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

      جدول األعمال املؤقَّت املشروح  
   جدول األعمال املؤقَّت    

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

حفــظ مــن خــالل  شــروع باألســلحة الناريــةاحلــد مــن االجتــار غــري امليف  كيفيــة اإلســهام -٢
ــن خــالل  ب، وكــذلكالســجالت والوســم والتعقُّــ   ــادل     م ــها وتب ــات وحتليل مجــع البيان
ــواد   ــات، مبوجــب امل مــن بروتوكــول مكافحــة صــنع األســلحة     ١٢و ٨و ٧و ٦املعلوم

ة ل التفاقيـ ناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكمِّـ النارية وأجزائها ومكوِّ
  . حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةاألمم املتحدة ملكاف

شــبكات مراقبــة األســلحة   ضــمن ختصَّــةتطــوير أو تعزيــز مهــارات اخلــرباء والســلطات امل   - ٣
دة علــى الصــعيدين حتســني التعــاون وتبــادل املعلومــات واملمارســات اجليِّــ مــن أجــلالناريــة 

  باألسلحة النارية ومكافحته.اإلقليمي والدويل هبدف منع االجتار غري املشروع 
تعزيز املساعدة التقنية وبناء القدرات ملكافحة االجتار غري املشروع باألسـلحة الناريـة يف     -٤

  سياق منع اجلرمية والعدالة اجلنائية. 
  مسائل أخرى. -٥
  اعتماد التقرير.  -٦
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    الشروح  
    املسائل التنظيمية  - ١ 

    افتتاح االجتماع (أ)  
، ٢٠١٦أيار/مــــايو  ١٨الفريــــق العامــــل املعــــين باألســــلحة الناريــــة يف ســــُيفتتح اجتمــــاع 

  .٠٠/١٠  الساعة  يف
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال (ب)  
ر مـــؤمتر األطـــراف يف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظَّمـــة عـــرب الوطنيـــة، يف قـــرَّ

كوِّناهتا والـذخرية واالتِّجـار هبـا بصـورة     املعنون "صنع األسلحة النارية وأجزائها وم ٥/٤ قراره
ا باألسـلحة الناريـة،   ا مفتـوح العضـوية معنيـ   ا دوليحكومي عامالًغري مشروعة"، أن ينشئ فريقاً 

مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة           ٣٢مـن املـادة    ٣للفقرة  وفقاً
لداخلي للمؤمتر، يترأسـه أحـد أعضـاء مكتـب املـؤمتر، لكـي       من النظام ا ٢من املادة  ٢والفقرة 

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

  ة املنظَّمة عرب الوطنية.التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمي
، يف ذلك القرار، أن يؤدي الفريق العامل الوظائف التاليـة: (أ) تسـهيل تنفيـذ    ر املؤمتر أيضاًوقرَّ

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

األطراف أن تنفِّذ أحكام بروتوكول األسلحة النارية علـى حنـو أفضـل؛ و(ج) مسـاعدة املـؤمتر      
على تزويد أمانته بإرشادات بشأن أنشـطتها، وبشـأن اسـتحداث أدوات مسـاعدة تقنيـة تتعلـق       

بشأن الكيفية اليت ميكـن أن  بتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية؛ و(د) تقدمي توصيات إىل املؤمتر 
ُيحسِّن هبا الفريق العامل التنسيق مع خمتلف اهليئات الدولية اليت تكـافح صـنع األسـلحة الناريـة     
وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا بصورة غري مشروعة، يف جمال دعـم وتـرويج تنفيـذ    

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

أن يكـون الفريـق العامـل املعـين      ،عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقـة هبـا"، ضـمن مجلـة أمـور     
م تقـاريره وتوصـياته إىل املـؤمتر،    من عناصر مؤمتر األطـراف، يقـدِّ   ثابتاً باألسلحة النارية عنصراً

  العامل على النظر يف عقد اجتماعات سنوية، حسب االقتضاء.   لفريَقع اوشجَّ
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، علـى  ٢٠١٦شـباط/فرباير   ١٢ع ملؤمتر األطراف، يف اجتماعـه املنعقـد يف   فق املكتب املوسَّواتَّ
أيار/مــايو  ١٩و ١٨ر عقــده يف فيينــا يــومي   املواضــيع الفنيــة الجتمــاع الفريــق العامــل املقــرَّ     

، مـــن خـــالل إجـــراء ٢٠١٦شـــباط/فرباير  ٢٣ع، يف كتـــب املوسَّـــفـــق امل. ومـــن مث، ات٢٠١٦َّ
طة الجتماع الفريق العامـل، علـى حنـو مـا ورد يف جـدول      املوافقة الصامتة، على املواضيع املبسَّ

  ت احلايل.األعمال املؤقَّ
مـن   ٧/١لقـرار املـؤمتر    تنظيم األعمـال املقتـرح، الـوارد يف مرفـق هـذه الوثيقـة، وفقـاً        عدَّوقد أُ
متكني الفريق العامـل مـن أداء الوظـائف املسـندة إليـه ضـمن حـدود مـا هـو متـاح لـه مـن              أجل

وقت وخدمات مـؤمترات. ومـن شـأن املـوارد املتاحـة للفريـق العامـل أن متكنـه مـن عقـد أربـع            
  جلسات عامة خالل يومني مع خدمات ترمجة شفوية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست.

    
حفظ السجالت من خالل  حلد من االجتار غري املشروع باألسلحة الناريةا يف كيفية اإلسهام  - ٢ 

مجع البيانات وحتليلها وتبادل املعلومات، مبوجب  من خالل ب، وكذلكوالوسم والتعقُّ
ناهتا من بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ ١٢و ٨و ٧و ٦املواد 

فحة اجلرمية ل التفاقية األمم املتحدة ملكاوعة، املكمِّوالذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشر
     املنظمة عرب الوطنية

بأشكال خمتلفة من اجلرمية املنظمـة وغريهـا    وثيقاً يرتبط االجتار غري املشروع باألسلحة النارية ارتباطاً
وكسـلع  منها اإلرهاب، إذ قد تسـتخدم األسـلحة الناريـة يف ارتكـاب اجلـرائم      ومن اجلرائم اخلطرية، 

  زاعات املسلحة واجلرمية املنظمة وانعدام األمن. ـمرحبة لالجتار ميكن أن تساعد يف تأجيج الن
قر بالعالقة بني االجتار باألسلحة النارية واجلرمية املنظمة وتأثريها علـى التنميـة يف إطـار هـدف     وقد أُ

املة ال ُيهمَّـش فيهـا أحـد    ، الذي يهدف إىل "التشجيع على إقامة جمتمعات مس١٦التنمية املستدامة 
من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤسسـات فعالـة   

من اهلـدف، علـى    ٤- ١٦ الغاية نصتووخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات". 
شـروعة لألمـوال واألسـلحة،    وجه اخلصوص، على ما يلي: "احلد بقدر كـبري مـن التـدفقات غـري امل    

وتعزيز اسـترداد األصـول املسـروقة وإعادهتـا ومكافحـة مجيـع أشـكال اجلرميـة املنظمـة، حبلـول عـام            
". ويركز املؤشر الذي اقترحه فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشـرات أهـداف   ٢٠٣٠

ى نســبة املضــبوطات مــن األســلحة علــ بلــوغ تلــك الغايــةالتنميــة املســتدامة لرصــد التقــدم احملــرز يف 
الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة الــيت جيــري تســجيلها وتعقبــها، وفقــا للمعــايري الدوليــة والصــكوك          
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ويتضــمن قيــاس مــا حتــرزه الســلطات الوطنيــة مــن تقــدم يف منــع االجتــار غــري املشــروع  )١(القانونيــة،
  .  باألسلحة النارية ومكافحته، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل

ــراره   ــؤمتر، يف ق ــور، أنَّ ٥/٤واســتذكر امل ــة أم ــة  ، ضــمن مجل ــن  هــو بروتوكــول األســلحة الناري م
ة واالجتـار هبـا   ناهتا والـذخري الصكوك العاملية الرئيسية ملكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

ــة وتعقُّ   وأنَّ ،بصــورة غــري مشــروعة  ــها ومجــع البحفــظ الســجالت ووســم األســلحة الناري يانــات ب
من اللَّبنات األساسية الضـرورية واملترابطـة للنظـام الشـامل ملكافحـة       هي وحتليلها وتبادل املعلومات

  االجتار غري املشروع باألسلحة النارية.  
ويستند جدول األعمال احلايل إىل املناقشات اليت جرت خالل االجتماعات السابقة للفريق العامـل  

يات الـيت اعتمـدها الفريـق العامـل. ويف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول          املعين باألسلحة النارية والتوص
ت يف االجتمـاع الـذي عقـده يف    قـرَّ األعمال، لعل الفريق العامـل ينظـر يف مراعـاة التوصـيات الـيت أُ     

، فيمــا يتعلــق بــدعم تنفيــذ متطلبــات الربوتوكــول اخلاصــة  ٢٠١٤أيار/مــايو  ٢٨إىل  ٢٦فيينــا مــن 
ب املنهجي لألسلحة النارية يف التحقيقات اجلنائية؛ شجيع على التعقُّحبفظ السجالت والوسم؛ والت

وتعزيز التعاون الدويل فيما يتعلق بالتعقـب وتبـادل املعلومـات؛ واختـاذ تـدابري لتعزيـز مجـع البيانـات         
 ).  CTOC/COP/WG.6/2014/4املتعلقة باالجتار باألسلحة النارية واجملاالت ذات الصلة وحتليلها (

ــوم     وعــالوة علــ  ــا ي ــل، يف اجتماعــه املنعقــد يف فيين ــق العام ــك، أوصــى الفري ــه  ٩ى ذل حزيران/يوني
، ضمن مجلة أمور، بـأن حيـث املـؤمتر الـدول األطـراف علـى تعزيـز نظمهـا الوطنيـة اخلاصـة           ٢٠١٥

بوسم األسلحة النارية وحفظ سجالهتا، مبا يتسـق مـع متطلبـات بروتوكـول األسـلحة الناريـة، وأن       
ب والتحليـل الـدوري   اء على القيام على حنو منهجي بعمليـات التسـجيل والتعقُّـ   حيث الدول األعض

يف عالقتـها   الـيت ُيشـتبه  عـة واملعثـور عليهـا    للبيانات عن األسلحة الناريـة املضـبوطة واملصـادرة واجملمَّ   
بنشـاط غــري مشــروع، بغيــة حتديــد منشــأها وكشــف األشــكال احملتملــة لالتِّجــار غــري املشــروع هبــا  

)CTOC/COP/WG.6/2015/3.(  
عرض على الفريق العامل للنظـر يف هـذا البنـد ورقـة معلومـات أساسـية مـن إعـداد األمانـة عـن           وسُت

تــدابري منــع االجتــار غــري املشــروع باألســلحة الناريــة واحلــد منــه، وحتســني التعــاون علــى الصــعيدين  
). CTOC/COP/WG.6/2016/2اإلقليمــي والــدويل، ومــا يتصــل بــذلك مــن أنشــطة مســاعدة تقنيــة ( 

دة والثغــرات ولعــل الفريــق العامــل يــود أيضــاً االطــالع علــى مــذكرة األمانــة عــن املمارســات اجليِّــ  
ناهتــا والــذخرية واالجتــار هبــا يات يف جمــال مكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّوالتحــدِّ

                                                         
املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة املشترك بني الوكاالت اخلرباء تقرير فريق حسبما ترد يف  )١(  

)E/CN.3/2016/2(.  
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ــذ بروتوكــول األســلحة الن       ــة لتيســري تنفي ــدابري الالزم ــدة يف  بصــورة غــري مشــروعة، والت ــة، املع اري
 ٢٠١٢أيار/مــــــايو  ٢٢و ٢١االجتمــــــاع األول للفريــــــق العامــــــل املنعقــــــد يف فيينــــــا يــــــومي  

)CTOC/COP/WG.6/2012/3  وكـــذلك علـــى ورقـــة املعلومـــات األساســـية الـــيت أعـــدهتا األمانـــة ،(
ــن     ــد م ــل املنعق ــق العام ــاع الفري ــايو  ٢٨إىل  ٢٦الجتم ــة ، بشــأن التحــدِّ ٢٠١٤أيار/م يات القائم

ناهتـا والـذخرية واالجتـار    دة يف جمال مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّرسات اجليِّواملما
هبــــا بصــــورة غــــري مشــــروعة والتــــدابري الالزمــــة لتيســــري تنفيــــذ بروتوكــــول األســــلحة الناريــــة   

)CTOC/COP/WG.6/2014/2.(  
    

   الوثائق    
يات يف جمــال مكافحــة صــنع لتحــدِّاملمارســات اجليِّــدة والثغــرات وا بشــأنرة مــن األمانــة مــذكِّ

ناهتــا والــذخرية واالجتــار هبــا بصــورة غــري مشــروعة والتــدابري  األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّ
  )CTOC/COP/WG.6/2012/3الالزمة لتيسري تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية (

دة يف جمـال  يِّـ يات القائمـة واملمارسـات اجل  ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة عـن التحـدِّ  
ناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غـري مشـروعة   مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

ناهتـا  والتدابري الالزمة لتيسري تنفيذ بروتوكول مكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوِّ     
ل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة      والذخرية واالجتار هبـا بصـورة غـري مشـروعة، املكمِّـ     

  )CTOC/COP/WG.6/2014/2املنظمة عرب الوطنية (
ــة عــن التــدابري الالزمــة ملنــع االجتــار غــري املشــروع       ورقــة معلومــات أساســية مــن إعــداد األمان
باألسلحة النارية واحلد منـه، وحتسـني التعـاون علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـدويل، ومـا يتصـل          

  )CTOC/COP/WG.6/2016/2أنشطة مساعدة تقنية ( بذلك من
    

شبكات مراقبة األسلحة النارية  ضمن ختصَّةتطوير أو تعزيز مهارات اخلرباء والسلطات امل  - ٣ 
دة على الصعيدين اإلقليمي حتسني التعاون وتبادل املعلومات واملمارسات اجليِّ من أجل

    النارية ومكافحته  والدويل هبدف منع االجتار غري املشروع باألسلحة
فيمـا بـني الـدول     كـبرياً  ي الفعال لالجتار غـري املشـروع باألسـلحة الناريـة تعاونـاً     يتطلب التصدِّ

دة واخلـربات  األعضاء، مبـا يف ذلـك تبـادل املعلومـات والبيانـات ذات الصـلة واملمارسـات اجليِّـ        
 جمـال العدالـة اجلنائيـة. وكـثرياً    واملمارسني يف  ختصَّةفيما بني سلطات مراقبة األسلحة النارية امل

ما يؤدي عدم تبـادل املعلومـات مبـا يكفـي وغيـاب املصـطلحات املعادلـة فيمـا خيـص األسـلحة           
ــة هلــذه اجلرميــة املرحبــة، الــيت كــثرياً    ــة، والطبيعــة اخلفي ــها   الناري مــا يصــعب اكتشــافها ومالحقت
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صـة  قر بنقص املعرفـة املتخصِّ قد أُا، إىل إعاقة التعاون على الصعيدين الدويل واإلقليمي. وقضائي
دة وغياب القـدرة علـى التعـرف علـى األسـلحة الناريـة وتعقبـها وإجـراء حتقيقـات جنائيـة معقَّـ           

باألسـلحة الناريـة    باعتبارها من العقبات املهمة اليت حتـول دون مكافحـة االجتـار غـري املشـروع     
  على حنو فعال.

، بــأن ٢٠١٤أيار/مــايو  ٢٨إىل  ٢٦د مــن أوصــى الفريــق العامــل، يف اجتماعــه املنعقــقــد و
ع املؤمتر الدول األطراف على تعزيز التبادل املنتظم للخـربات بشـأن خمتلـف األسـاليب     يشجِّ

ــا     ــة وأجزائهـ ــار غـــري املشـــروع باألســـلحة الناريـ ــة االتِّجـ واألدوات املســـتخدمة يف مكافحـ
وكـول األسـلحة الناريـة    لربوت ومكوِّناهتا والـذخرية، مبـا يف ذلـك بشـأن عمليـة الوسـم وفقـاً       

)CTOC/COP/WG.6/2014/4.(  
 ،٢٠١٥حزيران/يونيـه   ٩وعالوة على ذلك، أوصى الفريق العامل، يف اجتماعه املنعقد يف فيينا يف 

بأن يدعو املؤمتر الدول األعضاء إىل تنمية أو تعزيز قدراهتا الداخلية على مجع وحتليـل البيانـات   
ز بــني ة الناريــة، بعــدة ســبل منــها التــرويج للتنســيق املعــزَّ عــن االتِّجــار غــري املشــروع باألســلح 

ــةالســلطات امل ــوفري التــدريب ملــوظفي أجهــزة إنفــاذ القــانون علــى حتديــد      ختصَّ املعنيــة، وإىل ت
مضبوطات األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية وتسجيلها واإلبالغ عنها، وكـذلك  

بـأن  الصعيد الوطين. وأوصى الفريق العامل أيضـا ً على إصدار إحصاءات عن املضبوطات على 
األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة باالضــطالع بأنشــطة توعيــة    مكتــَب يوصــي املــؤمتُر

بتــوافر املــوارد، بغيــة تعزيــز املعرفــة  وتــدريب، ضــمن نطــاق الواليــة احلاليــة املســندة إليــه ورهنــاً
كرب يف مجـع وتبـادل البيانـات عـن االجتـار غـري       والتشجيع على مشاركة الدول األعضاء بقدر أ

  ). CTOC/COP/WG.6/2015/3املشروع باألسلحة النارية (
ض على الفريق العامل للنظر يف هذا البند ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة عـن  عَروسُت

الصـعيدين  تدابري منع االجتار غري املشروع باألسلحة النارية واحلد منـه، وحتسـني التعـاون علـى     
  ).CTOC/COP/WG.6/2016/2اإلقليمي والدويل، وما يتصل بذلك من أنشطة مساعدة تقنية (

 CTOC/COP/WG.6/2012/3وباإلضافة إىل ذلك، لعـل الفريـق العامـل يـود النظـر يف الـوثيقتني       
مـــن  ٢البنـــد  املـــذكورتني ضـــمن الوثـــائق املعروضـــة يف إطـــار، CTOC/COP/WG.6/2014/2و

  جدول األعمال.
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   الوثائق    
ــة عــن التــدابري الالزمــة ملنــع االجتــار غــري املشــروع       ورقــة معلومــات أساســية مــن إعــداد األمان
باألسلحة النارية واحلد منـه، وحتسـني التعـاون علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـدويل، ومـا يتصـل          

  )CTOC/COP/WG.6/2016/2بذلك من أنشطة مساعدة تقنية (
    

وبناء القدرات ملكافحة االجتار غري املشروع باألسلحة النارية  تعزيز املساعدة التقنية  -٤ 
    سياق منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  يف

مـن جـدول األعمـال، علـى البعـد املتعلـق        ٤لعل الفريـق العامـل يـود أن يركـز، يف إطـار البنـد       
ــا يتصــل بــ         ــة وم ــار غــري املشــروع باألســلحة الناري ــة يف قضــايا االجت ــة اجلنائي ــنبالعدال  ذلك م

  احتياجات إىل املساعدة التقنية.
ــومي      ــد يـ ــه املنعقـ ــرز، يف اجتماعـ ــد أبـ ــة قـ ــلحة الناريـ ــان الفريـــق العامـــل املعـــين باألسـ وكـ

دة املتعلقــة بــالتحقيق يف قضــايا   يات احملــدَّمــن التحــدِّ  ، بعضــا٢٠١٢ًأيار/مــايو   ٢٢و  ٢١
م توصـيات ذات  ا، وقـدَّ االجتار باألسلحة النارية واجلرائم املتصلة بـذلك ومالحقـة مرتكبيهـ   

صـــــلة ملســـــاعدة الـــــدول يف تعزيـــــز القـــــدرات الوطنيـــــة يف تلـــــك اجملـــــاالت بالتحديـــــد 
)CTOC/COP/WG.6/2012/4  .(  

، ضـمن مجلـة   ٢٠١٤أيار/مـايو   ٢٨إىل  ٢٦وأوصى الفريـق العامـل، يف اجتماعـه املنعقـد مـن      
يـة لبنـاء القـدرات لـدى     أمور، بأن حيث املؤمتر الدول األطراف على إعداد وتوفري بـرامج تدريب 

مجيع السلطات احلكومية املعنيـة، مبـا فيهـا سـلطات إنفـاذ القـانون وسـلطات اجلمـارك والنيابـة          
العامـة والقضــاء، علــى التحـري والتحقيــق يف االجتــار باألسـلحة الناريــة ومــا يتصـل بــذلك مــن     

  ).CTOC/COP/WG.6/2014/4مسائل (
، ضمن مجلة أمـور بـأن   ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٩يف وأوصى الفريق العامل، يف اجتماعه املنعقد 

يطلب املؤمتر إىل مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل مسـاعدة الـدول األعضـاء، بنـاء علـى          
طلبها، من خالل برناجمه العاملي بشأن األسلحة الناريـة، يف جهودهـا الراميـة إىل تعزيـز نظمهـا      

يف  روتوكــول األســلحة الناريــة، وخصوصــاً اخلاصــة مبراقبــة األســلحة الناريــة، مبــا يتســق مــع ب  
؛ واســتبانة األســلحة الناريــة وضــبطها ومصــادرهتا والتصــرف فيهــا؛  وضــع التشــريعاتجمــاالت 

ــظ ســجالهتا وتعقُّ       ــة وحف ــلحة الناري ــتقين بشــأن وســم األس ــدعم ال ــاء   وال ــدريب وبن ــها؛ والت ب
     ــا قضــائي ــة مرتكبيه ــق يف اجلــرائم ذات الصــلة ومالحق ــدرات يف التحقي ــع صــنع   الق ــة من ا، بغي
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ــا ومكوِّ  ــة وأجزائهـ ــلحة الناريـ ــروع    األسـ ــو غـــري مشـ ــا علـــى حنـ ــار هبـ ــذخرية واالتِّجـ ــا والـ ناهتـ
  ).CTOC/COP/WG.6/2015/3ومكافحتهما والقضاء عليهما (

ــة متخصِّ   ــق يف قضــايا االجتــار غــري    ويســتكمل وضــع وتقــدمي دورات تدريبي صــة بشــأن التحقي
م عـادة  ا، وصالهتا باجلرمية املنظمـة مـا يقـدَّ   تكبيها قضائياملشروع باألسلحة النارية ومالحقة مر

من أشكال املساعدة التقنيـة األكثـر تقليديـة والـيت تركـز علـى اجلوانـب املعنيـة بـاملنع، وخباصـة           
الوســم وحفــظ الســجالت وإدارة املخــزون. ويشــكل تعزيــز قــدرات االســتجابة لــدى الــدول   

ر هـذا الصـدد، صـلة أساسـية بـني املنـع واملراقبـة، ال تقـدَّ        األعضاء املتعلقة بالعدالـة اجلنائيـة، يف   
  حق التقدير. غالباً
ض على الفريق العامل للنظر يف هذا البند ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة عـن  عَروسُت

تدابري منع االجتار غري املشروع باألسلحة النارية واحلد منـه، وحتسـني التعـاون علـى الصـعيدين      
  ).CTOC/COP/WG.6/2016/2وما يتصل بذلك من أنشطة مساعدة تقنية (الدويل، اإلقليمي و

 CTOC/COP/WG.6/2012/3يف الـوثيقتني   أن ينظـر وعالوة علـى ذلـك، لعـل الفريـق العامـل يـود       
ــار   ، CTOC/COP/WG.6/2014/2و ــة يف إطـ ــائق املعروضـ ــمن الوثـ ــذكورتني ضـ ــد  املـ ــن  ٢البنـ مـ

  األعمال.  جدول
    

   الوثائق    
ــة عــن التــدابري الالزمــة ملنــع االجتــار غــري املشــروع      ورقــة مع لومــات أساســية مــن إعــداد األمان

باألسلحة النارية واحلد منـه، وحتسـني التعـاون علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـدويل، ومـا يتصـل          
  )CTOC/COP/WG.6/2016/2بذلك من أنشطة مساعدة تقنية (

    
    مسائل أخرى  - ٥ 

، فلــيس مــن ٥مســائل يــراد طرحهــا يف إطــار البنــد   انــة إىل أيِّلعــدم اســترعاء انتبــاه األم نظــراً
  وثائق بشأنه. املنتظر يف الوقت احلاضر تقدمي أيِّ

    
    اعتماد التقرير  -٦ 

  عـــن اجتماعـــه، وســـوف تتـــوىل األمانـــة إعـــداد مشـــروع   ســـوف يعتمـــد الفريـــق العامـــل تقريـــراً 
  ذلك التقرير.
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    املرفق
    تنظيم األعمال املقترح    

  العنوان أو الشرح  البند  والوقت التاريخ

   أيار/مايو ١٨األربعاء، 
 افتتاح الدورة (أ)١ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال (ب)١  
احلد من االجتار غري املشروع باألسلحة يف  سهاماإلكيفية   ٢  

ب، حفظ السجالت والوسم والتعقُّ من خالل النارية
بيانات وحتليلها وتبادل املعلومات، مجع ال من خالل وكذلك

من بروتوكول مكافحة صنع  ١٢و ٨و ٧و ٦مبوجب املواد 
ناهتا والذخرية واالجتار هبا األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة بصورة غري مشروعة، املكمِّ
  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

احلد من االجتار غري املشروع باألسلحة  يف سهاماإلكيفية   ٢  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
ب، حفظ السجالت والوسم والتعقُّ من خالل النارية

مجع البيانات وحتليلها وتبادل  من خالل وكذلك
من بروتوكول  ١٢و ٨و ٧و ٦املعلومات، مبوجب املواد 

  )تابع(األسلحة النارية
 نضمة تطوير أو تعزيز مهارات اخلرباء والسلطات املختصَّ  ٣  

حتسني التعاون  من أجلشبكات مراقبة األسلحة النارية 
على الصعيدين اإلقليمي والدويل وتبادل املعلومات 

دة هبدف منع االجتار غري املشروع واملمارسات اجليِّ
  باألسلحة النارية ومكافحته

   أيار/مايو ١٩اخلميس، 
ة االجتار غري تعزيز املساعدة التقنية وبناء القدرات ملكافح  ٤  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

املشروع باألسلحة النارية يف سياق منع اجلرمية والعدالة 
 اجلنائية

 مسائل أخرى ٥ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
  اعتماد التقرير ٦  
 


