـ  الـفةرـ   ىلا تففـةي المـةدة  ـتد ا الـدجك األطراف في
ــةح  الفةر   الم ا دة في ال ةد   الســـــب ا في تيم ة المةت تا  جالرقةاا  تغطي  ةمل زط ار دجرة حاةة اما  األلـــ

 جمتا  ةن  لك مفةللة جقةا  لةتط ةف  زائاا ة جمر تةت ة جاليرةرة.
  

 32 الت صا   
ــةمل لمرا ل   ــةء تيةم شـــــــــ ــةح  الفةر    ومة  ت افف م  المةت ن المحةي  ىتعـــــــــ  فلغي لةدجك األطراف في ارجت   ك األلـــــــــ
ــح   جتيمة محةا  لفحص األفراد جاألشـــــاةص   ــرجطة جمتطةلةا جاضـــ ــةمة  جشـــ ــمن لـــــب ا شـــ ــةح  الفةر    تضـــ األلـــ

ــةام الط  ي    اج تـلةر ةن اـلي ن  تـمدم ن وطةـلةا لحـاة ة زج حـمل زج تـمل لـــــــــــــ ح  ـتةر   جبرامـبة لةت ةـا   جآلـاةا لةتســـــــــــ
 لنلةح  الفةر  . 

  
 33الت صا    

الدجك األطراف في ارجت   ك األلـــــةح          جت عـــــب  الدجك  ةا اجتضـــــمةم ىلا ارجت   ك األلـــــةح  الفةر           ت عـــــب  
الـ  جشـةمل لمرا ل  الفمل الفةر    ةا الفير ز ضـة في اجتضـمةم ىلا معةهدة تبةرة األلـةح   ودا  ىتعـةء تيةم ر 

جمعة ةر صــةرم  لةترــد ر جإاراءاا متعةم  اتمةام الماةطر  ةا الرــعةد المحةي  ومة في  لك فامة  تعةف افمل 
األلــةح  الفةر    ج  ةدة المســةءل   ن  مةاةا تمل األلــةح  الفةر   من ر ك تيةم لتلةدك األ جن زج التراراص  

ســـــتعمل الف ةاي جاألحرةم التي تمف  ى ةدة الترـــــد ر ىلئاماة  ج يلك الحاةم من ر ك اعل الـــــتادام شـــــ ةداا الم
 وعمةةـةا المراق ـ  ال حمـ  لةـعحن.
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 34الت صا    
ــ    ةدة الفمل زج ى ةدة  ــةح  الفةر   التي تاضــــــ ــب ا جقتفةء زار األلــــــ ــةن آلاةا حفظ الســــــ  فلغي لةدجك تحســــــ

شــ ةداا المســتعمةةن الف ةاةةن جشــ ةداا اجلــتعمةك الف ةاي  فرــرا ىلئاماة الترــد ر  جالفير في اعل الــتادام 
في اما  ز جن الترـد ر  جاتاة  تدااةر مفةلـل  لةتحمف وعد التسـةام لضـمةن امتبةك ال ةدان المسـت ردة لةمعة مةا 

 ال اردة في تةك الع ةداا.
  

 35الت صا    
ــةح  الفةر   تففةي تيم فعةل  لتراراص زج ز جن الترــــــد ر تحدد جتعئ   فلغي لةدجك األطراف في ارجت   ك  األلــــ

معة ةر الفمل المةت تي وغرض مف  اجتبةر  ةر المعرجع وةأللةح  الفةر    ج فلغي لةدجك ىرطةر وعض ة اللع  
 ورةدرات ة من األلةح  الفةر   ودا  مف  ماةطر التسر ب.

  
 36الت صا    

ــ ك ىلا تية  ــةح   من زال ال صـــ ــد ر جالع  ر  جفمة ل رجت   ك األلـــ ــتةراد جالترـــ ــدار ز جن جتراراص اجلـــ م فعةك  صـــ
الفةر     فلغي لةدجك األطراف في ال رجت   ك ىتعـــــــــةء تيةم لةتعةجن جتلةدك المعة مةا  ةا المســـــــــت ر المعـــــــــتر  اةن  

ــت ردجن   ةا  ــدرجن جالمســ ــفع ن جالمرــ ــت ر المطةع الاةص  جمف م المرــ ــ ةل المبةك من ر ك   ال  اراا ج ةا مســ لــ
 فعةلاةا الت اصل. 

  
 37الت صا    

وغرض مف   مةاةا التســــــر ب جالتحمةف فة ة   فلغي لةدجك التحمف من صــــــح  ز جن الفمل جمة  رافم ة من جاةاف 
 جش ةداا تمل من ر ك تيم التحمف جالترد ف زج السةطةا الداة مةلا  المعتمدة في ال ةد المست رد.

  
 38الت صا    

 فلغي لةدجك األطراف في ارجت   ك األلةح  الفةر   تعئ ئ قدرت ة  ةا تفيام زتعط  السمسرة  ومة  عمل زتعط  
من ال رجت   ك تففةيا  ةم   ومة في  لك ودا  تعئ ئ فعةلا   15الســـــمســـــرة رةرج الحدجد ا قةاما   جتففةي المةدة 

 الحير المفرجض  ةا األلةح .
  

 39الت صا    
 فلغي لةدجك مســةءل   اةتةا المطةع الاةص جاألفراد  ومة في  لك شــر ةا العــحن جالفمل جالســمةلــرة جالم ردجن  
حةبمة  ةت ا مت رطةن في العمةاةا  ةر المعـــــرج   لفمل األلـــــةح  الفةر    ج فلغي لةدجك األطراف في ارجت   ك  

   اجتبةر   ةا هي  الحةجا.األلةح  الفةر   تط ةف زحرةمه  جج لامة المتعةم  وبر م
  

 40الت صا    
زج  ةر  لك من زشـــرةك التســـر ب من المائجتةا الحر ما  جالمائجتةا  الفمدوةلفير ىلا زن ح ادث الســـرق  زج 

المدتا  قد تســـــ ف اجتبةر وةأللـــــةح  الفةر   جتمبل مرـــــدرا هةمة لت ر د األلـــــةح   ةر المعـــــرج   ىلا المبرمةن  
 ي لةدجك الفير في جض  زحرةم افةاا  جتدااةر جقةاا  لةترد  ل ي  المسةل   ةا تح  فعةك.جا رهةاةةن   فلغ
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 41الت صا    
 فلغي لةدجك جضــ  ارجت   جا فعةل  لةترــرف في األلــةح  جزائاا ة جمر تةت ة جاليرةرة المضــ  ط  جالمرــةدرة  

 جمةم ت .تتضمن مست د ةا ت ةاا  لتدمةرهة  جآلاةا تدمةر آمف  
  

 42الت صا    
                                                                                                  ت د ا الدجك ىلا المعـــــــــةر   في  مةاةا ا تترب ك جالمرتب  مبل  مةا  "تر غر" ج مةا  "كةف "  التي تســـــــــت دف 

 اجتبةر وةأللةح  الفةر   من ر ك تعئ ئ التعةجن الدجلي جتلةدك المعة مةا اجلتالةراتا  جمتةوع  التححامةا.
  

 43الت صا    
ــلة جقةا  لةتط ةف  تئج د مفي م  ا تترب ك  دارة لـــب ا األلـــةح  المحي رة  فلغي  لةدجك  متا  ةن  لك مفةلـ

وةل اةتةا ال طفا   جاقتفةء زار األلـــــــــــــةح  الفةر   ورـــــــــــــ رة مف با  من ر ك المفي م     iArmsجاقتفةء زارهة  
 تلةدلي م  مفي م  ا تترب ك وعرل  ةمل.ج فةل  زن تك ن تيم حفظ السب ا ال طفا  قةاة  لةتعغةل  ةا تح  

  
 44الت صا    

 فلغي لةدجك جالمرتب م اصــة  ىدراج المفي ر البفســةتي في التدااةر الراما  ىلا الحد من اجتبةر  ةر المعــرجع 
وةأللــةح  الفةر    جج لــامة وبم  جتحةةل ال اةتةا المرــفف  حســب ت ع البفس جالســن جإدمةج التحةةل البفســةتي 

 ي اما  معةر   افةء المدراا المترة  وةجتبةر وةأللةح  الفةر  .ف
  

 توصيات تستند إلى متابعة نتائج الجتماعات السابقة للفريق العامل المعني باألسلحة النارية  - دال  
 

 45الت صا    
الســـةطةا ال طفا  الماترـــ   فلغي لةدجك جالمرتب م اصـــة  التعـــبا   ةا معـــةر   الا راء جالممةرلـــةن جممبةي 

في ااتمـة ـةا الفر ف العـةمـل المعفي ـوةأللــــــــــــــةحـ  الـفةرـ   من زاـل تحســــــــــــــةن التعـةجن الـدجلي جتـلةدك المعة مـةا 
 جالممةرلةا البةدة فامة  تعةف وةجتبةر  ةر المعرجع وةأللةح  الفةر  .

  
 46الت صا    

عــت ة جا تمةدهة في اجاتمةع التةلــ  لةفر ف العةمل  فلغي لةمرتب ى داد ممترح واط   مل متعددة الســف اا لمفةق
 شمةن   بم  اةن مة  ةي    المعفي وةأللةح  الفةر  . ج فلغي لاط  العمل هي  اتلةع ت ج 

افد ادجك ز مةك وعـــــــــةن تطةت زحرةم معةف  من ارجت   ك األلـــــــــةح  الفةر   جتففةيهة   د م   ز  
 مف  مة معتر ة ل ي  األحرةمب

افد ادجك ز مةك مارـص لم اضـا  محددة جزجل  ةا م اضـاعا  متعةم  ا رجت   ك األلـةح    ت  
 الفةر     عت رهة الفر ف العةمل  اا زهما  رةص .

  
 47الت صا    

 الم اضا  التي  مرن لةفر ف العةمل الفير فة ة في دجراته المم ة  
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ــةتا  في ا  د مف    ز   ــةح  الفةر   جزائاا ة تفةجك تعمام المفي راا البفســــ ــف  األلــــ جمرةفح  صــــ
 جمر تةت ة جاليرةرة جاجتبةر ا ة ور رة  ةر معرج  ب

تعئ ئ األري اف  ج متمر ئة ح ك الضـــــــحا  في مبةك مف  جمرةفح  صـــــــف  األلـــــــةح  الفةر     ت  
 جزائاا ة جمر تةت ة جاليرةرة جاجتبةر ا ة ور رة  ةر معرج  ب

 ب2030لةح  الفةر   وةلفسل  لتحمةف رط  التفما  المستدام  لعةم زهما  تففةي ارجت   ك األ  ج  

من ارجت   ك  15تفيام السـمةلـرة جزتعـط  السـمسـرة جاألتعـط  المترـة  وةلسـمسـرة جفمة لةمةدة   د  
 األلةح  الفةر  ب

 مف  جمرةفح  تبةرة اليرةار جصفع ة جاجتبةر ا ة ور رة  ةر معرج  ب  هـ  

ترـــفا  جتبما  األلـــةح  الفةر   ورـــ رة  ةر معـــرج   من األائاء جالمر تةا   الترـــد  لمســـةل    ج   
ومة في  لك الـــــتادام الع مةا جاألرقةم التســـــةســـــةا  المئ ف   جتح  ل زلـــــةح  ا تيار جا شـــــةراا جقةاةةت ة لةتح  ل ىلا 

فم  اا  لةطلة   الب اا  األوعةد  زلــةح  تةر    جت افر "األلــةح  الفةر   الايا   ةر المفيم "  العــلحا   جالماططةا ال 
 لنلةح  الفةر    ةا ا تترتتب 

ــمةن ىمرةتا  اقتفةء زارهة وةلكةمل من       ــةح  الفةر   جضـــــــ ــةء آلاةا فعةل  جقتفةء زار األلـــــــ ىتعـــــــ
 ر ك جض    مةا  ةا األلةح  الفةر   جزائاا ة جمر تةت ة األلةلا   حةبمة  ةن  لك ممرفة جمفةللةب

ىتعــــــــةء آلا  لةتعةجن الدجلي  ج لــــــــامة اةن ال ةدان المبةجرة  لةترــــــــد  وفعةلا  ل تبةر  ةر   ح  
 من ارجت   ك األلةح  الفةر  ب 13المعرجع وةأللةح  الفةر   جفمة لةمةدة 

 الترد  لدجر الفةقةةن التبةر ةن في اجتبةر  ةر المعرجع وةأللةح  الفةر  ب  ل  

جت   ك األلــــــــــــــةحـ  الـفةرـ   فامـة  تعةف ـوةلفيم ال طفـا  لمرا ـل  الفمـل   من ار  10تفعـةل المـةدة      
 وةلفير ىلا التكةمل م  الرر   الدجلا  جا قةاما  األررر  اا الرة  المتعةم  ومرا ل  األلةح ب

ــل اةن الدجك جتم م       ــةح  الفةر   لكي تعمل  حةم  جصــ ــةف جطفا  لنلــ ــةء مراكئ تفســ د م ىتعــ
 من ارجت   ك األلةح  الفةر    جبفةء المدراا. 13دجلي  المةدة اتعئ ئ التعةجن ال

  
 ملخص المداولت  - ثالثا  

ز دا األمةت  مةاص المداججا ال ارد زدتة  وعد اجاتمةع   ةا ضــــــــــ ء مة ارر في اجاتمةع جبةلتفســــــــــةف   - 6
  صفه مةارة لةرااس  ال اةف م  الرااس. جلم  اض  المةاص لةتفةجض جلم  عتمد زافةء اجاتمةع  ال ز د ا 

  
  4-16الحد من التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة من أجل تحقيق الغاية  -ألف 

 من أهداف التنمية المستدامة
من  2  في ال فد 2021ز ةر/مة    10تير الفر ف العةمل  في اةســتاه األجلا جالبةتا  المعم دتةن   م  -7

من  4-16ادجك ز مةله المعف ن "الحد من التدفمةا  ةر المعــــــرج   لنم اك جاأللــــــةح  من زال تحمةف الغة   
 زهداف التفما  المستدام ".

جت لا تاســةر المفةقعــ  ماغةل زتاةل ف  فتس اةفةئا  رااس قســم تئع الســ ح الكاماةاي جالتمةةد  في المد ر     - 8
ــلةتاة    الفرةا  العةم  المعفا  وعدم  اجتتعـــــــةر جتئع الســـــــ ح  التةوع  ل  ارة الاةراا  جاجتحةد األجرجبي جالتعةجن في ىلـــــ

تاةو   ن مبم    دجك زجرجبة الغربا  جدجك زرررب ج ةر ن لةئ ث شـــةفةئ    فتةرج  مســـتعـــةرة المد ر   جمفســـم  الفر ف  
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ــة  ــتدام  في ا دارة ال طفا  ل حرــــــ ــراا زهداف التفما  المســــــ ءاا في   ل م اة  تاةو   ن مبم    دجك  المعفي ومؤشــــــ
ــةر األمن الم مي في تابةر ة  تاةو    ــتعـــ زمر رة ال تةفا  جالكةر  يب جآدم محمد  قةاد  جالم  ي الرااســـــي في مرتب مســـ
 ن مبم    الدجك األفر حا ب جمةر ة فةلفةرد  زج  ن  المد رة العةم  لةعـــــــؤجن المةت تا  في جحدة اجلـــــــتالةراا المةلا   

  ارة المةلا  جاجاتمةن العةم في المرساك  تاةو  ز ضة  ن مبم    دجك زمر رة ال تةفا  جالكةر  ي. ا  

ــفرة  - 9 ــتادام العم ا المعــــ ــةحاة  ن الــــ ــة ى ضــــ جقدم ممبل مبم    دجك زجرجبة الغربا  جدجك زررر  رضــــ
اء األلـــةح  من العـــلر  الايا   ك لـــةة  لةســـداد في لـــاةت اجتبةر  ةر المعـــرجع وةأللـــةح  الفةر    ومة في  لك شـــر 

ج سل  ةاداا البر م . ججصي التحد ةا التي ت ااه التححامةا المةلا   فدمة  ستادم المبرم ن العم ا الرقما  
التي تكفل مســت  ةا  ةلا  من الارــ صــا   جزشــةر ىلا ت صــاةا ااتمة ةا الفر ف العةمل الســةوم . جقةم وعرض 

ــتادم  في   ــةال الماتةف  المســــ ــتادام طةوع ة  ةر المةال لةتعمب لتم  ل ال لــــ ــفرة ج ايا  الــــ اجتبةر وةلعم ا المعــــ
اجتبةر وةأللــــــــــــةح  الفةر  . جلفت اتتلة  اجاتمةع ىلا صــــــــــــع ب  تعمب تةك التدفمةا المةلا  وســــــــــــ ب ى فةك ال     

م ر  مف ة تئج د  جالتحد ةا التي ت ااه الحرـ ك  ةا المعة مةا  اا الرـة  في ال قت المفةلـب. جزجصـا وبمة  ز 
الم  فةن وةلمدراا جاألدجاا التحةةةا  ال  م   اراء التححامةا المةلا  المتعةم  وةلــــتادام العم ا المعــــفرة جتعئ ئ  

 تفيام هيا الف ع من الم ا داا. 

  نجالدلةل المســـتادمة  رضـــة ل طةر العةم جقدمت الممبة  األجلا لمبم    دجك زمر رة ال تةفا  جالكةر  ي  - 10
. جزاةغت اجاتمةع وعدم 2030في   ل م اة لتعمب التمدم الي   حر   ال ةد فامة  تعةف واط  التفما  المستدام  لعةم 

من زهداف التفما  المستدام . جتيرا   4- 16لةغة    2ج   1جا د ااةتةا شةمة  جمتراوط  حةلاة فامة  تعةف وةلمؤشر ن 
ــل  ل  ــت ةفت  دة رط اا لةتحمف من صـــح  ال اةتةا جتحد د لةحةا  ىلا تعئ ئ ت افر ال اةتةا وةلفسـ كةمل ا طةر  الـ

ــةءاا  ةا الرـــــــــعةد ن ال طفي جالدجلي. جفي الاتةم   ــةدر المعة مةا الممرف   ومة في  لك ا حرـــــــ ماتةي مرـــــــ
زجصــت وم اصــة  تعئ ئ قدراا المعةهد ا حرــةاا  ال طفا  جت فةر الد م لةتفســةف اةن ماتةي المؤلــســةا المعفا    

 يلك م  ج ةجا األمم المتحدة  اا الرة . ج  

ــةح    - 11 جلفت ممبل مبم    الدجك األفر حا  اتتلة  اجاتمةع ىلا التراور اةن اجتبةر  ةر المعـــــــــــــرجع وةأللـــــــــــ
الفةر   جاألشـرةك األررر من البر م   مبل اجتبةر وةلمادراا  جالبراام اللحر    جالفسـةد  ج سـل األم اك  جا رهةت.  

الفةر   جا رهةت  زشـــــةر ىلا التحد ةا جالماةطر األمفا   جفامة  تعةف وةلرـــــة  اةن اجتبةر  ةر المعـــــرجع وةأللـــــةح  
ــة   ر الحدجد جفي اما     في  لاس التي تعــــــــرة ة البمة ةا ا رهةاا   مبل ا    حرام   تابةر ة فحســــــــب  جإتمة ز ضــــــ

ع  زتحةء  رت زفر حاة. جتعتمد البمة ةا ا اراما  جا رهةاا   ةا األلـــــــــةح  الفةر   لغرض مئدجج  جه  اجضـــــــــط  
وةتعــــط  ىاراما  جز مةك ىرهةاا   جإدرار الدرل لتم  ل زتعــــطت ة من ر ك اجتبةر. جزشــــةر ز ضــــة ىلا الحبم الك ةر  
ــرج     ــةد  ةر الرلـــمي في تابةر ة جبةدان زررر في المفطم   الي   بر  من ر له  ســـل األم اك  ةر المعـ ل قترـ

ــط   ــد  لتةك األتعـ ــمي. جلةترـ ــةد الرلـ ــ ة اللع   قةم وعرض وضـــ   جإدمةا ة في اجقترـ ا اراما  التي  عئ  وعضـ
ــةح . جفي الاتةم  قدم ت صــــــــــاةا   ــرج   لنم اك جاأللــــــــ الاط اا التي اتايت ة تابةر ة لمرةفح  التدفمةا  ةر المعــــــــ

 تضمفت تحسةن التفسةف جالتعةجن م  جحداا اجلتالةراا المةلا  جتحسةن ىدارة زمن الحدجد. 

من زهـداف  4-16لمبم  ـ  دجك زمر رـة ال تةفاـ  جالكـةر  ي المفـدجبةن وـةلغـة ـ                         ج   را الممبةـ  البـةتاـ  -12
التفما  المسـتدام   التي تسـعا ىلا الترـد  لب ا  تحد ةا محددة  جهي   ز  الحد ومدر   ةر من التدفمةا  ةر 
المعــــــــرج   لنم اك جاأللــــــــةح ب ج ت  تعئ ئ الــــــــترداد الم ا داا المســــــــرجق  جإ ةدت ةب ج ج  مرةفح  البر م  

في المةا  مف ة   70  تتعةف 2020تل في  ةم ار م  ق 34 515المفيم . جزشـــــةرا ىلا زن المرســـــاك لـــــبةت  
.  2017ج 2016ج 2015وةلـــــتادام األلـــــةح  الفةر    ائ ةدة  ن الح ادث المتعةم  وةأللـــــةح  الفةر   في ز  ام 

ــةرة ىلا زهما  الترـــــد  لتدفمةا األلـــــةح   ةر المعـــــرج    زكدا  ةا ضـــــرجرة التر ةئ  ةا تدفمةا  جم  ا شـــ
األت اع البد دة من التدفمةا المةلا   ةر المعـــــــرج  . ججحيت التئام المرســـــــاك  اليرةرة  ةر المعـــــــرج   جاما 

ــتالةر   المةلا  التي ت دف ىلا تعمب الم ا داا التي  فترض زت ة متةتا    ــةن تحةةل جام  المعة مةا اجلـ اتحسـ
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ــتالةراا المةلا  ــةرا ىلا تعةجن جحدة اجلـ ــتلةت  تةك الم ا داا. جزشـ ــرجع  جالـ ــدر  ةر معـ   م  المرتب من مرـ
 .1-4-16في معرج ه التبر  ي لحاةس المؤشر 

ج مب العرجض ا  ضـــــةحا  التي قدم ة المفة رجن جا حةط   ةمة ات صـــــاةت م  د ة الرااس المعـــــةر ةن   - 13
ــةا التي تةت   ــةفا . جفي المفةقعـ ــاةا ىضـ ــةن ت صـ في اجاتمةع ىلا تلةدك المئ د من الم حيةا زج تمد م زفكةر وعـ

ع  المتكةمةن ىلا معة ةر فرق  العمل المعفا  وة اراءاا المةلا   ج  رجا زت ة لــــــت فر ىطةرا شــــــةم    لك  زشــــــةر و 
لمف  جمرةفح   ســل األم اك جتم  ل ا رهةت  ومة في  لك في لــاةت اجتبةر وةأللــةح  الفةر    جزجصــ ا وةجلــتفةدة 

 ن فرق  العمل المعفا  وة اراءاا المةلا  الكةمة  مف ة. جفي هيا الرــــــدد  زشــــــةر ز ضــــــة ىلا تمر ر صــــــدر مؤررا  
وعــةن الرــ ا المةام  اةن اجتبةر  ةر المعــرجع وةأللــةح  جتم  ل ا رهةت  الي  حةل  ايا  الــتفةدة التفيامةا 
ا رهةاا  من زتعـــط  اجتبةر  جالـــتادام ة ز ضـــة لنلـــةح  الفةر   المتبر ا ة  ةا تح   ةر معـــرجع في ال بمةا  

جصــــا المتكةم ن وبمة  زم ر مف ة تعئ ئ تدااةر مرا ل  الحدجد  ج  ةدة التعةجن اةن الســــةطةا من زال  ا رهةاا . جز 
تحســــــــــةن ف م الرــــــــــ ا المةام  اةن اجتبةر وةأللــــــــــةح  الفةر   جتم  ل ا رهةت جالماةطر المرتلط  ايلك  جإاراء  

ع وةأللةح   ج  ةدة الب  د الم يجل  جقتفةء زار تححامةا رجتةفا  في التدفمةا المةلا  المرتلط  وةجتبةر  ةر المعرج 
األلــةح  ىلا مرــدرهة  ادج من التر ةئ فمر  ةا الم حم  المضــةاا  ات م  الحاة ة  ةر المعــرج  . جزشــةر ز ضــة 
ىلا معــرجع معــتر  وعــةن معةلب  الرــة  اةن ا رهةت جاأللــةح  جالبر م  في آلــاة ال لــطا  ارر ى داد  جتففةي   

 دة  اةتةا تةوع  لنمم المتحدة. ومعةر     

جزشـــــةر  دد قةةل من المتكةمةن ىلا التكةمل اةن اجتبةر وةأللـــــةح  جالبراام اجقترـــــةد    ومة في  لك  -14
ــتفةد ن من  ةاداا تةك  الت رت الضـــــــر  ي جاجحتاةك. جفي هيا الرـــــــدد  زار  زحد المتكةمةن زهما  تحد د المســـــ

ــةد ـ   جا ارامـا  التي تمي جراء تـةك البراام  ن طر ف اقتفـةء زار  ـةـاداا تـةك البراام جتفكـاك ال ـاةكـل اجقترــــــــــــ
ــةدرت ة. ج فلغي لةســــةطةا زن تســــتادم ىمرةتا  التعةمل م  تةك البراام  ــتة ء  ةة ة جمرــ البراام جتبمةدهة جاجلــ

 اةتةا المفت ح  المتراوط  من  جا ة ماتةف  لةتحمةف  جزن تســـــتادم ماتةي مرـــــةدر المعة مةا المتةح   جمف ة ال
جالمغةم  المرـــــــــدر  جق ا د ال اةتةا العةم   جالمعة مةا ال اردة من شـــــــــر ةا ردمةا ا مداد ال طفا  جالمحةا   

 جردمةا تةاةر الساةراا  جلب ا الممتةكةا  جالم امةن.

فدة ىلا ىدات  جشــدد زحد المتكةمةن  ةا زهما  الــتادام ىمرةتا  المرــةدرة المدتا  زج المرــةدرة  ةر المســت  - 15
ــةدرة الم ا داا   ــة  وعـــةن مرـ لةممتةكةا  ةا تطةت زجلـــ   جزجصـــا زن تفير الدجك التي لد  ة تعـــر عةا  اا صـ

 في تط ام ة في التححامةا المتعةم  وةجتبةر  ةر المعرجع وةأللةح  الفةر  . 

ىلا ىتعــةء فرت  مل زج  جزجصــا  دة متكةمةن اتعئ ئ التعةجن فامة اةن ال  ةجا  جزشــةر  دد قةةل مف م  - 16
ــتالةراا المةلا  جزا ئة ىتفة  المةت ن   ــؤجلةن من جحداا اجلــ ــم  مســ ــمن من تضــ ــم  ضــ ــتر    مرن زن تضــ زفرق  معــ
جالبمةر  جمرا ل  الحدجد جال برة جالفاةو  العةم . جشـــــــــــدد  دة متكةمةن  ةا ضـــــــــــرجرة ىاراء تححامةا مةلا  م ا    

م ا جالتدفمةا المةلا   اا الرـــة . جفي هيا الســـاةت  ز رت المتكةم ن  ن وعـــةن اجتبةر وةأللـــةح  الفةر   جالمعة 
 الحةا  ىلا افةء المدراا  جمف ة المتعةم  وةألوعةد البد دة لةتدفمةا  ةر المعرج   لنلةح  جاألم اك. 

 جزشــــةر متكةمةن ىلا ضــــرجرة معةلب  ز راض اجتبةر  ةر المعــــرجع وةأللــــةح  الفةر   ج يلك زلــــلةوه  -17
 وس ل مف ة الفير في الع امل اجاتمةةا  جاجقترةد   جالفمر ج دم اجلتمرار جالعفي جضعي المؤلسةا.

ــةح  الفةر    د ة زحد المتكةمةن   - 18 ــرجع وةأللـــ ــل األم اك في اجتبةر  ةر المعـــ ــةد ج ســـ جفامة  تعةف ادجر الفســـ
ــةد   اما  الدجك األطراف ىلا ى طةء األجل    لة فةء وةلتئامةت ة وم ا  ب اتفة ا  البر م  المفيم  جاتفة ا  مرةفح  الفســـــــــــ

جحةبمة زمرن   ةرهة من المعةهداا جاجلتئامةا الدجلا  لمرةفح  الفسةد. جشدد في هيا الردد  ةا الحةا  المةل  ىلا 
ــةح  ــر ب األلــــ ــةد  ى   مرن ليلك زن  مةل الحةا  ىلا ىاراءاا ا تفة   ومة في  لك تةك المتعةم  اتســــ   الفةر    مف  الفســــ



 CTOC/COP/WG.6/2021/4 

 

12/18 V.21-03926 

 

جاجتبةر  ةر المعـــــــرجع ا ة. جزشـــــــةر متكةم آرر ىلا الدجر الرااد لةمؤلـــــــســـــــةا المتعددة األطراف مبل األمم المتحدة   
 جزجضص الحةا  ىلا تلةدك المعة مةا م  ا تترب ك جمفيم  البمةر  العةلما  وعةن المسةال  اا الرة . 

م  جشـــــــةمل لةماةطر من شـــــــةته زن  فير في البراام جزشـــــــةر زحد المتكةمةن ىلا ضـــــــرجرة ى داد تمةام اة  - 19
المتراوط  جاأللــــ ات  ةر المعــــرج  . جزشــــةر ز ضــــة ىلا ضــــرجرة اجلــــتفةدة من ت صــــاةا ااتمة ةا الفر ف العةمل 

من زهداف التفما  المســـــــــتدام   جالحةا  ىلا تبما   4- 16الســـــــــةوم  جام  مئ د من المعة مةا فامة  تعةف وةلغة   
جتحةةل المعة مةا المتعةم  وةألار الســـة ي لةتدفمةا المةلا   ةر المعـــرج   جاجتبةر وةأللـــةح   ةا الســـ م جاألمن 

 جالتفما  المستدام . 

ا . جزكدا جزشـــــةرا متكةم  زررر ىلا الملةدراا التي  عـــــةر  فة ة المطةع الاةص جاألجلـــــةل األكةد م -20
ــةح  الفةر   جاللح ث البةر    ــراكةا اةن المطة ةن العةم جالاةص لمرةفح  اجتبةر وةأللــــ ــرجرة ىقةم  شــــ  ةا ضــــ

 وعةن اجتبةر وةأللةح  الفةر    ومة في  لك  فةصر  اجقترةد  .
  

 تطبيق بروتوكول األسلحة النارية في سياق تسريب األسلحة النارية من عمليات نقلها  -باء 
 إلى التجار بها

من ادجك األ مةك ر ك البةســ  البةتا   اتتمل الفر ف العةمل ىلا ال فد  2 مب ارتتةم الفير في ال فد  -21
ةت تسـر ب األلـةح  الفةر   من  مةاةا من ادجك األ مةك المعف ن "تط ةف ارجت   ك األلـةح  الفةر   في لـا  3

                                                                                                             تمة ة ىلا اجتبةر ا ة"  الي  ت ي ر فاه ر ك الفترة المتلحا  من البةســ  البةتا  جر ك البةســ  البةلب   المعم دتةن  
 .2021ز ةر/مة    11ج 10  مي 

دجك زجرجبة الغربا   جت لا تاسةر المفةقع   ر ستاةن ا تتي من اةمع  مة ت   ى طةلاة  تاةو   ن مبم     - 22
جدجك زرررب جر لــــــــــــــاه ل  س  ـةار را اةر ئ من العـــــــــــــرطـ  ال طفـا  في   ل م ـاة  تـاةـو   ن مبم  ـ  دجك زمر رـة  
ال تةفا  جالكةر  يب ج ةلـــــــمةفة رجلـــــــرةت   رااســـــــ  ىدارة اجتفةقةا الدجلا  جالتبةرة الاةراا  في الســـــــة  الاةضـــــــع   

ح  جاجترةجا في صرباة  تاةو   ن مبم    دجك زجرجبة العر ا ب جآدم محمد  لةرقةو   التةوع  ل  ارة التبةرة جالساة 
 قةاد  جالم  ي الرااسي في مرتب مستعةر األمن الم مي في تابةر ة  تاةو   ن مبم    الدجك األفر حا . 

  جالرـر    جزشـةر ممبل مبم    دجك زجرجبة الغربا  جدجك زررر ىلا التكةمل اةن ارجت   ك األلـةح  الفةر   - 23
األررر. جزجضـص ضـرجرة م اءم  األطر المةت تا  المحةا   ى  قد  سـةء الـتادام  دم اجتسـةت من ق ل المبرمةن. جفامة  
ــتفةدة من زحرةم  ــم  وةجلـــــ ــةن تمفاةا ال لـــــ ــتر   وعـــــ ــا وة تمةد ملةدئ ت اة ا  معـــــ  تعةف وإمرةتا  اقتفةء األار  زجصـــــ

  جلـــــــم األلـــــــةح  الفةر   جزائاا م جمر تةت ة. جبعد  لك  تحدث  ن ارجت   ك األلـــــــةح  الفةر    وحةث  رـــــــعب مح 
ــا الدجك وةلفير في تعئ ئ الب  د   ــغةة ة  التي تبةر قةمة متئا دا  جزجصــــ ــةح  الفةر   المعةد تعــــ ــةح  المح ل  جاأللــــ األلــــ

 اصـــــفةا جالة ااص  المعـــــتر    ج لـــــامة ا دف تحد د الملةدئ الت اة ا  المعـــــتر   وعـــــةن معة ةر جتمفاةا التعطةل جالم 
التمفا  لمف  تح  ل األلةح  الفةر  .  مة   ر الحةا  ىلا جض  تدااةر تكمةةا  لفيم ىصدار األ جن جالترراص  جزشةر 
ىلا  دة ت صـــــــاةا في هيا الرـــــــدد  مف ة اجلـــــــتفةدة من زجاه التآ ر اةن ارجت   ك األلـــــــةح  الفةر   جمعةهدة تبةرة 

الحةا  المةح  ىلا تعئ ئ الة ااص ال طفا  المتعةم  وةتعــــط  الســــمســــرة  التي تكتســــب  األلــــةح . جفي الاتةم  زشــــةر ىلا 
زهما  قرـــ ر في تعئ ئ فعةلا  الحير المفرجض  ةا األلـــةح . جزجضـــص  ضـــمن امة  زم ر  زن العد د من ال ج ةا  

 المضةاا  في زجرجبة ج تفيم صراح  زتعط  السمسرة رةرج الحدجد ا قةاما . 

ل مبم  ـ  دجك زمر رـة ال تةفـا  جالكـةر  ي لمحـ   ـةمـ   ن ضـــــــــــــلطـاةا األلـــــــــــــةحـ  الـفةرـ   في  جـقدم ممبـ  - 24
ــةرا ىلا حدجث اتافةض في  ةم  ــةس ىلا التدااةر المتاية لمرةفح  اةاح   2020ك ل م اة  معـــــــــ    عئر في األلـــــــــ

ــةال جالدرجت الماتةف  التي  ســـــــتادم ة 19- مرض فةرجس   رجتة  ك فةد   . جتحدث المفة ر وةلتفرـــــــةل  ن ال لـــــ
المتبرجن لفمل األت اع الماتةف  من األلـةح  الفةر   ىلا   ل م اة ورـ رة  ةر معـرج  . ام لـةر الضـ ء  ةا زهما  
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د م  مةـاةا      الي  زلـــــــــــــفر  ن تـتةاج ى بـةاـا  لةـغة   من حـةث SUCOBAتيـةم مـمةرت  المـميجفةا في   ل م ـاة   
التحمةف جا اراءاا المضــةاا  المتعةم  ومضــة ة األلــةح  الفةر  . جفي هيا الرــدد  زجصــا وةن تســتادم ال ةدان تيم  
ــة ىلا ضــــرجرة تعئ ئ الب  د الراما  ىلا مف   ــةر ز ضــ ممةرت  المميجفةا  ج رض تمد م المســــة دة من   ل م اة. جزشــ

 ح  الفةر  . المبرمةن من مح  ال لم الم ا د  ةا األلة 

جزجضــــص ممبل مبم    الدجك األفر حا  زن تســــر ب األلــــةح  الفةر   جاجتبةر  ةر المعــــرجع ا ة ج  ئاك   - 25
 مبل مرـدر قةف  مةف وةلفسـل  لفابةر ة جمفطم   رت زفر حاة. جزشـةر ىلا ال بمةا المسـةح  التي  عـف ة المبرم ن  

ــامة في ال ةدان المفك ب    مةرقةن  جالبمة ةا ا رهةاا   ةا المائجتةا ج اةم م  فةن  اتســــــــــر ب المائجتةا  جج لــــــــ
ــاة  فإن   ــف ة تحد ة رااســــــ ــ ل ارتراق ة ا صــــــ ــتلةت  الحدجد التي  ســــــ وةأل مةا. جزاةغ اجاتمةع زته  ةا الر م من الــــــ

 في المةا  مف ة  ةا الحدجد. ج  جة 10 مةاةا ضـلر األلـةح  الفةر   تتم زلـةلـة  ةا الرـعةد المحةي  جزقل من 
 ةا  لك  زجضــص زن اجتبةر  ةر المعــرجع وةأللــةح  الفةر   المرــف     دج ة جترــفاع ة  الي   فتعــر في تابةر ة  
ج تفعـــــا في مفطم   رت زفر حاة دجن ا قةاما    بةر قةمة وةلغة. جقةم ا اةن  دد قةةل من درجت اجتبةر الرااســـــا    

عــةد. جزشــةر ز ضــة ىلا الب  د التي ت يل ة تابةر ة لةترــد  ومة في  لك في مفطم  الســةحل  جج لــامة ح ك وحةرة ت 
ــد ف  ــرج    ومة في  لك من ر ك التعةجن البفةاي م  ال ةدان المبةجرة  جالترــــ ــةح  الفةر    ةر المعــــ لتدفمةا األلــــ

  ةا معةهدة تبةرة األلةح   جإتعةء مر ئ جطفي لمرا ل  األلةح  الرغةرة جاأللةح  الاياف . 

  مبم    دجك زجرجبة العــــر ا  لمح   ةم   ن التعــــر عةا الرــــربا  المتعةم  افمل األلــــةح   جقدمت ممبة  - 26
ــةح  جاليرةار زج ى ةدة تمة ة  ةر المة جن وه قد حيةت وةهتمةم   ــد ر األلـ ــةل  ى ةدة ترـ ــةرا ىلا زن مسـ الفةر  . جزشـ

                            دة الترــد ر  ر ف   في ىحداهة ك ةر في الســف اا األرةرة. ج رضــت درالــتي حةل   ن  مةاةا ى ةدة ا رلــةك جإ ة 
ــد ر ىلا   ــرباة وةلترـ ــد ر   ىحدر  اةم صـ ــ ب ماةجف من ىمرةتا  ى ةدة ترـ ــةء في اجتحةد األجرجبي وسـ الدجك األ ضـ

ــ ةداا   ــت ردة جزهما  شـــ ــؤجلا  الدجك المســـ ــتفتةاةت ة  ةا مســـ ــرباة زج م افمت ة. جزكدا في الـــ ــةح  دجن  ةم صـــ األلـــ
ــتعمل الف ةاي لةحةة ل  دجن  التســــر ب جإ ةدة الترــــد ر زج ى ةدة ا رلــــةك  ةر المة جن وه. جزجصــــت اتحســــةن   المســ

االاةا ال طفا  لحفظ الســـــب ا  جشـــــددا  ةا زهما  التعةجن جتلةدك المعة مةا  ةا الرـــــعةد ال طفي جا قةامي 
 جالدجلي  فض   ن زهما  زتعط  الت ةا . 

ــةل    - 27 جفي المفةقعــــــــةا التي تةت  لك  شــــــــدد زحد المتكةمةن  ةا زن اجتحةد األجرجبي   لي زهما    ةرة لمســــــ
البغراا في الفمل المةت تي لنلـةح  الفةر    جزار   دة تدااةر تعـر عا  ا تمدهة اجتحةد األجرجبي وعـةن هيا الم ضـ ع   

ــةحـ  الـفةرـ   لةفترة  . جز ةن زن اجتحـةد األجرجبي  عتئم  ـ ةدة  2025- 2020مف ـة رطـ   مـةه وعـــــــــــــةن اجتبـةر ـوةأللـــــــــــ
ــةـح  الـفةرـ   جزائااـ ة جمر ـتةتـ ة جاـليرةرة  وـمة في  ـلك من ر ك   ـــ ة  ةا  مةـاةا تـمل األلـــــــــــ الضـــــــــــــ اور التي  فرضـــــــــــ
اجلــتادام ا لئامي لعــ ةداا المســتعمل الف ةاي في  مةاةا الفمل الدجلي لنلــةح  الفةر  . جزار  زهما  جلــم األلــةح   
ــا  ــةح  الفةر    جزجصــــ ــاةا التي ا تمدهة الفر ف العةمل المعفي وةأللــــ ــةح  الفةر   جالت صــــ الفةر   طلمة ل رجت   ك األلــــ

 وةلفير في التادام تكف ل ااةا جلم اد دة لضمةن التعرف  ةا األلةح  الفةر   جاقتفةء زارهة  ةا تح  فعةك. 

ر   ج ةر  من الرـــــر   جاألطر المةت تا  الدجلا   جزشـــــةر وع  المتكةمةن ىلا ارجت   ك األلـــــةح  الفة -28
ــة  جالتكف ل ااةا  ــةح  التمةةد   جالســـ ــد ر األلـــ ــ اور ترـــ ــةن ضـــ ــفةر وعـــ ــةح  جترتةب فةلـــ مبل معةهدة تبةرة األلـــ
المئدجا  اجلــــتادام  جإلا اجلتئامةا الســــاةلــــا   من ق ةل ارتةمج العمل لمف  اجتبةر  ةر المعــــرجع وةأللــــةح  

ح  الاياف  ورل ا اتله جمرةفح   لك اجتبةر جالمضــــةء  ةاه  جشــــدد  ةا تكةمة ة جزجاه التآ ر الرــــغةرة جاأللــــة
 جالر ا اةف ة. جزشةر متكةم آرر ىلا ارت ف تطةت الرر   المةت تا  الدجلا  الماتةف  جحةل  الترد ف  ةة ة.

ــا  ال طفا   - 29 ــســـــــــــ جالتدااةر التفياما  التي تففي  جتلةدك  دة متكةمةن معة مةا  ن زطرهم المةت تا  جالمؤلـــــــــــ
زحرةم ارجت   ك األلـــــةح  الفةر   ودا  الترـــــد  لةتســـــر ب. جزشـــــةر المتكةم ن ىلا التعـــــر عةا جا اراءاا ال طفا  
الماتةف  المتعةم   ضــمن امة  زم ر  ا لــم األلــةح  الفةر    جالتائ ن الســةام  جتحمل المســؤجلا   ن المائجتةا   
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لمفرجضـ  في حةل  السـرق  زج الفمدان  جتفيام السـمسـرة  جمتطةلةا الحرـ ك  ةا ترراص جا اراءاا جالبئاءاا ا 
جمت   لــــــ ح تةر . ج رض زحد المتكةمةن مبةج من جج ته المضــــــةاا   حةث تت لا ج ةل  مدتا  مســــــؤجلا  الم اد 

األلةح  جاأللةح  جاليرةار الاةضع  لةمرا ل   جمف ة األلةح  الفةر    جتتراجح ارترةصةت ة اةن تسبةل مستادمي 
جالترـــــد ر جاجلـــــتةراد  ىلا د م الســـــةط  المضـــــةاا . جزشـــــةر ز ضـــــة ىلا تبرب  اةد  ا  بةاا  فامة  تعةف وةلـــــتلةت   
األلــــةح  الفةر    ةر المعــــرج   جضــــلط ة  جتففةي حمة  جطفا  لةتســــةام الط  ي وغرض ام  األلــــةح  الفةر   من 

 المدتةةن لتدمةرهة جحمة. 

ــا  ا ة ج  -30 ــر ب التي ارر   رهة جالت صــ  ةا جاه رةص من ق ل   مرارامن التدااةر الراما  ىلا مف  التســ
 دد من المتكةمةن جضـ  ل ااص جضـ اور صـةرم  فامة  تعةف وإتتةج األلـةح  الفةر   جتمة ة  ججلـم اما  األلـةح  

ةر    ةر الم لــ م  المتداجل  وةلفعل.  مة الفةر   لــ اء المرــف    حد بة زج جالمســت ردة  فضــ   ن األلــةح  الف 
ز رت العد د من المتكةمةن  ن ضــــرجرة  اةم ال ةدان المرــــدرة وإاراء تمةام شــــةمل لماةطر الترــــد ر. جزضــــةف 
زحد المتكةمةن زن تمةامةا الماةطر هي   فلغي زن ترا ي  ةا جاه التحد د الماةطر التي تتعرض ل ة الفســــــــــةء 

 ةتةا جمعة مةا مرفف  حسب ت ع البفس.جاألطفةك من ر ك ام  اا 

ــعةد ال طفي جالتعةجن الدجلي    - 31 ــةا  ةا الرـ ــسـ ــةر وع  المتكةمةن ىلا زهما  التعةجن اةن ماتةي المؤلـ جزشـ
جالمســـــــــــة دة المةت تا  المتلةدل   جتلةدك المعة مةا لةتاياف من ماةطر التســـــــــــر ب. جبة ضـــــــــــةف  ىلا  لك   رر زحد  

زته  فلغي لةدجك زن تعطي األجل     لمةء الحل   ةا قةدة التفيامةا ا اراما  جممةضـــــــــةت م   المتكةمةن التةكةد  ةا 
 جمرةدرة الم ا داا  ةر المعرج   لةتفيامةا ا اراما  المت رط  في اجتبةر  ةر المعرجع وةأللةح  الفةر  . 

حةجا الفئاع ج ةر حةجا جزشـةر زحد المتكةمةن ىلا رطر جق ع اتت ةكةا اسـام  لحم ت ا تسـةن في   -32
الفئاع وســـــــــ ب تســـــــــر ب األلـــــــــةح  الفةر  .  مة لفت اتتلة  اجاتمةع ىلا رطر ا رهةاةةن  ومة  عـــــــــمل الممةتةةن  
ــرجرة زن تم م  ــةر ىلا ضـــــ ــرب . جزشـــــ ــةح  المســـــ ا رهةاةةن األاةتب  في الفئا ةا وة تلةرهم متةمةن محتمةةن لنلـــــ

ــة   ة في  مةاةا الســـةطةا ال طفا  وإرضـــةع شـــر ةا الفمل ا لاةصـــ  جشـــر ةا العـــحن الب   التي  حتمل ضـ
تمل األلــــةح  الفةر    ةر المعــــرج     ر الحدجد لفحص دقةف وغرض مف  زتعــــط  اجتبةر. جزكد  دة متكةمةن  

 زهما  اجمتبةك لةحير المفرجض  ةا األلةح  في لاةت  مةاةا تمل األلةح  الفةر  .

حد ةا المعــــتر   الفةشــــت  في ضــــ ء التكف ل ااةا البد دة  مبل الطلة   جزشــــةر زحد المتكةمةن ىلا الت  -33
 ب اا  األوعةد لنلةح  الفةر   جاليرةار  ج  ر زته  ةئم ى بةد حة ك  مةا  لتةك التكف ل ااةا.ال

جفامة  تعةف ا فةء المدراا  شــــــب  زحد المتكةمةن الدجك  ةا تحد د الرــــــع بةا المحددة التي ت اا  ة   -34
لترـد  لةتسـر ب في ىطةر  مةاةا الفمل  جز رت  ن اجلـتعداد لتمد م المسـة دة. جفامة  تعةف وةلحةا  ىلا في ا

لــد الفب ة اةن اجلتئامةا الســاةلــا  جتداةر الترــد  العمةا   د ة زحد المتكةمةن  ضــمن امة  زم ر  ىلا   ةدة 
فسـةف زتعـط  مراكئ التفسـةف لمف  جمرةفح  اجتبةر افةء المدراا جت فةر المئ د من الم ارد جالمسـة دة المر ئ   جت 

 ةر المعــرجع وةأللــةح  الفةر  . جزشــةر ز ضــة ىلا زته لــةةئم جا د رصــد زفضــل لــف  ة لفتةاج ماتةي ا اراءاا 
 الراما  ىلا مف  جمرةفح  التسر ب وغرض ت ااه المراراا المتعةم  وةلساةلةا.

  
 الجتماعات السابقة للفريق العامل المعني باألسلحة الناريةمتابعة نتائج  -جيم 

من اـدجك  4  في ال فـد 2021ز ـةر/مـة    11تير الفر ف العـةمـل في اةســــــــــــــتـه الراوعـ   المعم دة في  -35
 رـــــــــــةدف الي رر الععـــــــــــر ن ج تمةد البمعا  العةم   2021األ مةك. جلـــــــــــةر الرااس الضـــــــــــ ء  ةا زن  ةم 

ــةح  الفة ــةح  الفةر   التةو  لمرتب ل رجت   ك األلـــــ ــةن األلـــــ ــةء ال رتةمج العةلمي وعـــــ ــرة  تعـــــ ر    جالي رر العةشـــــ
ل ف  رةدف الي رر العةشرة  2022المادراا جالبر م   جالي رر الاةمس  جالععر ن لترتةب فةلفةر  جزن  ةم 

ر ف العةمل ىلا تحد د  تعــــــــــةء الفر ف العةمل المعفي وةأللــــــــــةح  الفةر  . جفي  ل هي  الاةيا   د ة الرااس الف
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البغراا الم اضــــــــاعا  في العمل الحر مي الدجلي لةفر ف جالم اضــــــــا   اا األجل    المحتمة   ودا  تئج د مؤتمر 
األطراف  في دجرته الحةد    عرة  وةلةس جتاة  المراراا فامة  تعةف ات ااه الفر ف العةمل في المستم ل. ججفمة 

ــةح  الفةر   جح د  دا وم ا  ة جج ته  لمراراا مؤتمر األطراف التي زتـعــــــــــ                                                                          ق وم ا  ة الفر ف العةمل المعفي وةأللـــــــــ
  قدم ممبل لنمةت  تتةاج اجاتمة ةا السـةوم  التي قةم المرتب مؤررا اتبماع ة  5/4من المرار  9جج لـامة الفمرة  

 جالممرراا.لكل فر ف من األفرق  العةمة  في ر ص  جافا  جمؤشر م اضاعي لةت صاةا جالمراراا 

جاقترح ممبل األمةت  ز ضــة جضــ  رط   مل متعددة الســف اا لةفر ف العةمل  جهي مســةل  ت قعــت في  -36
ااتمة ةا لـــــةوم   ج تمةدهة في ااتمة ه التةلـــــ . جاتل  لارل رط  العمل الممدم  ت بة من شـــــمةن  بم  اةن  

فةر   جتففةيهة  جبفد ادجك ز مةك مارـص افد ادجك ز مةك وعــةن تطةت زحرةم معةف  من ارجت   ك األلــةح  ال
 لم اضا  محددة جزجل    م اضاعا  متعةم  وةل رجت   ك.

ــا  المحتمل زن تك ن محل  -37 ــ ا الم اضـ ــف اا جتةقعـ ــ  رط   مل متعددة السـ جز د  دة متكةمةن فكرة جضـ
ــا  الف  ــ   ن الم اضــــ ــطة  وه الفر ف العةمل حتا اان  فضــــ ــت  زج  ةرهة من اهتمةم. جتيرا لةعمل الي  اضــــ ةشــــ

الم اضــا   اا األجل     اقترح  دة متكةمةن م اضــا   مرن لةفر ف العةمل الفير فة ة في دجراته المم ة . جرص 
 زحد المتكةمةن األمةت  وةلعرر   دادهة الا ص .

   
 مسائل أخرى واعتماد التقرير -دال 

من اـدجك  5  في ال فـد 2021ز ـةر/مـة    11تير الفر ف العـةمـل في اةســــــــــــــتـه الراوعـ   المعم دة في  -38
                                                                              األ مةك المعف ن "مسةال زررر". جلم ت ةف  ةمةا في ىطةر هيا ال فد من ادجك األ مةك.

  من ادجك   6  في ال فد 2021ز ةر/مة    12جتير الفر ف العةمل في اةســــــــــته الاةمســــــــــ   المعم دة في   - 39
األ مةك المعف ن "ا تمةد التمر ر". جزافةء ا تمةد التمر ر  زشـــــــــــــةر  دد قةةل من المتكةمةن ىلا صـــــــــــــع ب  الفير في  
التمر ر  ومة في  لك الت صـــاةا  وســـ ب محدجد   ال قت المتةح اةن تعـــر معـــرجع التمر ر جا تمةد  لةحاةم وةلتفســـةف  

ة  م وةته تعةن صــــــاة   تمةر ر اجا  تمةع زافةء الدجرة جترامت ة ق ل تعمام ة  جشــــــدد  دد قةةل من                                                اةن ال  ةجا. جلــــــ 
ــاةا في جقت زورر  ومة في  لك  حةبمة  المتكةمةن  ةا ضــــــــرجرة وحث راةراا ل اتمة ةا المم ة   تةح  الت صــــــ

 زمرن  ق ل اجاتمةع  جالسعي ىلا م اصة  تلساط ة لتفةد  اج دجااا   م  التاعةت اما  الب اتب الم ض ةا . 
  

 تنظيم الجتماع  - رابعا  
 

 افتتاح الجتماع -ألف 
   ج مـد 2021ز ـةر/مـة    12ىلا  10ااتم  الفر ف العـةمـل المعفي وـةأللــــــــــــــةحـ  الفـةر ـ  في الفترة من  -40

                                                                                          مة مبم  ه رمس اةســــــــةا. ججفمة لمة اتفف  ةاه المرتب الم لــــــــ  لمؤتمر األطراف    مد اجاتمةع في شــــــــرل 
ــ ر  دد محدجد من  ــةر ةن اارر ن  ن و عد هبةن  وحضــ ــةر   اما  المعــ ــةر ةن في قة   اجاتمةع  جمعــ                                                                  المعــ

 وةلتادام مفر  الترام  العف    المتعةقدة م  األمم المتحدة.

اةفاة  المرســــــــــاك   رااس الفر ف العةمل. جزلما  ةم  زمةم اجاتمةع  جافتتص اجاتمةع ل  س رةفةةر  ةم   ات   - 41
  رض فة ة لمح   ةم   ن ال ج   المسفدة ىلا الفر ف العةمل ج ن زهدافه جالم اضا  التي  فير فة ة. 

  
 الكلمات -باء 

 من ادجك األ مةك. 4ج 3ج 2قدم ممبة ن لنمةت  م حيةا الت  لا  في ىطةر ال ف د  -42
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المفة رجن التةلا  زلـمةههم  ماغةل   2جبراةلـ  الرااس  ت لا ت ااه المفةقعـ  التي ارا في ىطةر ال فد  -43
 تابةر ة   جمةر ة فةلفةرد  زتاةل ف  فتس اةفةئا  ىلـلةتاة   ج ةر ن لةئ ث شـةفةئ    فتةرج  ك ل م اة   جآدم محمد 

 زج  ن  المرساك .

من اــدجك األ مــةك  تكةم ممبة  الــدجك التــةلاــ  األطراف في ارجت   ك األلــــــــــــــةحـ   2جفي ىطــةر ال فــد  -44
الفةر    ىلـــــــلةتاة  تر فةداد جت بة    ففةفدا  المرســـــــاك  تابةر ة. جتكةم ز ضـــــــة المراقب  ن الدجل  الم قع  التةلا   

قـب  ن الـدجلـ   ةر الم قعـ  التـةلاـ   ال ج ـةا المتحـدة األمر راـ .  مـة تكةم في ىطـةر هـيا ال فـد الرــــــــــــــةن  جالمرا
 المراق  ن  ن فرق  العمل المعفا  وة اراءاا المةلا  جمرتب مرةفح  ا رهةت.

 ســــتاةن  المفة رجن التةلا  زلــــمةههم   ر   3جبراةلــــ  الرااس  ت لا ت ااه المفةقعــــ  التي ارا في ىطةر ال فد  - 45
 ا تتي  ى طةلاة   جر لاه ل  س  ةار را اةر ئ  ك ل م اة   ج ةلمةفة رجلرةت   صرباة   جآدم محمد  تابةر ة . 

من اـدجك األ مـةك  تكةم ممبة  األطراف التـةلاـ  في ارجت   ك األلــــــــــــــةحـ  الفـةر ـ    3في ىطـةر ال فـد  -46
ــة المرا لةن  ن     1  اجتحةد األجرجبي  األرافتةن  زرمةفاة  ال را  ل  البئاار  ففةفدا    بة  المرســـــــــاك. جتكةم ز ضـــــــ

الدجلتةن الم قعتةن التةلةتةن  الرةن ج فدا  جالمراقب  ن الدجل   ةر الم قع  التةلا   ال ج ةا المتحدة األمر را .  
 كمة تكةم المراقب  ن ترتةب فةلفةر.

اـدجك األ مـةك  تكةم ممبة  األطراف الـتةلـا  في ارجت   ك األلــــــــــــــةحـ  الـفةرـ     من  4جفي ىطـةر ال ـفد  -47
ــة المرا ـلةن  ن  المرســـــــــــــــاك    ـبة   ـفدا  ففةـفدا   ـةـتة  تر ـاة  اةرج  ال را ـ ل   2   األجرجبياجتحـةد  . جتكةم ز ضــــــــــــ

 ن ا تترب ك.الدجلتةن  ةر الم قعتةن التةلةتةن    ل م اة جال ج ةا المتحدة. جتكةم ز ضة المراقب  

 من ادجك األ مةك. 5                             جلم ت ةف  ةمةا في ىطةر ال فد  -48
  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -جيم 
  اـــدجك 2021ز ـــةر/مـــة    10زقر الفر ف العـــةمـــل ات افف ااراء  في اةســــــــــــــتـــه األجلا المعم دة في  -49

 األ مةك التةلي 

 المسةال التفياما   -1 

 اجاتمةعبافتتةح   ز   

 ىقرار ادجك األ مةك جتفيام األ مةك.  ت   

من زهداف  4- 16الحد من التدفمةا  ةر المعــــــــرج   لنم اك جاأللــــــــةح  من زال تحمةف الغة    - 2 
 التفما  المستدام . 

ــاةت تســــر ب األلــــةح  الفةر   من  مةاةا تمة ة ىلا  -3  تط ةف ارجت   ك األلــــةح  الفةر   في لــ
 اجتبةر ا ة.

 متةوع  تتةاج اجاتمة ةا السةوم  لةفر ف العةمل المعفي وةأللةح  الفةر  . -4 

 مسةال زررر. -5 

 ا تمةد التمر ر. -6 
  

__________ 

 تاةو   ن اجتحةد األجرجبي جالدجك األ ضةء فاه.  1  
 المرا  تفسه.  2  



CTOC/COP/WG.6/2021/4 
 

 

V.21-03926 17/18 

 

 الحضور -دال 
حضــــــر اجاتمةع ممبة ن  ن األطراف التةلا  في ارجت   ك األلــــــةح  الفةر    جمف م من شــــــةر    ر   -50

  اجتحةد األجرجبي  ز ربابةن   19-تمةع في ضــ ء اةاح    فةدا تترتت وســ ب العــرل المحدد الي  اتاي  اجا
األرافتةن  زرمةفاة  ىلــــــــلةتاة  ىلــــــــت تاة  ىك ادجر  زللةتاة  زتغ ج  زجرج  ا   زج راتاة  ى طةلاة  وةرا  ا   ال را  ل  

  ة رجس  تر ـاة  تر فـةدادالمتعـددة الم مـاةا   اةرج  ا -  افمـة  افن  ا لـفدا  ا لايـاة  دجـل اةغـةرـ ةال رتغـةك  اةبارـة  
ت بة    تعــــــــــــــارـاة  ت تس  البئاار  ام  ر   تفئاتـاة المتحـدة  البم  ر   الدجمةفارـا   ام  ر   جج الد ممراطا  ج 

ــةةي  صـــرباة    ــفغةك  الســـ  د  لـــ  ســـرا  شـ ــة فةفاة  السـ ــة فةكاة  لـ ــةفةدجر  لـ العـــع ا   اف ت زفر حاة  رجمةتاة  السـ
ــة  ففئج    ام  ر  العرات   مةن    ةتة    اتام ــتةن   رجاتاة   -ةج  فرتســــــ ال  لافةر     ففةفدا  ق رص   ة ارســــــ

ك بة    لــــتةر رة  الك  ت   ةفاة  جتياة  ل فةن  لة اة  لةت اتاة  مد عــــمر  المغرت  ممدجتاة العــــمةلا   المرســــاك   
 لفدا.الممةك  العربا  السع د    الفمسة  تابةر ة  تارةرا  ا  ال فد  هفدجراس  ه  

                                                                                                جم ب  ةت ومراق ةن الدجك التةلا  الم قع   ةا ارجت   ك األلـــةح  الفةر    جمف م من شـــةر    ر ا تترتت   -51
   زلترالاة  زلمةتاة  الرةن   فدا.19-وس ب العرل المحدد الي  اتاي  اجاتمةع في ض ء اةاح    فةد

ارجت   ك األلـــــــــةح  الفةر   زج  ةر الم قع   ةاه  جمف م                                                 جم ب  ةت ومراق ةن الدجك التةلا   ةر األطراف في   - 52
  اجتحةد الرجلـي  19- من شـةر    ر ا تترتت وسـ ب العـرل المحدد الي  اتاي  اجاتمةع في ضـ ء اةاح    فةد 

ا لــــــــ ما    ز رلفدا  ا تةن  تعــــــــةد  لــــــــر  جتكة  -األردن  ا مةراا العربا  المتحدة  ىتدجتاســــــــاة  ى ران  ام  ر   
 لر مةك  طةاارستةن  الفة ةن    ل م اة  مةلةئ ة  ال ج ةا المتحدة  الامن. ا 

                                                                                                 جم ب  ةت ومراق ةن المفيمةا الحر ما  الدجلا  التةلا   جمف م من شـةر    ر ا تترتت وسـ ب العـرل المحدد  - 53
ةد  الـاة جالمحار   امة   دجك األتد ئ  مفتدر التعةجن اجقترـ 19- الي  اتاي  اجاتمةع في ضـ ء اةاح    فةد 

ال ـةدئ  راوطـ  اـلدجك المســـــــــــــتمـة   مبةس التعـةجن ـلدجك الاةاج العربـا   ج ـةـل  اجتحـةد األجرجبي لةتعـةجن في مبـةك  
العـدالـ  البـفةاـا   ج ـةلـ  اجتحـةد األجرجبي لةتعـةجن في مبـةك ىتفـة  المـةت ن  فرقـ  العمـل المعفـا  ـوة اراءاا المـةلـا   

ســـــــــــــ احـل األجرجباــ   ا تترب ك  مفيمــ  الـدجك األمر راــ   مفيمــ  األمن جالتعــةجن في  ج ـةلـ  حرس الحــدجد جرفر ال 
 زجرجبة  ترتةب فةلفةر  مفيم  البمةر  العةلما . 

ــرل المحدد  -54 ــ ب العــــ ــةر    ر ا تترتت وســــ                                                                                            جم ب  ةت ومراق ةن  اةتةا األمم المتحدة التةلا   جمف م من شــــ
  مر ئ األمم المتحدة لمرةفح  ا رهةت  مرتب شـــــــــؤجن تئع 19-الي  اتاي  اجاتمةع في ضـــــــــ ء اةاح    فةد

 الس ح  المرتب المعفي ومف  ا وةدة البمةةا  جالمسؤجلا   ن الحمة  .

 قةام  وةلمةء المعةر ةن. CTOC/COP/WG.6/2021/INF/1/Rev.1جترد في ال اام   -55
  

 الوثائق -هاء 
  ةي كةن معرجضة  ةا الفر ف العةمل مة  -56

  بCTOC/COP/WG.6/2021/1ادجك األ مةك المؤقت المعرجح    ز  

جرق  معة مةا زلــــةلــــا  من ى داد األمةت  وعــــةن الحد من التدفمةا  ةر المعــــرج   لنم اك   ت  
  بCTOC/COP/WG.6/2021/2المستدام    من زهداف التفما  4-16جاأللةح  من زال تحمةف الغة   

جرق  معة مةا زلـةلـا  من ى داد األمةت  وعف ان "تط ةف ارجت   ك األلـةح  الفةر   في لـاةت   ج  
  .CTOC/COP/WG.6/2021/3تسر ب األلةح  الفةر   من  مةاةا تمة ة ىلا اجتبةر ا ة"  

  

https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2021/1
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2021/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2021/3
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 اعتماد التقرير  - خامسا  
  ا تمد الفر ف العةمل في اةسـته الاةمسـ  الفرـ ك األجك جالبةتي جالراو  جالاةمس 2021ز ةر/مة     12في   - 57

 من هيا التمر ر. 
 


