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

  تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين باألسلحة النارية     
     ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٩ فيينا يوم املعقود يف

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

هبـا بصـورة    االتِّجـار املعنون "صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والـذخرية و  ٥/٤قراره 
  باألسـلحة الناريـة،    ُيعـىن العضـوية   غري مشروعة"، أن ينشئ فريقاً عامالً حكوميا دوليـا مفتـوحَ  

كافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة      مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة مل     ٣٢مـن املـادة    ٣وفقاً 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     
هبــا بصــورة غــري مشــروعة، املكمِّــل  االتِّجــاراألســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية و

  التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية.
وقـــرَّر املـــؤمتر أيضـــاً، يف ذلـــك القـــرار، أن يـــؤدي الفريـــق العامـــل الوظـــائف التاليـــة:    -٢

ــة مــن خــالل تبــادل اخلــربات واملمارســات بــني      (أ) تســهيل تنفيــذ بروتوكــول األســلحة الناري
اء واملمارسـني العـاملني يف هـذا امليـدان؛ و(ب) تقـدمي توصـيات إىل املـؤمتر بشـأن الكيفيـة          اخلرب

اليت ميكن هبا للدول األطـراف أن تنفِّـذ أحكـام بروتوكـول األسـلحة الناريـة علـى حنـو أفضـل؛          
و(ج) مساعدة املؤمتر على تزويد أمانته بإرشادات بشأن أنشـطتها، وبشـأن اسـتحداث أدوات    

ة تتعلق بتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية؛ و(د) تقدمي توصـيات إىل املـؤمتر بشـأن    مساعدة تقني
الكيفية اليت ميكن أن ُيحسِّن هبا الفريُق العاملُ التنسيَق مع خمتلـف اهليئـات الدوليـة الـيت تكـافح      
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هبـا بصـورة غـري مشـروعة، يف      االتِّجـار صنع األسلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوِّناهتـا والـذخرية و    
  جمال دعم وترويج تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية.

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

ر مـؤمتر األطـراف، يقـدِّم تقـاريره وتوصـياته إىل املـؤمتر، وشـجَّع        مـن عناصـ   ثابتـاً  عنصراًالنارية 
  الفريق العامل على النظر يف عقد اجتماعات سنوية، حسب االقتضاء.  

إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن        ٥/٤طلب املؤمتر يف قراره و  -٤
ة الناريـة وعـن الـدروب املسـتخدمة يف     جـار باألسـلح  تِّجيري دراسةً عن الطابع عـرب الـوطين لال  

، تستند إىل حتليل املعلومات املقدَّمة من الدول عن األسلحة والـذخرية املصـادرة.   االتِّجارذلك 
للمعلومات اليت مجعتها من الدول عـن حالـة    قدَّمت األمانة ملخَّصاً ،ويف دورة املؤمتر السادسة

لداهنا، واقتراحـات بشـأن النطـاق العـاملي ملثـل هـذه       غري املشروع باألسلحة النارية يف ب االتِّجار
  ).CTOC/COP/2012/12الدراسة (

املعنون "ترويج االنضمام إىل بروتوكـول مكافحـة    ٦/٢يف قراره  ،علماًأحاط املؤمتر و  -٥
ــة وأجزائهــا ومك  هبــا بصــورة غــري مشــروعة،   االتِّجــارناهتــا والــذخرية ووِّصــنع األســلحة الناري

باملعلومـات الـيت مجعهـا    مـة عـرب الوطنيـة"،    ظَّاألمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املن    ل التفاقيةمِّاملك
تلك الدراسـة، وطلـب إىل املكتـب    إجراء مكتب املخدِّرات واجلرمية حىت ذلك احلني يف سياق 

بعة فيها وأن ُيكمل هذه الدراسة وفقاً للواليـة املسـندة إليـه، لينظـر فيهـا      أنْ ُيحسِّن املنهجية املتَّ
م يف تلــك الدراســة، املــؤمتر أثنــاء دورتــه الســابعة. ودعــا املــؤمتر الــدول إىل املشــاركة واإلســها   

  حسب االقتضاء.
وعمالً بتلك الوالية، وضـع املكتـب منهجيـة الدراسـة بالتعـاون مـع الـدول األعضـاء،           -٦

 وتســهيل عمليــة مجــع البيانــات مــن الــدول، وأتــاح   توحيــدوأتــاح اســتبيانني إلكتــرونيني بغيــة  
 ٢٨إىل  ٢٦للفريـق العامـل املعـين باألسـلحة الناريـة يف اجتماعـه املعقـود مـن          أيضاًاالستبيانني 
  ). CTOC/COP/WG.6/2014/CRP.2و CTOC/COP/WG.6/2014/CRP.1( ٢٠١٤أيار/مايو 

املعنــون "أمهيــة بروتوكــول مكافحــة  ٧/٢يف قـراره  مــع التقــدير،  اًأحـاط املــؤمتر علمــ و  -٧
هبــا بصــورة غــري مشــروعة،   االتِّجــارة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية و صــنع األســلحة الناريــ 

الطـابع عـرب   عـن  املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية"، بالدراسـة  
جار باألسلحة النارية والدروب املستخدمة فيه، الـيت أجراهـا املكتـب وفقـاً للواليـة      تِّالوطين لال
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، وطلب إىل املكتب أن يضـع الصـيغة النهائيـة لتلـك     ٦/٢، و٥/٤دة إليه يف قراري املؤمتر املسَن
  ويعمِّمها.  الدراسة

أن يواصـل مجـع املعلومـات مـن الـدول      إىل املكتـب   أيضاً ٧/٢ هوطلب املؤمتر يف قرار  -٨
يــق وعــز إىل الفرأغــري املشــروع باألســلحة الناريــة علــى حنــو منــتظم، و  االتِّجــاراألطــراف عــن 

تقدمي توصيات إىل املؤمتر يف دورته الثامنة بشأن مـآل   من أجلالعامل بالنظر يف نتائج الدراسة 
تكرارهــا و/أو  مســألة مــا إذا كــان ينبغــيالدراســة، مبــا يف ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، 

  حتديثها وإدخال حتسينات عليها.
    

    التوصيات  - ثانياً  
ــا   ،األســلحة الناريــةاعتمــد الفريــق العامــل املعــين ب   -٩  ٩يــوم يف اجتماعــه املعقــود يف فيين

  نة أدناه.التوصيات املبيَّ، ٢٠١٥حزيران/يونيه 
  

    توصيات عامة  -ألف  
علمـاً مـع التقـدير باملناقشـات الـيت       ، وقد أحاطالفريق العامل املعين باألسلحة النارية نَّإ  -١٠

األنشـطة الـيت   اطلـع علـى   ، و٢٠١٥نيـه  حزيران/يو ٩جرت أثناء اجتماعـه املعقـود يف فيينـا يـوم     
  أدناه. ضطلع هبا الربنامج العاملي بشأن األسلحة النارية، اعتمد التوصيات املعروضةا

  
  ١التوصية 

  
نضـمام  الل التصديق على بروتوكول األسلحة الناريـة وا دَّبازدياد مع يرحِّبأنْ  يودُّاملؤمتر  لعلَّ

أطرافـاً يف بروتوكـول األسـلحة الناريـة أن تنظـر يف       إليه، وأن يهيب بالدول اليت مل تصـبح بعـدُ  
  ذلك.القيام ب

  
  ٢التوصية 

  
 ،الدول األطراف اليت مل تقم بعُد باستعراض وتعزيز تشـريعاهتا الوطنيـة   حيثَّأنْ  يودُّاملؤمتر  لعلَّ

على القيام بذلك، مبا يّتسق مع بروتوكول األسلحة الناريـة وغـريه مـن الصـكوك ذات الصـلة،      
، بغيــة حتقيــق الفعاليــة يف منــع ومكافحــة صــنع األســلحة  مــاتنفيــذ الربوتوكــول تنفيــذاً تا وعلــى

  مشروع. هبا على حنو غري االتِّجارناهتا والذخرية ووِّالنارية وأجزائها ومك
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  ٣التوصية 
  

أن يعتــرف بأمهيــة بروتوكــول األســلحة الناريــة بوصــفه واحــداً مــن الصــكوك   يــودُّاملــؤمتر  لعــلَّ
ناهتــا والــذخرية   وِّيــة العامليــة الرئيســية ملكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومك       القانون

  هبا على حنو غري مشروع. االتِّجارو
  

  ٤التوصية 
  

ضــطلع بــه الربنــامج العــاملي بشــأن اأن حيــيط علمــاً مــع التقــدير بالعمــل الــذي  يــودُّاملــؤمتر  لعــلَّ
األســلحة الناريــة وتنفيــذه، وأن يطلــب إىل األســلحة الناريــة دعمــاً للتصــديق علــى بروتوكــول  

ــن خــالل         ــها م ــيت تطلب ــدول ال ــدمي املســاعدة إىل ال ــة أن يواصــل تق مكتــب املخــدِّرات واجلرمي
والتعــاون  ،وبنــاء القــدرات والــدعم الــتقين  ،يف جمــاالت املســاعدة التشــريعية  وخباصــٍةبرناجمــه، 
  والبحث والتحليل. ،الدويل

    
    لدراسة عن األسلحة الناريةالنظر يف نتائج ومآل ا  -باء  

الفريــق العامــل بأمهيــة مجــع وحتليــل البيانــات واملعلومــات املوثوقــة مــن الــدول عــن   ســلَّم  -١١
غري املشروع باألسـلحة الناريـة، ال لغـرض تعزيـز املعرفـة العامليـة هبـذه الظـاهرة واسـتبانة           االتِّجار

غـري املشـروع باألسـلحة الناريـة فحسـُب،       االتِّجاراالجتاهات واألمناط وطرائق العمل احملتملة يف 
باألسـلحة   االتِّجارا يف دعم التحقيقات اجلنائية يف جرائم عنصراً استراتيجيأيضاً بل باعتبار ذلك 

القضـائية  النارية واجلرائم ذات الصلة هبا ومجع املعلومات االستخبارية بشأهنا وحتليلـها واملالحقـة   
  ملعلومات والتعاون بني الدول يف هذا الصدد.ملرتكبيها، وكذلك لتيسري تبادل ا

    
    توصيات بشأن نتائج الدراسة   - ١  

  ٥التوصية 
  

مكتــب املخــدِّرات  أعــدَّهاالــيت  ،الناريــةعــن األســلحة دراســة الب يرحِّــبأن  يــودُّاملــؤمتر  لعــلَّ
لدراسـات  مبزيـد مـن ا  باعتبارها منطلقاً هامـاً للقيـام   ، ٦/٢و ٥/٤عمالً بقراري املؤمتر  واجلرمية

ــن   ــة ع ــارالتحليلي ــاملي بشــأن        االتِّج ــامج الع ــديره للربن ــن تق ــرب ع ــة، وأن ُيع ــلحة الناري باألس
يف إعــدادها وتعميهمــا، وفــاًء  األســلحة الناريــة التــابع للمكتــب علــى العمــل الــذي اضــطلع بــه 

  بالوالية املسَندة إليه.
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    ٦التوصية     
املشـاركة يف الدراسـة مـن تـأثري إجيـايب       ترتب علىا أن حييط علماً مع التقدير مب يودُّاملؤمتر  لعلَّ

ممـا أسـهم مـن بـني     مت بيانات إىل مكتب املخدِّرات واجلرميـة،  دَّوفائدة يف بعض البلدان اليت ق
ق الداخليني والتوحيد املعياري للمفـاهيم والتحليـل املتعمِّـ   تعزيز التنسيق والتعاون يف أمور  مجلة

باألســلحة  االتِّجــارعـن   حمليــادة الفعاليــة يف مجـع املعلومــات  ، وزيــاالكـبرية لوقـائع املضــبوطات  
  النارية وإعداد خرائط أنشطته، وكذلك يف عملية اختاذ القرارات.

  
    ٧التوصية     

غــري املشــروع  االتِّجــاراملــؤمتر، إذ يالحــظ الصــعوبات الــيت ُتواَجــه يف مجــع البيانــات عــن   لعــلَّ
أن يطلـب إىل مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة أن      دُّ، يـو األسلحة النارية وأسباب تلك الصعوباتب

  ب على تلك الصعوبات.لُّيقترح، بالتشاور مع الدول األعضاء، ُسبالً للتغ
    

    تعزيز القدرة الوطنية على مجع البياناتبشأن توصيات إىل الدول األعضاء   - ٢  
    ٨التوصية     

أو تعزيز قدراهتا الداخليـة علـى مجـع وحتليـل      يدعو الدول األعضاء إىل تنمية أنْ يودُّاملؤمتر  لعلَّ
نسـيق املعـزَّز   ة ُسـبل منـها التـرويج للت   دَّاألسلحة الناريـة، بعـ  بغري املشروع  االتِّجارالبيانات عن 

ة املعنية، وإىل توفري التـدريب ملـوظفي أجهـزة إنفـاذ القـانون علـى حتديـد        صَّبني السلطات املخت
ناهتا والذخرية وتسجيلها واإلبالغ عنها، وكـذلك  وِّومكمضبوطات األسلحة النارية وأجزائها 

  على إصدار إحصاءات عن املضبوطات على الصعيد الوطين.
  

    ٩التوصية     
الـدول األطـراف علـى تعزيـز نظمهـا الوطنيـة اخلاصـة بوسـم األسـلحة           ثَّأنْ حي يودُّاملؤمتر  لعلَّ
ة دَّاألسـلحة الناريـة، ألغـراض عـ    بـات بروتوكـول   لَّة وحفظ سجالهتا، مبـا يتسـق مـع متط   الناري

أجزائهـــا  -حيثمـــا أمكـــن  -ب مســـارها، وكـــذلك قُّّـــومنـــها اســـتبانة األســـلحة الناريـــة وتع
  ناهتا والذخرية.وِّومك

  
    ١٠التوصية     

الــدول األعضــاء علــى القيــام علــى حنــو منــهجي بعمليــات التســجيل   ثَّأنْ حيــ يــودُّاملــؤمتر  لعــلَّ
ــوالتع ــدوري لل قُّ ــل ال ــة املضــبوطة واملصــادرة     ب والتحلي ــلحة الناري ــن األس ــات ع ــة بيان واجملمَّع
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بنشاط غري مشروع، بغية حتديـد منشـأها وكشـف األشـكال      عالقتهاعليها املشتبه يف  واملعثور
  غري املشروع هبا. التِّجارلاحملتملة 

  
    ١١التوصية     

ب مــن أجــل إجــراء  قُّّــع الــدول األعضــاء علــى اســتخدام نتــائج التع جِّأنْ يشــ يــودُّاملــؤمتر  لعــلَّ
باألسـلحة الناريـة، مبـا يف ذلـك حتقيقـات موازيـة ماليـة         االتِّجـار حتقيقات جنائية متعمقة بشـأن  

  وغري مالية، حيثما يكون مناسباً، بغية مكافحة هذا الشكل من أشكال اجلرمية.
  

    ١٢التوصية     
ب سـع نطـاق ممكـن يف تعقُّــ   ع الــدول األعضـاء علـى التعـاون علــى أو   جِّأنْ يشـ  يـودُّ املـؤمتر   لعـلَّ 

هبــا علــى حنــو غــري مشــروع ومالحقــة       االتِّجــاراألســلحة الناريــة ويف التحقيــق يف صــنعها و   
أو التعـاون القائمـة    التعقُّب، وعلى النظر يف إمكانية االستفادة من آليات ئياالضالعني هبما قضا

حســبما ، ة الناريــة امللحــق هبــامــة وبروتوكــول األســلحظَّ، مبــا يف ذلــك اتفاقيــة اجلرميــة املنحاليــا
  .يكون مناسباً

    
    توصيات بشأن تقدمي املساعدة التقنية من أجل تعزيز مجع البيانات وحتليلها  - ٣  
    ١٣التوصية     

وغـريه مـن   واجلرميـة  مها مكتب املخـدِّرات  دِّأنْ يعترف باملساعدة التقنية اليت يق يودُّاملؤمتر  لعلَّ
   بعض الدول األعضاء.مقدِّمي املساعدة التقنية إىل

  
    ١٤التوصية     

أنْ يوصـي مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة باالضـطالع بأنشـطة توعيـة وتـدريب،          يـودُّ املـؤمتر   لعلَّ
احلالية املسَندة إليه ورهناً بتوافر املوارد، بغية تعزيز املعرفة والتشـجيع علـى    الواليةضمن نطاق 

غـري املشـروع يف    االتِّجـار ادل البيانـات عـن   يف مجـع وتبـ  مشاركة الـدول األعضـاء بقـدر أكـرب     
واضعاً يف االعتبار التحدِّيات املواجهة يف إعداد الدراسة عن األسـلحة الناريـة   األسلحة النارية، 

  بغية حتسني حتديد احتياجات الدول األعضاء إىل املساعدة التقنية.
  

    ١٥التوصية     
اجلرمية والـدول األعضـاء واجلهـات املاحنـة إىل مواصـلة      أنْ يدعو مكتب املخدِّرات و يودُّاملؤمتر  لعلَّ

تقدمي الدعم املايل واملساعدة التقنية بغية مساعدة الدول األعضاء، بناًء على طلبها، يف تعزيز قـدرهتا  
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ــة    االتِّجــارعلــى مجــع املعلومــات عــن املضــبوطات ذات الصــلة ب    غــري املشــروع يف األســلحة الناري
، االتِّجـار ة ومنـها مـثالً اجلـرائم املقترنـة هبـذا      دَّمبـا يشـمل جمـاالت عـ     واإلبالغ عن تلك املعلومات،

جرين، وحتديد السوابق القضائية ذات الصـلة، وكـذلك حتديـد املمارسـات اجليـدة      تَّوحتديد هوية امل
غــري  االتِّجــارغــري املشـروع ومكافحتــه، بغيــة دعـم مجــع البيانــات عـن     االتِّجــاراملتَّبعـة يف منــع هـذا   

  األسلحة النارية وحتليل تلك البيانات على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل.باملشروع 
  

    ١٦التوصية     
إىل مكتب املخدِّرات واجلرمية أن يواصل مسـاعدة الـدول األعضـاء، بنـاًء     أنْ يطلب  يودُّاملؤمتر  لعلَّ

 مهـا ُنظُيـة إىل تعزيـز   على طلبها، من خالل برناجمه العاملي بشأن األسلحة النارية، يف جهودهـا الرام 
وصـاً يف جمـاالت   سـق مـع بروتوكـول األسـلحة الناريـة، وخص     يتَّ اخلاصة مبراقبة األسلحة النارية، مبـا 

ف فيهـا؛ والـدعم الـتقين    رُّ؛ واستبانة األسلحة الناريـة وضـبطها ومصـادرهتا والتصـ    التطوير التشريعي
بـها؛ والتـدريب وبنـاء القـدرات يف التحقيـق يف      قُّألسلحة الناريـة وحفـظ سـجالهتا وتع   بشأن وسم ا

ناهتـا  وِّ، بغية منع صنع األسلحة النارية وأجزائهـا ومك ئيااجلرائم ذات الصلة ومالحقة مرتكبيها قضا
  هبا على حنو غري مشروع ومكافحتهما والقضاء عليهما. االتِّجاروالذخرية و

    
باألسلحة النارية وأساليب  االتِّجار توصيات بشأن تبادل املعلومات واخلربات عن دروب  -٤  

استناداً ومكافحته  االتِّجاربعة فيه، واملمارسات اجليدة الرامية إىل منع هذا تَّالعمل امل
    أنشطة مناسبة بشأن مجع البيانات يف املستقبل يِّنتائج الدراسة وأ إىل

    ١٧التوصية     
الفريـق  جتماعات اليت يعقـدها  الستفادة من اع الدول األعضاء على االجِّيش أنْ يودُّاملؤمتر  لعلَّ

باألسـلحة   االتِّجـار وذلك مـن أجـل التشـارك يف املعلومـات عـن اجتاهـات        ،يف املستقبلالعامل 
ــع     ــا، م ــه وتبادهل ــه وأمناط ــة ودروب ــب      الناري ــة مكت ــائج دراس ــها نت ــور ومن ــة أم ــراف جبمل االعت

مارسـات اجليـدة والـدروس املستخلصـة     املخدِّرات واجلرمية عن األسـلحة الناريـة، والنظـر يف امل   
 املعنيـة يات املواَجهـة يف مجـع وحتليـل البيانـات     دِّوالتحـ  التجـارب الناجحـة  واخلربات املكتسبة و

غـري   االتِّجـار ويف منع ومكافحة هذه اجلرائم، وذلك بغية تعزيز التعاون والتنسـيق يف مكافحـة   
  املشروع باألسلحة النارية وما يتصل به من جرائم.
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    توصيات بشأن مآل الدراسة  - ٥  
    ١٨التوصية     

مجــع داً الواليــة املســَندة إىل مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة بشــأن  د جمــدَّكِّــيؤ أنْ يــودُّاملــؤمتر  لعــلَّ
باألسـلحة   االتِّجـار ية والنوعية والبيانـات املصـنَّفة علـى حنـو مالئـم عـن       وحتليل املعلومات الكمِّ
دراسـة مـرة    دَّطلـب إىل األمانـة أن تعـ   أن ينظـر يف  أن يا والذخرية، وناهتوِّالنارية وأجزائها ومك

وتدفُّقاتــه علــى الصــعيد الــوطين، وكــذلك علــى  وأمناطــه  االتِّجــاركــل ســنتني عــن أبعــاد هــذا  
بالعمـل  علـى حنـو متـوازن وموثـوق وشـامل،      حسـب االقتضـاء،   الصعيدين اإلقليمي والـدويل،  

ــ ــاون الـ ــاء،  والتعـ ــدول األعضـ ــع الـ ــائج وثيقني مـ ــارك يف نتـ ــة والتشـ ــل تلـــك الدراسـ ويف أفضـ
  ا بناًء على أساس منتظم.ارسات والدروس املستفادة وتعميمهاملم

    
    ١٩التوصية     

 تزويــد مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة  لعــلَّ املــؤمتر يــودُّ أن حيــثَّ الــدول األعضــاء علــى مواصــلة   
وأن حيـثَّ  وع باألسـلحة الناريـة،   بالبيانات واملعلومات الكمية والنوعية عـن االجتـار غـري املشـر    

وذلـك بغيـة تعزيـز تبـادل     الدول اليت مل تقـم بعـُد بـذلك علـى الشـروع يف تزويـد املكتـب هبـا،         
املعلومــات بــني الــدول األعضــاء وتــوافر البيانــات، وأن يوصــي الــدول باملشــاركة يف املبــادرات 

  أعاله. ١٨املشار إليها يف التوصية 
    

  ٢٠التوصية 
التعـاون الوثيـق مـع الـدول     يقـوم، ب أنْ يطلب إىل مكتب املخدِّرات واجلرمية أن  يودُّ املؤمتر لعلَّ

غـري   االتِّجـار األعضاء ومـع املنظمـات ذات الصـلة الـيت لـديها واليـة بشـأن مجـع البيانـات عـن           
بعــة بشــأن تبيــان تَّاملشــروع باألســلحة الناريــة، واضــعاً يف احلســبان ضــرورة تعــديل املنهجيــة امل 

املصادفة واخلربات املكتسبة يف إعـداد دراسـة املكتـب األوىل عـن األسـلحة الناريـة،        التحديات
ــو ــع الــدول األعضــاء،    ك ــتبيانات   بذلك بالتشــاور م ــيح وحتــديث اس حســب  املضــبوطاتتنق

ة ونوعيـة تكميليـة إضـافية، حيثمـا كـان مناسـباً،       يـ معلومات كمما يلزم من إدراج االقتضاء وب
والتجـارب الناجحـة، أو متعلقـة     ت املبلِّغة واألطر القانونية الوطنيـة ة من خمتلف الوكاالدَّمستم
 السوابق القضـائية ذات الصـلة  وب، قُّالية التعاون الدويل ألغراض التعمبا يف ذلك تقييم لفع هبا،

  .حيثما أمكن
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    ٢١التوصية     
وثيق مع الدول األعضاء الاون تعيقوم، بالمكتب املخدِّرات واجلرمية أن أنْ يطلب إىل  دُّاملؤمتر يو لَّلع

أنــواع فئــات بتنقــيح واملنظمــات ذات الصــلة، ومنــها املنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة (اإلنتربــول)، 
ة من األسـلحة الناريـة،   يَّانات، مبا يف ذلك األنواع اِحلرفاألسلحة النارية املستخَدمة من أجل مجع البي

   مجع البيانات عن األسلحة النارية على الصعيد الدويل.بغية تيسريوبتحديد هذه الفئات عند اللزوم، 
  

    ٢٢التوصية     
أن يـدعو الـدول األعضـاء إىل مواصـلة، أو      دُّاملؤمتر يو لَّبالنظر إىل التوصيات الواردة أعاله، لع

باألســلحة الناريــة وتقــدمي تلــك  االتِّجــارمباشــرة، مجــع البيانــات واملعلومــات ذات الصــلة عــن  
ظام إىل مكتب املخدِّرات واجلرميـة، وكـذلك إىل إعـادة تأكيـد وجـود، أو تعـيني،       البيانات بانت

  باألسلحة النارية. االتِّجارجهة وصل وطنية مسؤولة عن مجع وتصنيف املعلومات عن 
  

    ٢٣التوصية     
عاً بشـأن  سُّـ أن تدعم االضـطالع ببحـوث أكثـر تو   إىل يدعو الدول األعضاء  أنْ دُّاملؤمتر يو لَّلع
ناهتا والذخرية وأساليب العمـل املتَّبعـة   وِّباألسلحة النارية وأجزائها ومك االتِّجارف أشكال خمتل

باألسـلحة   االتِّجـار التحليل التشريعي ودراسات احلاالت والبحوث عـن جـرائم    يشملفيه، مبا 
  ها وصالهتا جبرائم أخرى.يالنارية، وأصنافها النمطية ومنهجياهتا ومرتكب

    
    ن التعاون والتنسيق مع املنظمات األخرىتوصيات بشأ  -٦  
    ٢٤التوصية     

يدعو مكتب املخدِّرات واجلرمية وغريه من املنظمات املسـَندة إليهـا واليـات     أنْ دُّاملؤمتر يو لَّلع
مماثلة بشأن مجع البيانات عن األسلحة النارية إىل استكشاف ُسبل التعاون والتنسيق معاً، بغيـة  

علـى  زامات اإلبالغ املتمايزة لـدى الـدول األعضـاء، وتيسـري إنتـاج بيانـات       التآزر بني الت تعزيز
  وقابل للمقارنة. حنو معياري
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حشد املوارد من أجل دعم أنشطة الربنامج العاملي بشأن األسلحة النارية توصيات بشأن       -٧  
    ومواصلة الدراسة عن األسلحة النارية

    ٢٥التوصية     
الـدول األعضـاء إىل طلـب تـوفري املـوارد مـن أجـل األنشـطة املبيَّنـة يف           يدعوأنْ  دُّاملؤمتر يو لَّلع

 صُّهــذا التقريــر، وإىل ضــمان وفــاء مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة بالواليــة املســَندة إليــه فيمــا خيــ 
بروتوكـــول األســـلحة الناريـــة، مبـــا يف ذلـــك تنفيـــذ القـــرارات ذات الصـــلة الصـــادرة عـــن         

  األطراف.  مؤمتر
    

    ل الفريق العامل يف املستقبلأعما  -جيم  
بأمهيـة دوره يف   سـلِّماً باملناقشـات املثمـرة الـيت جـرت يف إطـاره، وم      ، مرحِّبـاً قّدم الفريق  -١٢

تيسري تبادل اخلـربات واملعـارف بـني املشـاركني بشـأن طرائـق تعزيـز تنفيـذ بروتوكـول األسـلحة           
  النارية، التوصيات التالية:

  
    ٢٦التوصية     

ــ ــو املــؤمتر لَّلع ــٍد ثابــت يف جــدول أعمــال الفريــق العامــل خيــ    دُّي ــادل  صأنْ ينظــر يف إدراج بن تب
 االتِّجـار هبا على حنو غري مشـروع واجتاهـات هـذا     االتِّجاراملعلومات عن صنع األسلحة النارية و

ودروبه وأمناطه، واملمارسات اجليدة يف منع ومكافحـة هـذه اجلـرائم، وكـذلك إصـدار حتـديثات       
  مانة عن وضعية البيانات اجملمَّعة واملقدَّمة من الدول األعضاء عن هذه القضايا.دورية من األ

  
    ٢٧التوصية     

ــ ــو  لَّلع ــؤمتر ي ــأنْ يؤ دُّامل ــا قــ كِّ ــراره رَّد جمــدداً م ــق العامــل املعــين    ٧/١ره يف ق ــأنْ يكــون الفري ب
ــاً مــن عناصــر املــؤمتر، وأن يطلــب، إذْ يالحــظ الصــ     ــة عنصــراً ثابت عوبات الــيت باألســلحة الناري

تواجهها الوفـود يف اسـتقدام خـرباء حلضـور االجتماعـات الـيت ال تسـتغرق سـوى يـوم واحـد،           
  عقَد اجتماعات يف املستقبل لفترة أطول من يوم واحد.

  
    تنظيم االجتماع  - اًلثثا  
    افتتاح االجتماع  -ألف  

يينــــا يــــوم د االجتمــــاع الثالــــث للفريــــق العامــــل املعــــين باألســــلحة الناريــــة يف ف ُعِقــــ  -١٣
  .٢٠١٥حزيران/يونيه   ٩
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ابيل فيكانـدي بالسـا (إسـبانيا)، رئيسـة الفريـق العامـل.       سـ وافتتحت االجتمـاع ماريـا إي    -١٤
وألقت كلمة أمام االجتماع عرضت فيها حملة عامة عن الوالية املسـَندة إىل الفريـق العامـل وعـن     

  .اليت ينظر فيهاأنشطته واملواضيع 
اع، أدىل بكلمــات ممثلــو الــدول التاليــة األطــراف يف بروتوكــول      ان افتتــاح االجتمــ  بَّــوإ  - ١٥

. وأدىل بكلمـة أيضـاً االحتـاد    ، املكسـيك كوبـا ، العـراق شـيلي،   ،إكـوادور ، أرمينيااألسلحة النارية: 
ت مَّيف بروتوكـول األسـلحة الناريـة؛ وضـ    طـرف  إقليميـة  وهو منظمة تكامـل اقتصـادي   األورويب، 

ا وتركيـا والنـرويج. وأدىل بكلمـة املراقـب عـن كنـدا، وهـي دولـة         صوهتا إىل تلـك الكلمـة أوكرانيـ   
ــا         ــة دول أمريكـ ــن جمموعـ ــة عـ ــا بالنيابـ ــل بنمـ ــة ممثـ ــا أدىل بكلمـ ــول. كمـ ــى الربوتوكـ ــة علـ موقِّعـ

  والكاريبـي.  الالتينية
مـة  ظَّذ يف الفـرع املعـين باجلرميـة املن   أيضـاً رئـيس قسـم دعـم التنفيـ      ةوأدىل بكلمة افتتاحيـ   -١٦
  غري املشروع، التابع ملكتب املخدِّرات واجلرمية. االتِّجارو
    

    البيانات  -باء  
م عروضــاً إيضــاحية مسعيــة بصــرية يف إطــار البنــد دَّأدىل ممثــل األمانــة ببيــان متهيــدي وقــ  -١٧
  من جدول األعمال.  ٢
مـن جـدول األعمـال     ٢ى توجيه املناقشـة الـيت جـرت يف إطـار البنـد      لَّوبرئاسة الرئيسة، تو  - ١٨
فابيو ماريين (االحتاد األورويب)، ومـاركوس فينيسـيوس دا سـيلفا دانتـاس      ظرون التالية أمساؤهم:املنا

  (الربازيل)، وكريستوف راؤول تابسوبا (بوركينا فاسو).
ممثلو الـدول التاليـة األطـراف     بكلمة، أدىل أيضاً من جدول األعمال ٢ويف إطار البند   -١٩

نا فاسو، الربازيل، العراق، املكسيك، إيطاليا، سويسـرا،  يف بروتوكول األسلحة النارية: بوركي
األرجنــتني، غواتيمــاال. وأدىل بكلمــة أيضــاً االحتــاد األورويب؛ وهــو منظمــة تكامــل اقتصــادي    

  طرف يف بروتوكول األسلحة النارية.إقليمية 
  عتني على الربوتوكول كندا والصني.املراقبان عن الدولتني املوقِّ بكلمةوأدىل   -٢٠
  أيضاً املراقبان عن الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا. بكلمةوأدىل   -٢١
غــري  االتِّجــارمــة وظَّدعــم التنفيــذ يف فــرع اجلرميــة املنأيضــاً رئــيس قســم  بكلمــةوأدىل   -٢٢

  املشروع التابع ملكتب املخدِّرات واجلرمية.
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -جيم  
بتوافـــق  ،٢٠١٥حزيران/يونيـــه  ٩يف  املعقـــودة وىلاأل جلســـتهيف  ،عامـــلالفريـــق ال أقـــرَّ  -٢٣

  جدول األعمال التايل:اآلراء 
  املسائل التنظيمية:  -١

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

جـار باألسـلحة الناريـة    تِّاملتعلقة بالطابع عرب الوطين لالالنظر يف نتائج الدراسة   -٢
  دروب املستخدمة فيه.وال

  مسائل أخرى.  -٣
  اعتماد التقرير.  -٤

    
    احلضور  - دال  

كانـــت الـــدول التاليـــة األطـــراف يف بروتوكـــول األســـلحة الناريـــة ممثَّلـــةً يف االجتمـــاع:     - ٢٤
 الربتغـال،  الربازيـل،  ا،إيطاليـ  أوكرانيـا،  أوروغـواي،  أنغـوال،  إكـوادور،  إسبانيا، أرمينيا، ،األرجنتني
 اجلمهوريـة  ر،اجلزائـ  تـونس،  تركيا، بيالروس، بريو، ا،بولند فاسو، بوركينا بنما، غاريا،بل بلجيكا،

 ي،شــيل سويســرا، ســلوفينيا، ســلوفاكيا، الســلفادور، رومانيــا، ة،اجلمهوريــة الدومينيكيــ التشــيكية،
 ،لبنـان  كينيـا،  ا،كوسـتاريك  كوبـا،  البوليفاريـة)،  – مجهوريـة ( فرتويـال  غواتيمـاال،  عمـان،  العـراق، 
 .اهنغاري نيجرييا، النمسا، ج،النروي السعودية، العربية اململكة املكسيك، املغرب،

طـرف يف بروتوكـول   إقليميـة  وكان االحتاد األورويب، وهـو منظمـة تكامـل اقتصـادي       -٢٥
  األسلحة النارية، ممثَّالً يف االجتماع.

ــة      - ٢٦ ــة علــى بروتوكــول األســلحة الناري ــة املوقِّع ــدول التالي ــةً مبــراقبني:  وكانــت ال ــا،  ممثَّل أملاني
  .الشمالية تحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندااململكة امل، لكسمربغ، الصني، كندامجهورية كوريا، 

بروتوكــول األســلحة  مــن الــدول األطــراف يف وكانــت الــدول التاليــة، وهــي ليســت    -٢٧
ــراقبني:       ــةً مب ــه، ممثَّل ــة علي ــدول املوقِّع ــن ال ــة وال م ــاد الرالناري ــتان، األردن، ي،وســاالحت  أفغانس

 القوميـات)،  املتعـددة  - دولـة ( بوليفيـا  )،اإلسالمية-مجهورية( إيران املتحدة، العربية اإلمارات
  .املتحدة الواليات النيجر، مصر، ا،كولومبي فرنسا، غينيا، النكا، سري
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ــم لــدى             -٢٨ ــة مراقــب دائ ــري عضــو حتــتفظ ببعث ــي دولــة غ ــة فلســطني، وه ــت دول   وكان
  تحدة، ممثَّلةً يف االجتماع.األمم امل

لــة مبــراقبني: برنــامج املعــايري ثَّمم ة التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدةوكانــت الــربامج التاليــ  -٢٩
الدولية ملراقبة األسلحة الصغرية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، ومركـز تبـادل املعلومـات يف     

  رية واألسلحة اخلفيفة.ملراقبة األسلحة الصغأوروبا وشرق جنوب شرق أوروبا 
مكتــب الشــرطة األورويب، مبــراقبني:  ةًلــمــات احلكوميــة الدوليــة التاليــة ممثَّوكانــت املنظ  -٣٠
منظمة األمن والتعاون يف ، وجامعة الدول العربيةاملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول)، وو

ــة     ــا، وترتيــب فاســنار بشــأن ضــوابط تصــدير األســلحة التقليدي ــا  أوروب  توالســلع والتكنولوجي
  املزدوجة االستخدام.

  قائمة باملشاركني. CTOC/COP/WG.6/2015/INF/1وترد يف الوثيقة   -٣١
    

    الوثائق  - هاء  
  كانت الوثائق التالية معروضة على الفريق العامل:  -٣٢

  )؛CTOC/COP/WG.5/2015/1وشروحه ( املؤقَّتجدول األعمال   (أ)  
أنشطة مكتب األمـم املتحـدة املعـين     عنمن إعداد األمانة ورقة معلومات أساسية   (ب)  

باملخدِّرات واجلرمية الرامية إىل تشجيع ودعـم التصـديق علـى بروتوكـول األسـلحة الناريـة وتنفيـذه        
)CTOC/COP/WG.6/2015/2.(  

رة مــن األمانــة حتيــل فيهــا نتــائج الدراســة املتعلقــة بالطــابع عــرب الــوطين     كِّمــذ  (ج)  
  ).CTOC/COP/WG.6/2015/CRP.1(والدروب املستخدمة فيه لحة النارية جار باألستِّلال
    

    اعتماد التقرير  - رابعاً  
  .التقرير عن اجتماعههذا ، اعتمد الفريق العامل ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٩يف   -٣٣
  


