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  الفريق العامل املعين باألسلحة النارية
  ٢٠٢٠آذار/مارس  ١٨و ١٧فيينا، 

      
  جدول األعمال املؤقَّت املشروح     

    
  جدول األعمال املؤقَّت    

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

لتهديدات لعلى التصــدي بروتوكول األســلحة النارية والتشــريعات الوطنية  قدرةمدى   -٢
اجلديدة واملستجدة املتعلقة بصنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار 

  مشروعة. هبا بصورة غري
حقيق واملالحقة القضـــــائية املتبعة يف مكافحة االجتار غري املشـــــروع باألســـــلحة ُنُهج الت  -٣

  النارية وما يتصل به من أشكال اجلرمية داخل الواليات القضائية املختلفة وفيما بينها. 
  مسائل أخرى.  -٤
  اعتماد التقرير.  -٥
    

  الشروح    
  املسائل التنظيمية   -١  

  افتتاح االجتماع   (أ)  
ـــلحة النارية يوم الثالثاء  ، ٢٠٢٠آذار/مارس  ١٧ســـوف ُيفتتح اجتماع الفريق العامل املعين باألس

  .٠٠/١٠يف الساعة 
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  
ية، يف قراره  ية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن فاق  ٥/٤قرَّر مؤمتر األطراف يف ات

املعنون "صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة"، أن 
من  ٣ينشئ فريقًا عامًال حكوميًّا دوليًّا مفتوح العضوية ُيعىن باألسلحة النارية، وذلك وفقًا للفقرة 

من  ٢من املادة  ٢وطنية، والفقرة من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ال ٣٢املادة 
النظام الداخلي للمؤمتر، يترأســـــه أحد أعضـــــاء مكتب املؤمتر، لكي ُيســـــدي املشـــــورة إىل املؤمتر 
ويســاعده على تنفيذ واليته املتعلقة بربوتوكول مكافحة صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا 

التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة والذخرية واالجتار هبا بصــورة غري مشــروعة، املكمِّل 
  عرب الوطنية.

ــــــهيل تنفيذ  وقرَّر املؤمتر أيضــــــًا، يف ذلك القرار، أن يؤدي الفريق العامل الوظائف التالية: (أ) تس
ــــــني؛  ــــــلحة النارية من خالل تبادل اخلربات واملمارســــــات بني اخلرباء واملمارس بروتوكول األس

ملؤمتر بشـــــــأن الكيفية اليت ميكن هبا للدول األطراف أن تنفِّذ أحكام تقدمي توصــــــيات إىل ا  (ب)
ـــادات  ـــاعدة املؤمتر على تزويد أمانته بإرش ـــلحة النارية على حنو أفضـــل؛ (ج) مس بروتوكول األس
بشأن أنشطتها، وبشأن استحداث أدوات مساعدة تقنية تتعلق بتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية؛ 

ن هبا الفريُق العامل التنســـيَق مع تقدمي توصـــيات إىل ا  (د) ملؤمتر بشـــأن الكيفية اليت ميكن أن ُيحســـِّ
خمتلف اهليئات الدولية اليت تكافح صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا 

  بصورة غري مشروعة، وذلك يف جمال دعم وترويج تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية.
، املعنون "تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ٧/١يف قراره وقرَّر املؤمتر، 

الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا"، ضــــمن مجلة أمور، أن يكون الفريق العامل املعين باألســــلحة 
وشــجَّع الفريَق  النارية عنصــرًا ثابتًا من عناصــر مؤمتر األطراف، يقدِّم تقاريره وتوصــياته إىل املؤمتر،

  العامل على النظر يف عقد اجتماعات سنوية، حسب االقتضاء. 
ــــــلحة  ٩/٢وعالوة على ذلك، طلب املؤمتر يف قراره  إىل األمانة أن تبلِّغ الفريق العامل املعين باألس

ــــــاعدة  النارية مبا يلي: (أ) أنشــــــطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية الرامية إىل مس
املؤمتر على تشـــــجيع ودعم تنفيذ بروتوكول األســـــلحة النارية؛ (ب) أعمال التنســـــيق مع ســـــائر 

ــــــات الفضــــــلى يف جمايل التدريب وبناء  املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصــــــلة؛ (ج) املمارس
وأجزائها اســـــتراتيجيات التوعية الرامية إىل منع ومكافحة صـــــنع األســـــلحة النارية  القدرات؛ (د)

ومكوِّناهتا والذخرية واالجتار هبا بصــورة غري مشــروعة؛ وطلب كذلك إىل األمانة أن تواصــل دعم 
  الفريق العامل يف أداء وظائفه.

سابع للفريق العامل املعين باألسلحة  ع ملؤمتر األطراف على تواريخ االجتماع ال واتَّفق املكتب املوسَّ
 تشــــــرين الثــاين/ ١٢. ويف ٢٠٢٠آذار/مــارس  ١٨و ١٧مي النــاريــة، املقرَّر عقــده يف فيينــا يو

وجب عتمادها مبال ، قدمت األمانة بنود جدول األعمال املقترحة إىل املكتب املوسَّع٢٠١٩ نوفمرب
قدمت الدول األعضــــــاء ، من جدول األعمال ٢إجراء املوافقة الصــــــامتة. ويف حني اعتمد البند 

بعض املقترحات املضادة. وعقب مشاورات غري رمسية عقدها رئيس مشلت  ،٣على البند تعليقات 
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من جدول  ٣ إىل اتفاق بشأن البندأيضًا ، مت التوصل ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب  ١٧املؤمتر يف 
  . مبوجب إجراء املوافقة الصامتةالحقًا  ملوسَّعاملكتب ا اعتمدهواألعمال 

وقد ُأعدَّ تنظيم األعمال املقترح، الوارد يف مرفق هذه الوثيقة من أجل متكني الفريق العامل من أداء 
مؤمترات. ومن شأن املوارد الوظائف املسندة إليه ضمن حدود ما هو متاح له من وقت وخدمات 

املتاحة للفريق العامل أن متكنه من عقد أربع جلسات عامة خالل يومني مع خدمات ترمجة شفوية 
  بلغات األمم املتحدة الرمسية الست.

    
لتهديدات لعلى التصدي بروتوكول األسلحة النارية والتشريعات الوطنية قدرة مدى   -٢  

تعلقة بصنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا اجلديدة واملستجدة امل
  غري مشروعة  بصورة

على مدى العقدين املاضــــيني، أصــــبحت تصــــميمات األســــلحة النارية اجلديدة وطرائق إنتاجها، 
هبا وأســــاليب العمل املتغرية املتبعة يف نقل األســــلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار 

بصــورة غري مشــروعة، متثل حتديات مهمة تواجه نظم العدالة اجلنائية فيما يتعلق بوضــع ســياســات 
هج اســــتراتيجية، وكشــــف اجلرائم اليت تنطوي على األســــلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا فعالة وُن

، أويل والذخرية، والتحقيق يف هذه اجلرائم ومالحقة مرتكبيها قضــــــائيا. ويف إطار الرد على ذلك
املزيد من االهتمام هلذه التهديدات اجلديدة واملســــــتجدة يف مجيع أحناء العامل يف عمليات تقييم 
ستراتيجيات أجهزة إنفاذ القانون وعملياهتا، وكذلك يف النظم الوطنية ملراقبة  التهديدات األمنية، وا

  األسلحة النارية. 
تهديدات اجلديدة واملســــتجدة املتعلقة بصــــنع ويف اآلونة األخرية، جرى التركيز بقدر أكرب على ال

األســـلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصـــورة غري مشـــروعة على الصـــعيدين 
  الدويل واإلقليمي.

ها ٩/٢وأعرب املؤمتر، يف قراره  كد من أنَّ أطر تأ لدول األطراف إىل أن ت جة ا حبا عه  نا ، عن اقت
الصلة تسد الثغرات وتتصدى على حنو واف لالستغالل اإلجرامي لألشكال القانونية والتدابري ذات 

ــــــلحة النارية وأجزائها  ــــــتخدام اإلنترنت يف جتارة األس اجلديدة من التجارة اإللكترونية، مثل اس
  ومكوِّناهتا والذخرية، وذلك هبدف احلد من االجتار غري املشروع هبا.

وأوصـــى الفريق العامل املعين باألســـلحة النارية، يف اجتماعه الســـادس، بأن تقوم الدول األعضـــاء 
ــــــريعية  ــــــلحة النارية بغرض حتديد الثغرات التش بتنقيح وتعزيز تشــــــريعاهتا الوطنية املتعلقة باألس

سهل حصول اجلماعات اإلجرامية أو اإلرهابية على األ سلحة والفجوات املحتملة اليت ميكنها أن ت
ــــــواق غري القانونية، مع مراعاة التهديدات املســــــتجدة والتطورات  النارية وتســــــريبها إىل األس
التكنولوجية، من خالل تعزيز مجلة أمور منها األحكام املتعلقة بصـــــنع األســـــلحة النارية وتعطيلها 

  )١(وحتويلها، وتعزيز الضوابط الوطنية املعنية بالنقل والترخيص.

__________ 

 .٦، التوصية CTOC/COP/WG.6/2018/4الوثيقة   )١(  
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يف مؤمتر األمم املتحدة الرابع عشـــــر ملنع  ٤ن املتوقع أن تتناول حلقة العمل وعالوة على ذلك، فم
ية، املقرر عقدها يف نيســـــــان/أبريل  لة اجلنائ عدا ، االجتاهات الراهنة للجرمية، ٢٠٢٠اجلرمية وال

والتطورات األخرية واحللول املستجدة، ال سيما التكنولوجيات اجلديدة بوصفها وسائل الرتكاب 
ـــــلحة النارية على اجلرمية وأ دوات ملكافحتها، وأن تدرس، من بني مواضـــــيع أخرى، االجتار باألس
  )٢(.داركِنت)الاخلفية (الشبكة 

ومبا أن بروتوكول األسلحة النارية يتبع هنجا شامال إزاء صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا 
تدابري ملموسة ملراقبة األسلحة النارية تتعلق والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة بالنص على 

بوسم األسلحة النارية وحفظ سجالهتا من خالل إرساء نظام ملراقبة نقل األسلحة النارية والنص، 
ضمن مجلة تدابري، على تدابري ذات صلة بنظام العدالة اجلنائية، فإن مناقشة آثار التهديدات اجلديدة 

ربوتوكول األســلحة النارية يصــبح شــديد األمهية. وقد يكون من واملســتجدة على التنفيذ الفعال ل
املجدي االســتفادة من نتائج املناقشــات اليت أجريت بشــأن مواضــيع مشــاهبة ووضــعها يف االعتبار، 
صكوك مراقبة األسلحة مثل برنامج العمل ملنع االجتار غري املشروع باألسلحة  ضمن إطار  كذلك 

يع جوانبه ومكافحته والقضـــاء عليه؛ والصـــك الدويل لتمكني الصـــغرية واألســـلحة اخلفيفة من مج
الدول من التعرُّف على األســــلحة الصــــغرية واألســــلحة اخلفيفة غري املشــــروعة وتعقُّبها يف الوقت 

  املناسب وبطريقة يعوَّل عليها؛ ومعاهدة جتارة األسلحة، ضمن صكوك أخرى.
) التهديدات CTOC/COP/WG.6/2020/2مانة (وتتناول ورقة املعلومات األســـــاســـــية اليت أعدهتا األ

اجلديدة واملسـتجدة التالية املتعلقة بصـنع األسـلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا 
لة؛ (ج) تعديل ألسلحة النارية املعطَّاتشغيل بصورة غري مشروعة: (أ) حتويل األسلحة؛ (ب) إعادة 

الصــــنع تجميعية؛ (و) الاألســــلحة النارية ) ه(؛ يةالبوليمر؛ (د) األســــلحة النارية األســــلحة النارية
(ح) اســتخدام اخلدمات  ؛الداركنتشــبكة املشــتريات بواســطة   ؛ (ز)ألســلحة الناريةلالتجميعي 

يف الشــــحن. وتتناول الورقة املســــيَّرة ؛ (ط) اســــتخدام الطائرات الربيد اخلاصالربيدية وخدمات 
كذلك الكيفية اليت ميكن هبا لربوتوكول األســــــلحة النارية أن يوجه املشــــــرِّعني الوطنيني بشــــــأن 

قبالتصـــــــدي هلذه التهديدات وإىل أي مدى ميكنه القيام  لة على إدماج أحكام ذلك، وت دم أمث
بروتوكول األســــلحة النارية ذات الصــــلة بتلك املواضــــيع يف التشــــريعات الوطنية. وُيختتم التقرير 

  بسلسلة من التوصيات للدول األطراف من أجل تعزيز أطرها القانونية املحلية املتعلقة هبذا األمر.
    

  الوثائق    
بروتوكول األسـلحة النارية والتشـريعات قدرة دى ورقة معلومات أسـاسـية من إعداد األمانة عن م

لتهديدات اجلديدة واملســــتجدة املتعلقة بصــــنع األســــلحة النارية وأجزائها لعلى التصــــدي الوطنية 
  ).CTOC/COP/WG.6/2020/2ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة (

    

__________ 

 .١٧٣، الفقرة A/CONF.234/PM.1الوثيقة   )٢(  
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بعة يف مكافحة االجتار غري املشروع باألسلحة النارية ُنُهج التحقيق واملالحقة القضائية املت  -٣  
  يتصل به من أشكال اجلرمية داخل الواليات القضائية املختلفة وفيما بينها  وما

تشــكل التدابري الفعالة املتصــلة بالتحقيق يف جرائم االجتار غري املشــروع باألســلحة النارية ومالحقة 
مرتكبيها، إىل جانب تنفيذ نظم شـــاملة ملراقبة األســـلحة النارية، جوهر اجلهود الرامية إىل مكافحة 

  تدفقات األسلحة النارية غري املشروعة وتقدمي اجلناة إىل العدالة. 
ل املؤمتر والفريق العامل املعين باألســـلحة النارية، على مدى عدة ســـنوات، التحديات اليت وقد تناو

تواجه التحقيق يف اجلرائم املتصـــلة باألســـلحة النارية ومالحقة مرتكبيها قضـــائيا، وأدرجا واليات 
  وتوصيات بشأن تدابري متنوعة للعدالة اجلنائية يف خمتلف تقاريرمها. 

سبيل املثال، د ستخدام نتائج تعقب األسلحة ٩/٢عا املؤمتر، يف قراره فعلى  ، الدول األطراف إىل ا
النارية يف إجراء حتقيقات جنائية معمقة بشــأن االجتار غري املشــروع باألســلحة النارية، وحثها على 
تعزيز التنســيق والتعاون بني مجيع مؤســســاهتا الداخلية املعنية مبنع ومكافحة االجتار غري املشــروع، 

ك قات واملالحقات و لدويل الفعَّال يف التحقي عاون ا بات للت لدخول يف ترتي ذلك على النظر يف ا
شأن بأفرقة مشتركة للتحقيق، واالستفادة من املمارسات  القضائية، مبا يشمل االستعانة يف هذا ال

  .اجليِّدة املعتمدة يف بعض البلدان
ذي شــــجَّع فيه الدول األطراف على أن تتعاون ال ٨/٣كما اعتمد املؤمتر، يف دورته الثامنة، القرار 

ســــويًّا على أوســــع نطاق ممكن يف تعقُّب األســــلحة النارية ويف التحقيقات واملالحقات القضــــائية 
صنعها واالتِّجار هبا على حنو غري مشروع، مبا يف ذلك من خالل االستجابة اآلنية  املتعلقة بأنشطة 

علقة بالتعقُّب والتحقيقات اجلنائية، وأن تنظر، يف ذلك الصـــدد، والفعَّالة لطلبات التعاون الدويل املت
ضاء، اتفاقية مكافحة  سري القائمة، مبا يف ذلك، حسب االقت يف االستفادة من آليات التعقُّب أو التي
اجلرمية املنظمة وبروتوكول األســـلحة النارية املكمِّل هلا ونظام إدارة ســـجالت األســـلحة املحظورة 

  .التابع للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) وغريه من اآللياتواقتفاء أثرها 
وعالوة على ذلك، اعتمد الفريق العامل املعين باألســـلحة النارية، يف اجتماعه الســـادس املعقود يف 

، عدة توصـــيات بشـــأن هذا املوضـــوع، مبا فيها توصـــية بشـــأن ٢٠١٨أيار/مايو  ٣و ٢فيينا يومي 
املدعني العامني املتعددي التخصصات لتويل مسؤولية القضايا املتعلقة باجلرمية  إنشاء جمموعات من

)؛ وتوصية بشأن توفري أنشطة مالئمة لبناء ٩املنظمة واإلرهاب واالجتار باألسلحة النارية (التوصية 
، القدرات والتدريب ملوظفي أجهزة إنفاذ القانون واجلهاز القضــائي، مثل املدعني العامني والقضــاة

ها االجتار غري املشــــــروع  عددة، من قدة اليت تنطوي على جرائم مت مل مع اجلرائم املع عا بغرض الت
)؛ وتوصـــية بشـــأن تعزيز التعاون يف جمال إنفاذ القانون والتعاون ١٠باألســـلحة النارية (التوصـــية 

وتبادل  القضــائي يف القضــايا اليت تنطوي على االجتار غري املشــروع باألســلحة النارية، بغرض مجع
)؛ وتوصــية بشــأن ١٤املعلومات واألدلة اليت ميكنها دعم التحقيقات اجلنائية يف املحاكم (التوصــية 

إنشــاء أفرقة حتقيق مشــتركة وإجراء حتقيقات دولية بغرض مكافحة الظاهرة عرب الوطنية املتمثلة يف 
ل األخرى للجرمية املنظمة االجتار باألســلحة النارية، مبا يف ذلك عندما يرتبط ذلك االجتار باألشــكا

)؛ وتوصية بشأن إنشاء جهات اتصال وطنية يف إطار التشريعات القائمة ١٥واإلرهاب (التوصية 
ويف إطار اهليئة الوطنية املختصــة املســؤولة عن اختاذ وتنســيق التدابري واملبادرات ذات الصــلة املتعلقة 
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 القضـــايا اليت تتعلق باألســـلحة النارية غري مبراقبة األســـلحة النارية، مثل دعم أو إجراء حتقيقات يف
املشـــروعة، وتيســـري التعاون وتبادل املعلومات مع البلدان األخرى واملنظمات ذات الصـــلة، وعند 

) (انظر الوثيقة ١٨االقتضـــاء، العمل كحلقة وصـــل لتنفيذ بروتوكول األســـلحة النارية (التوصـــية 
CTOC/COP/WG.6/2018/4 .(  

ضـــاء تواجه صـــعوبات جدية يف الكشـــف عن تدفقات االجتار غري املشـــروع وال تزال الدول األع
باألســـــلحة النارية والتحقيق فيها، وذلك بســـــبب طبيعتها الســـــرية وغري املرئية إىل حد ما. فغالبًا 

ُتكَتشف األسلحة النارية املتجر هبا بصورة غري مشروعة إال عندما تستخدم يف سياق جرائم   ال ما
 ذلك اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالجتار باملخدرات واإلرهاب أو غري ذلك خطرية أخرى، مبا يف

ــــــية. ومع ذلك، ال يؤدي  من اجلرائم العنيفة، من جانب جمرمني ضــــــالعني يف تلك اجلرائم الرئيس
اكتشــافها إىل إجراء حتقيقات كافية للكشــف عن املصــدر غري املشــروع للجرمية األصــلية وســياقها 

مية تســـريب األســـلحة النارية أو االجتار غري املشـــروع هبا)، بغية الكشـــف عن األوســـع (وهي جر
  شبكات االجتار غري املشروع وتعطيلها وتقدمي مرتكيب تلك اجلرائم إىل العدالة. 

وما مل يتم ضــبط األســلحة النارية على احلدود أثناء االجتار هبا، يصــعب جدا على املحققني العودة 
بع ســــــلســــــلة األدلة إلثبات نشــــــاط االجتار الفعلي. ويف كثري من األحيان، إىل الوراء يف عملية تت

ُتضــبط أســلحة نارية غري مشــروعة يف ســياق جرائم أخرى، ال يظهر املشــتبه فيهم ارتباطهم   عندما
القوي بنشـــاط االجتار الســـابق نفســـه، مما جيعل من الصـــعب جدا على املحققني حتديد أدلة حتقيق 

قيق آخر بشـــأن االجتار باألســـلحة، يتجاوز التهم املباشـــرة باحليازة غري متكنهم من الشـــروع يف حت
  ينفذ بالتوازي معها.  املشروعة أو

ــــــتراتيجيات  ــــــلحة النارية اتباع ُنُهج حتقيقية واس وقد يتطلب إجراء حتقيق يف جرائم االجتار باألس
مالحقة قضـــائية حمددة واســـتعمال أدوات متخصـــصـــة وآليات تعاون فعالة وآنية من أجل التغلب 

ابري على التحديات واملزالق العديدة اليت يواجهها املحققون يف عملهم اليومي. ومبا أن نطاق التد
املتاحة لألخصـــائيني املمارســـني يف جمال العدالة اجلنائية يتوقف على األطر القانونية الوطنية القائمة 
يف كل بلد، فلعل الفريق العامل يود أن يتبادل اآلراء بشـــأن ُنُهج التحقيق واســـتراتيجيات املالحقة 

م اجلهود اجلارية للممارســـني القضـــائية اليت أثبتت جناعتها يف بعض البلدان، إذ ميكن لذلك أن يدع
  على الصعيدين الوطين والدويل. 

ــــــية اليت ُأعدت من أجل النظر يف البند  أمهية ُنُهج التحقيق  ٣وتتناول ورقة املعلومات األســـــــاس
االســــتباقية املســــتندة إىل املعلومات االســــتخبارية، وأمهية اآلليات املؤســــســــية والتدابري واألدوات 

روتوكول األســـــلحة النارية ويف اتفاقية اجلرمية املنظمة، اليت ميكن أن تســـــاعد التنفيذية الواردة يف ب
  على تعزيز تدابري العدالة اجلنائية يف التصدي جلرائم االجتار باألسلحة النارية. 

ولذلك، لعل الفريق العامل يود أن ينظر يف نطاق التدابري املتاحة للدول األعضاء للتحقيق يف جرائم 
ملشــروع باألســلحة النارية ومالحقة مرتكبيها قضــائيا، ولتبادل ومناقشــة املمارســات االجتار غري ا

  اجليدة يف تنفيذ تلك التدابري بكفاءة داخل الواليات القضائية وفيما بينها. 
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  الوثائق     
ُنُهج التحقيق واملالحقة القضــائية املتبعة يف مكافحة ورقة معلومات أســاســية من إعداد األمانة بشــأن 

جتار غري املشــروع باألســلحة النارية وما يتصــل به من أشــكال اجلرمية داخل الواليات القضــائية اال
  )CTOC/COP/WG.6/2020/3( وفيما بينها

    
  مسائل أخرى  -٤  

، فليس من املنتظر يف ٤نظرًا لعدم اســترعاء انتباه األمانة إىل أيِّ مســائل ُيراد طرحها يف إطار البند 
  الوقت احلاضر تقدمي أي وثائق بشأنه. 

  
  اعتماد التقرير  -٥  

  التقرير. سوف يعتمد الفريُق العامل تقريرًا عن اجتماعه، وسوف تتوىل األمانة إعداد مشروع ذلك
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  املرفق
  تنظيم األعمال املقترح    

  
  العنوان أو الوصف بند جدول األعمال  التاريخ والوقت

  آذار/مارس ١٧الثالثاء، 
  افتتاح االجتماع  (أ) ١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب) ١  
بروتوكول األسلحة النارية قدرة مدى   ٢  

لتهديدات لعلى التصدي والتشريعات الوطنية 
اجلديدة واملستجدة املتعلقة بصنع األسلحة النارية 
وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة 

  غري مشروعة
بروتوكول األسلحة النارية قدرة مدى   ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

لتهديدات لعلى التصدي والتشريعات الوطنية 
اجلديدة واملستجدة املتعلقة بصنع األسلحة النارية 
وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة 

   (تابع)غري مشروعة 
  آذار/مارس ١٨األربعاء، 

ُنُهج التحقيق واملالحقة القضائية املتبعة يف   ٣  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
مكافحة االجتار غري املشروع باألسلحة النارية 

يتصل به من أشكال اجلرمية داخل الواليات  وما
  وفيما بينهاالقضائية 

ُنُهج التحقيق واملالحقة القضائية املتبعة يف   ٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
مكافحة االجتار غري املشروع باألسلحة النارية 

يتصل به من أشكال اجلرمية داخل الواليات  وما
  (تابع)وفيما بينها القضائية 

  مسائل أخرى  ٤  
  اعتماد التقرير  ٥  

  


