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 مقدمة  - أول  
ر مؤتمر األطراف في اتفـقيةـا األمم المتحـدة لمحـقفحـا ال رلمـا المعبَّمـا طنر الفطعةـار في قرار   -1  4/ 5قرَّ

اقتمق االة ورة ااجتته قر بمق ة ــفرة رور م،ــراطا"ر ئن قع،ــ  فرل ق    المععفن "صــعا األحــاحا العقرلا ائهااومق امحفته
حا العقرلار من ئهل إحـــــداش الم،ـــــفرة إلس المؤتمر ام ـــــقطدت  طقمال  ححفمةًّق دالةًّق مفتفَح العضـــــفلا  بععس ةقألحـــــا

طاس تعفوة اجقت  المتعا ا بنراتفكفل محقفحا صـــــــــــعا األحـــــــــــاحا العقرلا ائهااومق امحفاقتمق االة ورة ااجت قر بمق  
 ة فرة رور م،راطار المحمل جتفقيةا األمم المتحدة لمحقفحا ال رلما المعبما طنر الفطعةا.

ر الم -2 ئن قؤدي الفرلق العقمل الفظقوف التقلةا: )ئ( ت ــــــــمول تعفوة براتفكفل األحــــــــاحا  ئ ضــــــــق   ؤتمراقرَّ
العقرلا من  الل تبقدل الخنرات االممقرحــــقت بون الخنراش االممقرحــــوند ) ( ت د م تفصــــةقت إلس المؤتمر ة،ــــ ن  

لا طاس احف ئفضــلد ) ( م ــقطدة الكةفةا التي  محن بمق لادال األطراف ئن تعفتهة ئححقم براتفكفل األحــاحا العقر 
المؤتمر طاس تاالد ئمقات  ةإرشـــــــقدات ة،ـــــــ ن ئا،ـــــــدتمقر اا،ـــــــ ن احـــــــتحدا  ئداات م ـــــــقطدة ت عةا تتعاق بتعفوة  
ن بمق الفرلقب   براتفكفل األحــــــــاحا العقرلاد )د( ت د م تفصــــــــةقت إلس المؤتمر ة،ــــــــ ن الكةفةا التي  محن ئن  بح ــــــــته

الدالةا التي تكقفح صــــــــــــعا األحــــــــــــاحا العقرلا ائهااومق امحفاقتمق االة ورة العقمل التع ــــــــــــوَق ما مختاف المو قت 
 ااجت قر بمق ة فرة رور م،راطار اذلك في م قل دطم اترالج تعفوة براتفكفل األحاحا العقرلا.

ر المؤتمرر في قرار   -3 ر المععفن "تعالا تعفوــة اتفــقيةــا األمم المتحــدة لمحــقفحــا ال رلمــا المعبمـا 7/1اقرَّ
ر الفطعةا االنراتفكفجت الماح ا بمق"ر ئن  حفن الفرلق العقمل المععي ةقألحـــــــــــــاحا العقرلا طع ـــــــــــــرا   قبتق  من  طن 

ا الفرلَق العقمل طاس العبر في ط د   م ت قرلر  اتفصــــــــــــةقت  إلس المؤتمرر اشــــــــــــ َّ طعقصــــــــــــر مؤتمر األطرافر   دته
 اهتمقطقت حعفلار ح ب اجقتضقش.

ــاَّم المؤتمر في قرار    - 4 ــاـحا الـعقرلا ائهااوـمق   3/ 8احـــــــــــ ــعا األحـــــــــــ المععفن "تعالا تعفـوة براتفكفل مـحقفـحا صـــــــــــ
امحفاقتمق االة ورة ااجت قر بمق ة ـــــفرة رور م،ـــــراطار المحمتهل جتفقيةا األمم المتحدة لمحقفحا ال رلما المعبما طنر 

نراش اال ـــــــادقت المخت ـــــــا من ئهل  الفطعةا"ر ة نَّ الفرلق العقمل المععي ةقألحـــــــاحا العقرلا قففر شـــــــبحا مفودة من الخ 
 تح ون التعقان الدالي اتبقدل المعافمقت االممقرحقت ال ودة فةمق قتعاق ةقجت قر رور الم،راع ةقألحاحا العقرلا. 

 
 

 العتبارات المستقبلية  - ثانيا  
ــاحـا الـعقرـلا المع فد في فووـعق قفمي  - 5 ر  2020  تمفز/قفلةـ  17ا  16في اهتمـقع الفرلق العـقمـل المععي ـةقألحـــــــــــ

األفرقا العقماا التقةعا لامؤتمر التي ط دت اهتمقطقت في ظراف ممق اار    حـــــــــــقور  اتمقشـــــــــــةق ما ال رارات التي اتخةتمق 
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ة،ـــــــــحل   ونر قرر الفرلق العقمل طدم اطتمقد تفصـــــــــةقت لكي قعبر فومق المؤتمر. ااتفق الفرلق العقمل بدج من ذلك  
راف فرصــا اجهتمقع ما روةا المؤتمر االتفصــل إلس تفافق في ا راش  طاس ت هول التفصــةقت إلس ئن تتقح لادال األط 

ة،ـــــــ ن تعبةم ئطمقل األفرقا العقماا في يـــــــفش ال وفد التي فريـــــــة من ئهل الت ـــــــدي ل قوحا مر  فورا  كفرااق  
ــقش التي تـ ـــــ ( 19- )كففود  هتمقع اة لام،ــــــقركا في ا  َّ . ااتُّفق في  ةا اجهتمقع طاس ئن البعثقت الداوما لادال األطضــــ

ــةقت   ــقرلا التفصـــ ــ اونر  محعمم التعاوق طاس م،ـــ ــقش الفففد الم ـــ ــاحا العقرلار اكةلك ئطضـــ الفرلق العقمل المععي ةقألحـــ
الفاردة في ماخَّص الروةا. احــتتقح همةا التعاة قت التي تتا ق ق األمقاا ل مةا الدال األطضــقش ةحافل المفطد العمقوي  

ــة دم ت مةا لاتعاة قت إ  ــحل ارقا اهتمقعر إلس هقاب ت رلر الفرلق العقمل.  لت د ممقر كمق حــــــ لس مؤتمر األطراف في شــــــ
 اقد اافق المحتب المفحا طاس  ة  الترتوبقت من  الل إهراش المفاف ا ال قمتا. 

ائطد روةا الفرلق العقملر ةقلت،ــــــــــقار ما األمقاار ال قوما التقلةا بع ق  المعقق،ــــــــــا المعنث ا طن اهتمقع  -6
عبر فومق م ـــــــــت نال. اقد ئطدت ققوما ا ق  المعقق،ـــــــــا اقبدمة إلس الفرلق العقمل اافق،ـــــــــة في الفرلق العقملر لا

تمفز/قفلة ر ما اإلشــقرة إلس ئن  ة  الع ق  لم تخضــا لامفقايــقت حــدرا ة ــدر  17ها ــت  الراةعا المع فدة في  
 اج لالطتمقد العمقوي.

 
 

 نقاط للمناقشة العامة -ألف 
 

 1ا دا المعقق،ا   

إقرارا  ةــ نَّ التعفوــة الكــقمــل االفعــقل جتفــقيةــا األمم المتحــدة لمحــقفحــا ال رلمــا المعبمــا طنر الفطعةــا ااراتفكفل  
األحـــــــاحا العقرلا المحمل لمق قففران ئحـــــــقحـــــــق  مفودا  إلرحـــــــقش إطقر تعبةمي رققبي   ـــــــقطد الدال طاس الت ـــــــدي 

ــقلوب ا ــاا ةقلتدفرات التكعفلفهةا اتلور ئحـــــ ــعا األحـــــــاحا العقرلا ائهااومق لاتمدقدات المت ـــــ لعمل فةمق قتعاق ة ـــــ
ــقوةق ر   ــراطا االتح وق في  ة  ال راوم امالح ا مرتكنومق قضـــــــ ــفرة رور م،ـــــــ امحفاقتمق االة ورة ااجت قر بمق ة ـــــــ

اجاضـمقم  قعبلي لادال التي لم تعضـم ةعدب إلس براتفكفل األحـاحا العقرلا ئن تعبر في الاةقم بةلكر بمدف تح وق
 لمةقن ال حون اتعفوة مق تعفوةا كقمال.  العقلمي 

 

 2ا دا المعقق،ا   

قعبلي لادال األطضـــــــقشر ائمقاقت المو قت ذات ال ـــــــاار ئن تفاصـــــــل تعالا ئاه  الت زر بون مختاف ال ـــــــحف  
ــاحاالتي الدالةا ااإلقاةمةا  ــاحار ااراقمج العمل لمعا اجتته قر رور   العقرلا  تعبم األحـــــــــــ مثل معق دة ت قرة األحـــــــــــ

،ـــراع ةقألحـــاحا ال ـــلورة ااألحـــاحا الخفةفا من همةا هفااب  امحقفحت  اال ضـــقش طاة ر ااراتفكفل األحـــاحا الم
ــحف  التي  حفن  او العقرلار ةدر  ــتفقدة كقماا من ئححقم مختاف ال ــــ ــتفود احــــ ق معمق اطتمقد ئطر ققافاةا اطعةا ت ــــ

تحـدـ قت المتعا ـا ـةقألحــــــــــــــاحـا الـعقرـلا في مختاف النـاد المععي طرفـق فومـقر اتعالا الفمم المتـبقدل لكةفـةا مفاهمـا ال
ــاا من ئهل تة ـــــــــــــور الحفار حفل  ةا   المعتد قتر اط د اهتمقطقت  نراش  قصـــــــــــــا ةقلمو قت الدالةا ذات ال ـــــــــــ

 من ئ داف التعمةا الم تداما. 4-16ة،حل ئكنر في تح وق اللق ا  المفيفعر االم ق ما

 

 3ا دا المعقق،ا   

المتحدة المععي ةقلمخدرات اال رلما )المحتب( ئن   ـــــقطد الدال طاس تحدقد اجحتةقهقت  بداب إلس محتب األمم 
 من الم قطدة الت عةا ادطم تعفوة التدابور المنوعا ئداق .

 

 4ا دا المعقق،ا   

ا الدال االمحتب احــقور ئصــحق  الم ــاحا   طاس مفاصــاا تحاول اا،ــر المعافمقت المتعا ا ة  قر   المععوونتب،ــ َّ
اجت قر ةقألحـاحا بفصـفمق حـفقق دالةا رور م،ـراطا اطالقتمق ةقلععف اال رلمار اطاس معقل ا ال،ـفارل المتعا ا 
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ــد المرئة اهراوم الكراجةار فضـــــال طن اجت ق قت ال دقدة  ةقل ـــــالت المفهفدة بون اجت قر ةقألحـــــاحا االععف يـــ
 في  ةا ال دد. 19-مق هقوحا كففودالتي تدرح

 
 

مدى قدرة بروتوكول األسلحة النارية والتشريعات الوطنية على التصدي للتهديدات الجديدة  -باء 
والمستجدة المتعلقة بصنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة 

 غير مشروعة
 

 5ا دا المعقق،ا   

مع ـ ا لات ـدي لاتمدقدات المت ـاا ةقلتدفرات الت عةا اتلور ئحـقلوب العمل المت ـاا ة ـعا األحـاحا   ةغةا تعالا تدابور 
العقرلا ائهااومق امحفاقتمق االة ورة ااجت قر بمق ة ـفرة رور م،ـراطار  داب المؤتمر إلس المحتب ئن   ـتحد  ئداات 

اا اتعبةم األا،ــدا ذات ال ــاا طاس احف ئفضــلر  ت،ــرلةةا ات،ــلواةا ت ــقطد النادان طاس الت ــدي لاتمدقدات الم ــتبق 
ــك الدالي لاتع ب ااعقش ئاه  الت زر معمق. المحن ئن   ــةقي ال ـ ــقت ال قرلا في حـ ــقشر ما مراطقة المعقق،ـ ح ـــب اجقتضـ

م ـــردا لام ـــداحقت المتعا ا ةمعقق،ـــا التمدقدات ال دقدة االم ـــت دة   ( ئ ) ت،ـــمل  ة  األدااتر من بون ئ رمر مق قاي: 
ارققت معقق،ــا    (   ) ة ــعا األحــاحا العقرلا ائهااومق امحفاقتمق االة ورة ااجت قر بمق ة ــفرة رور م،ــراطار المت ــاا 
مبقدئ تفهومةا ت عةا م،ــتركا ة،ــ ن م ــقول صــعا األحــاحا ال قباا لاتحفللر اتعدول األحــاحا العقرلا   (   ) ذات صــاار  

 ةةا ااحممق. الةي ج رهعا فة ر اصعا األحاحا العقرلا النفلةمرلا الت مة 

 
 

 نقاط للمناقشة تتعلق بالتدابير التشريعية -1 
 

 6ا دا المعقق،ا   

إقرارا  ة نَّ اجت قر ةقألحـــــــــــاحا العقرلا  ،ـــــــــــحل تمدقدا طقبرا لاحداد الفطعةا قرتبل في كثور من األحةقن ةقل رلما  
المعبما اا نَّ  ما تكعفلفهةقت اقش ا لت عةا األحاحا العقرلا ائهااومق امحفاقتمق االة ورة اطراوق هدقدة لالت قر 

ــراعر قعبلي لادال ئن تع ح ئطر ق ال  ــدي لمة  رور الم،ـ قافاةا اقفاطد ق التعبةمةا الرققبةا الفطعةا من ئهل الت ـ
التمدقداتر ةدراوق ت،ـمل اطتمقد العبم ال قافاةا المعقحـبار ةقحـتخدام احـقول معمقر طعد اجقتضـقشر ئححقم الت رلمر  

 ل المافقت ال قباا األحــاحا ال قباا لاتحفلل ة ــمفلا ااألحــاحا النفلةمرلا ااألحــاحا الت مةةةا اا  ئ ضــق  ةحوث تدر  
 لا عا ةقلدبقطا الثال ةا األةعقد احقور ال فااب الم ت دة.

 

  7ا دا المعقق،ا   

ا الدال طاس إهراش تحاول ت،ـرلعي م قرن من ئهل احـتبقاا اجت ق قت االممقرحـقت ال ودة فةمق قتعاق ةمدم  تب،ـ َّ
لاتكعفلفهةقت ال دقدة اتلور ئحـــــــقلوب العمل فةمق   قدرة األطر ال قافاةا الفطعةا ااإلقاةمةا االدالةا طاس الت ـــــــدي

قت ـل ة ـعا األحـاحا العقرلا ائهااومق امحفاقتمق االة ورة ااجت قر بمق ة ـفرة رور م،ـراطا. افي  ةا ال ـةقير 
  داب المؤتمر إلس المحتب ئن   ري  ةا التحاول الم قرن ائن قة ر إهراش  ةا التحاول االتبقدل فةمق بون النادان.  

 

  8ا دا المعقق،ا   

من ئهل معا امحقفحا صـــــعا األحـــــاحا العقرلا ائهااومق امحفاقتمق االة ورة ااجت قر بمق ة ـــــفرة رور م،ـــــراطار 
قعبلي لادال ئن تعتمد اتعفة ابمق ققافاةا اتعبةمةا رققبةا شــــــــقماار ةمق  ،ــــــــمل ابمق متكقماا لحف  ال ــــــــ التر 

ائهااومـق امحفـاقتمـق االـة ورةر ةمـق في ذلـك ال فاـاب التي ـتد ـل  تلدي كـقمـل ئطفار دارة حـةقة األحــــــــــــــاحـا الـعقرـلا
طاس إصـدار ترا ةص لحةقزة األحـاحا  ئ ضـق   يـمن الم قل الم،ـراع. اامةا الخ ـفير قعبلي لادال ئن ت،ـ ا

 العقرلا ائن ت ري طماةقت لاتح ق من الم تعمل العمقوي.
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 9ا دا المعقق،ا   

 ختاف طن تدمور األحـــــــاحا العقرلار ااغةا معا إطقدة ت،ـــــــلوامق ة ـــــــفرة رور   إقرارا  ة نَّ تعدول األحـــــــاحا العقرلا
م،راطار قعبلي لادال األطراف ئن تعبر في اطتمقد معققور اطعةا لاتعدول تت ق ما براتفكفل األحاحا العقرلا  

  .مهلالق ئا ات عل ال الح رور ققبل لات،لول ة فرة داومار اتت قام ما تدمور جةحا  
 

  10دا المعقق،ا ا   

ةغةا حـد الثلرات الت،ـرلةةا فةمق قتعاق ةقألحـاحا الم ـعفطا ةقلدبقطا الثال ةا األةعقدر قعبلي لادال ئن تعبر في 
تعبةم المخددقت الالزما ل ــــــــعا  ة  األحــــــــاحا ائهااومق امحفاقتمقر ائن ت رم حةقزة  ة  المخددقت اتحموامق  

 االدبقطا رور الم،راطا لمة  المفاد.اتعالامق ة فرة رور م،راطار 
 

 11ا دا المعقق،ا   

إقرارا  ة نَّ الدقةعقت الثال ةا األةعقد  محن اطتبقر ق مفاد ذات احـــتخدام مادا ر قعبلي ت،ـــ ةا الدال طاس التعقان  
جت ما ال دقع المععي بمدف ايـــا ت،ـــرلعقت تاام ال،ـــركقت التي ت ـــعا  ة  المفاد ةقطتمقد حداد ت عةا في ا 

 تمعا الدبقطا الثال ةا األةعقد ألهااش امحفاقت األحاحا العقرلا.
 

 12ا دا المعقق،ا   

من ئهل تح ـــــــون يـــــــفاةل الع ل المفرايـــــــا طاس األحـــــــاحا العقرلا ائهااومق امحفاقتمق االة ورةر ت،ـــــــ ا الدال 
  براتفكفل األحاحا العقرلار  األطراف طاس إا،قش ابم مالوما لمرايبا الت دقر ااجحتوراد االعنفرر ح بمق   تضة 

اطاس ئن تدر  في ت،ــــــرلعقتمق الفطعةا التدابور الفاردة في حــــــقور ال ــــــحف  الدالةا ااإلقاةمةا ذات ال ــــــاار مثل 
معق دة ت قرة األحــاحار ةمق في ذلك معققور ح في اإلا ــقن املاامةا اإلدجش ة،ــمقدات الم ــتعمل العمقوي ةقلع ــبا  

 لا.لعماةقت ا ل األحاحا العقر 
 

  13ا دا المعقق،ا   

اطترافـق  ةـقلـدار المحفري الـةي تؤد ـ  األهااش االمحفاـقت في التمـدقـدات المت ــــــــــــــاـا ةـقلتدفرات التكعفلفهةـا اتلور  
ئحـــــــــقلوب العملر ةمق في ذلك األحـــــــــاحا العقرلا المدنفطا ةقحـــــــــتخدام الدبقطا الثال ةا األةعقد ااألحـــــــــاحا العقرلا  

ل األطراف ئن تتدري طاس حــــــــــــــنـول األالفـلا لاتعبةم  المحفـلا ااجت ـقر طن طرلق الخـدمـقت النرـلدـ ار قعبلي لـادا 
ــاحا العقرلار ةغةا مفاشما  3الرققبي لألهااش االمحفاقتر ما مراطقة تعرلفمق الفارد في المقدة  من براتفكفل األحـــــــــ

ــقوـةا.   العبم ال ـقافاـةا ات ـعب الثلرات ال ـقافاـةا االففاري بون العبم ال ـقافاـةا المعتمـدة في مختاف الفجـ قت ال ضــــــــــــ
افي  ةا ال ـــةقير قعبلي لادال ئن تضـــا ابمق جحـــتبقاا األامق  احقجت التدقبق في شـــحعقت الخدمقت النرلد ا  

 رور الم،راطا لمة  المفادر ائن ت عل التح وق في األهااش االمحفاقت المضنفطا إلاامةق.
 
 

 نقاط للمناقشة تتعلق بالتدابير الوقائية واألمنية والتنظيمية الرقابية -2 

 14ا دا المعقق،ا   

ــم همةا   ــةا االة ورةر قعبلي لادال ئن تكفل احــ ــقحــ ــاحا العقرلا امحفاقتمق األحــ من ئهل تعالا إمحقاةا تع ب األحــ
 األحاحا العقرلا االمحفاقت األحقحةا ةدرل ا تمحن من التعرف طاومق ة فرة فرلدة. 

 

 15ا دا المعقق،ا   

ئححقم الفحـــــــــم في إطقر براتفكفل األحـــــــــاحا العقرلا من ئهل  ئن تعبر في تعاةح ئ ضـــــــــق    قعبلي لادال األطراف
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 .ئ ضق   تفحةا ادقي اشترا  الفحم اقة ال عا ئا اجحتوراد لة،مل محفاقتمق األحقحةا
 

 16ا دا المعقق،ا   

قعبلي  ةغةا معا امحقفحا اجت قر ةقألحــــــاحا العقرلا ائهااومق امحفاقتمق من  الل  دمقت النرلد االنرلد الخقير  
لادال ئن تع،ــ  قعفات ات ــقل داوما ما م دمي الخدمقت المععوون بمدف التفبةا بمة  البق رة المتعقمةا اتعالا  

 ك،ف المفاد المت ر بمق طن طرلق تبقدل المعافمقت طن درا  اجت قر المعرافا.
 
 

 17ا دا المعقق،ا   

لاتدفرات التكعفلفهةا اتلور ئحـقلوب العمل فةمق قتعاق ة ـعا  اطترافق  ةقلتحد قت التي تفاهممق الدال في الت ـدي 
األحـاحا العقرلا ائهااومق امحفاقتمق االة ورة ااجت قر بمق ة ـفرة رور م،ـراطار قعبلي لادال ئن ت ـتك،ـف ئ ضـق  

عقطي احــتخدام التكعفلفهةق ك داة  قما لتعالا تدابور الت ــدي لمة  البفا رر ةمق في ذلك احــتخدام الةكقش اجصــد
ــم  ــاا الكتل ألررا  الفحـــ ــا ـــ ــاحا العقرلا المت دما ئا ت عةا حـــ ــون اتفحود محتفلقت حـــــ الت األحـــ من ئهل تح ـــ

 امرايبا اجحتورادر من بون ئمفر ئ رم.
 

 18ا دا المعقق،ا   

طاس اطتبقر ئن تع ب األحــــــــاحا العقرلا  عتمد طاس الفحــــــــم احف  ال ــــــــ الت طاس احف حــــــــاةمر قعبلي لادال ئن  
ل ــعفاقت التي تفاهممق في الح ــفل طاس مق  ف مفهفد من ئداات الفحــم احف  ال ــ التد ااحــتخدام  ت ــتنون ا

هدال اإلاترافل المرهعي لألحــــــاحا العقرلار الةي قففر معافمقت مف ــــــاا طن األحــــــاحا العقرلا الم ــــــتخدما في 
دالةا ال قوماد ااحـــــــــــم همةا  همةا ئاحقش العقلم اصـــــــــــفرا لمقد ااحـــــــــــتخدام ابم التع ب الفطعةا ئا اإلقاةمةا ئا ال
 األحاحا العقرلا اقة احتوراد ق ات  ول  ة  األصعقف ات موعمق طاس احف مالوم.

 

 نقاط للمناقشة تتعلق بإنفاذ القانون والعدالة الجنائية -3 
 

 19ا دا المعقق،ا   

اطترافق  بتااقد  در ال ـــعا الت مةعي لألحـــاحا العقرلار ا ف مق  ،ـــقر إلة  ئ ضـــق  ةقألحـــاحا العقرلا الم ـــعفطا ةقلدبقطا  
الثال ةا األةعقدر قعبلي لادال ئن تضا ات تخدم األداات االمعدات المعقحبا التي ت قطد في الك،ف طن  ة  األحاحار  

 ةا اال،بحا الخفةا االرصد األكثر حامق لادراد النرلد ا.  مثل طماةقت التح وق في المع قت اإللكتراا 

 

 20ا دا المعقق،ا   

في  قعبلي لـادال ئن تاـلد من ـقدرات امفارد ئفرـقا ااحـدات العـداـلا ال ـعقوـةا التي تتعـقمـل ما ال رلمـا ال ــــــــــــــونرااـةا
م قل محقفحا اجت قر رور الم،ــــــراع ةقألحــــــاحا العقرلا ائهااومق امحفاقتمق االة ورة من  الل اإلاتراةر ةمق في 

 ذلك ال،بحا الخفةا.
 

 21ا دا المعقق،ا   

اطترافق  ةحدا  اجت قر ةقلة ورة في ةعض النادانر ممق قدل طاس اات،قر األحاحا العقرلا ااحتخداممقر االتحد قت 
فاه  اطترا  تاك الة ورة اتع نمقر قعبلي لادال ئن تضا احتراتة ةقت اتدابور ائن تعاز قدراتمق طاس معا  التي ت 

  ة  البق رة امحقفحتمقر  قصا طاس الحداد النرلا.
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 نقاط للمناقشة تتعلق بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات -4 

  22ا دا المعقق،ا   

ا الدال طاس تبقدل  المعافمقت دارلق  طاس ال ـــــعودقن اإلقاةمي ادان اإلقاةمي ة،ـــــ ن التمدقدات الم ـــــت دة تب،ـــــ َّ
المتعا ا ة ـــعا األحـــاحا العقرلا ائهااومق امحفاقتمق االة ورة ااجت قر بمق ة ـــفرة رور م،ـــراطار بمدف الك،ـــف 

ة المعقحــبر امذكقش الفطي طن تاك التمدقدات ااحــتبقاتمق في مرحاا مبحرةر ااطتمقد التعدقالت الت،ــرلةةا في الفق
 في النادان األ رم التي قد تفاه  م قول ممق اا ة نب طقمل ال ر  ال لرافي.

 
 

 نقاط للمناقشة تتعلق بجمع البيانات ورصد تدفقات األسلحة غير المشروعة -5 

  23ا دا المعقق،ا   

العقرلا ائهااومق امحفاقتمق االة ورةر من مرحاا تحث الدال طاس ئن تبعتج ات ما بةقاقت ئكثر دقا طن األحـــــــــاحا  
ال ــــــعا إلس مرحاا التدمورر ائن ت ــــــ امق في حــــــ الت شــــــقماا من ئهل احــــــتبقاا تدف قت األحــــــاحا العقرلا رور  
الم،ـراطا طاس احف ئفضـلر اتفلود المعقرف ة،ـ ن اجت ق قت ائحـقلوب العملر اتح ـون المعافمقت اجحـتخبقرلا 

 ئفضل. ااتخقذ تدابور اققوةا

 
 

  24ا دا المعقق،ا   

طاس تعالا ـقدراتمـق ذات ال ـــــــــــــــاا في م ـقل هما النـةقـاقت اتحاوامـق اطاس تـبقدل اـتقوج  ـة   ئ ضــــــــــــــق   تحـث اـلدال
العماةقت فةمق بوعمق من ئهل احــــتبقاا الم ــــقول العقبرة لاحداد الفطعةا التي تتداب اتخقذ تدابور مع ــــ ا لات ــــدي 

 داـب المؤتمر إلس المحتـب مفاصــــــــــــــاـا تعالا قـدرتـ  طاس دطم اتعالا ال مفد  لمـق. امن ئهـل بافه  ـة  اللـق ـار
 العقلمةا الرامةا إلس هما النةقاقت اتحاوامق في  ةا الم قلر اكةلك تبقدل المعافمقت في  ةا المودان.

 
 

باألسلحة ُنُهج التحقيق والمالحقة القضائية المتبعة في مكافحة التجار غير المشروع  -جيم 
 النارية وما يتصل به من أشكال الجريمة داخل الوليات القضائية وفيما بينها

 

 نقاط للمناقشة تتعلق بالتدابير التشريعية -1 

 

 25ا دا المعقق،ا   

تدطس الدال األطراف إلس مفاصــاا تعالا التااممق بتع ــوق األطر ال قافاةا المحاةا الخقصــا ةقألحــاحا العقرلا ةمق  
تقما من ئاه  الت زر المفهفدة بون النراتفكفل  حـــــــــتفقدة قتمقشـــــــــس ما براتفكفل األحـــــــــاحا العقرلا ااجحـــــــــتفقدة ا

ــقوي في م قل محقفحا  ااجتفقيةا األم بمدف تعالا التحاة قت طنر الفطعةا امافقذ ال قافن الدالي االتعقان ال ضـــــــــ
 اجت قر رور الم،راع ةقألحاحا العقرلا.

 
 

 26المعقق،ا ا دا   

قعبلي لادال ئن تففر األطر الت،ـرلةةا المعقحـبا التي تتمقشـس ما ال ـحف  الدالةا من ئهل تمحون حـادقت إافقذ  
 ال قافن من تدنوق ئحقلوب التحري الخقصا اتة ور التعقان الدالي.
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  27ا دا المعقق،ا   

ال عقوةا طعد الت ـــدي لم ـــ لا اجت قر تحث الدال طاس اتبقع امج شـــقمل قركا طاس الضـــحق ق في ابقم العدالا 
 رور الم،راع ةقألحاحا العقرلا.

 
 

 نقاط للمناقشة تتعلق بالتدابير الوقائية واألمنية والتنظيمية الرقابية -2 
 28ا دا المعقق،ا   

قعبلي لادال ئن تعبر في إا،قش ح الت شقماا تتضمن معافمقت م تمدة من قدقع ال عقطار اكةلك معافمقت 
 درات اااردات اا ل األحاحا العقرلار ائن تعبر في تمدقد فترة اجحتفقظ بمة  ال  الت.طن صق

 
 

 نقاط للمناقشة تتعلق بإنفاذ القانون والعدالة الجنائية -3 

 29ا دا المعقق،ا   

الةي   تدطي  بفقفع هرلما قعبلي لادال ئن تعبر في اطتمقد احتخدام طابقت التع ب ك،حل من ئشحقل اإلشعقر  
 ال،راع في إهراش تح وق في الناد الةي  داب ذلك.

 

  30ا دا المعقق،ا   

ال راوم المت اا ة عا  ت، ا حادقت إافقذ ال قافن ا دمقت اجدطقش العقم طاس ال،راع في تحاة قت متفازلا في  
األحـاحا العقرلا ااجت قر بمق ة ـفرة رور م،ـراطار اما،ـقش ئفرقا تح وق م،ـتركار ااجحـتفقدة من ئحـقلوب التحري  
ــاةم المراقب  الخقصـــــــــا المنوعا في اتفقيةا ال رلما المعبما ااراتفكفل األحـــــــــاحا العقرلار من قنول طماةقت الت ـــــــ

شــحقل المرايبا االعماةقت ال ــرلار االعبر في الدار الداطم الةي  محن ئن تؤد    االمرايبا اإللكترااةا ارور ق من ئ
 المعبمقت الدالةا ااإلقاةمةا الم،قركا في محقفحا ال رلما المعبما طنر الفطعةا.

 

 31ا دا المعقق،ا   

ــقش ئفرقا من  ةا ال نول ب  ــتركار قعبلي لادال ئن تعبر في إا،ــ ــفمق  و قت داوما في  فةمق قتعاق ة فرقا التح وق الم،ــ فصــ
 المعقطق الحداد ا تتبقدل المعافمقت االمعافمقت اجحتخبقرلا ةقحتمرار اتعمل ة،حل م،تر  في الممر الحدادي. 

 

 32ا دا المعقق،ا   

ا الدال طاس تعالا التعقان بون الفكقجت اطاس الم،ــــقركا في همفد التع ــــوق طنر الحداد لاتحاة قت اجحــــتبقيةا   ت،ــــ َّ
إلس معافمقت احــتخبقرلا االتعقان بون حــادقت إافقذ ال قافن اال ــادقت ال ضــقوةا دا ل المعقطق افةمق بوعمقر   الم ــتعدة 

 من ئهل احتبقاا ات ق قت ائامق  اجت قر ةقألحاحا العقرلار اكةلك التحد قت االدرا  الم تفقدة االممقرحقت الفضاس. 

 

  33ا دا المعقق،ا   

ةغةا تتبا حركا األحــــاحا العقرلا رور الم،ــــراطا من ال ــــقاا إلس الم،ــــتري ة ــــفرة معم ةار تبحث الدال طاس  
ــنل  عقوةا ئا من  الل للةقت دالةا امقاةمةار ةقلتعقان   ــترهعا ة ـ ــتبقاا االم ـ ــاحا العقرلا الم ـ ــاا تع ب األحـ مفاصـ

 ما الدال التي  بعت د ئامق م در ال عا.
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 34ا دا المعقق،ا   

قعبلي لادال ئن تع،ــــــــ  اتعاز همقت اصــــــــل اطعةا لألحــــــــاحا العقرلار تكفن م ــــــــؤالا طن الضــــــــفاةل اإلدارلا 
لألحـــــــاحا العقرلا. العبلي ئن تكفن لدم همقت الفصـــــــل  ة  إمحقاةا اجطالع طاس قفاطد النةقاقت الفطعةار ائن 

حــــــــــــــاحا العقرلار ائن تعمل ك مقت تكفن م ــــــــــــــؤالا طن هما اتحاول المعافمقت االنةقاقت الفطعةا المتعا ا ةقأل
ــقل ما الدال األ رمر  ــعودقن الفطعي االدالير ائن تعمل ك مقت ات ــ ــاحا العقرلا طاس ال ــ ــل لتع ب األحــ اصــ

 ائن تعاز التعقان طاس ال عود دان اإلقاةمي ااإلقاةمي االدالي فةمق بوعمق.

 
 

 35ا دا المعقق،ا   

ــقش اتعالا احدات   ــا دا ل دااور إافقذ ال قافن ااجدطقش العقم من ئهل قعبلي لادال ئن تعبر في إا،ـــ ــ ـــ متخ ـــ
تب ــــــــــــــةل اتعالا التح وق االمالح ـا ال ضــــــــــــــقوةـا في هراوم اجت ـقر ةـقألحــــــــــــــاحـا العـقرلـار ةمـق في ذلـك الفحـدات 
المتخ ــ ــا في التع ب. المحن ئن تكفن احدات التع ب  ة  هاشا من هما الفصــل الفطعةا المععةا ةقألحــاحا 

 تتعقان معمق طاس احف ا وق.العقرلا ئا ئن 
 
 

 36ا دا المعقق،ا   

تحث الدال طاس اطتمقد ابمبج ااحــــــعا العدقي في التح وق في ال ضــــــق ق امالح ا الضــــــقلعون فومق قضــــــقوةقر ةمق  ،ــــــمل 
التحاة قت المتعا ا ةقألحـاحا العقرلا رور الم،ـراطا ااألفراد الضـقلعون في ذلك امفهفداتمم رور الم،ـراطار ةغةا الحد  

 من ئ داف التعمةا الم تداما.   4- 16األحاحار تمقشةق ما اللق ا ة فرة كنورة من التدف قت رور الم،راطا لألمفال ا 

 
 

 37ا دا المعقق،ا   

ت،ـــــــ ا الدال طاس ال ما بون التحاة قت في ال راوم المتعا ا ةقألحـــــــاحا العقرلا االتحاة قت المتعا ا ةقلمفهفدات 
فكةك شــبحقت اجت قر التي  رور الم،ــراطا ار ــل األمفال من ئهل الت ــدي لغ راش رور الم،ــراعر اذلك ةغةا ت 

ت ف اراش طماةقت الع ل رور الم،ــراع لألحــاحار اهما معافمقت احــتخبقرلا طن المعقمالت الم،ــنف ار بفصــفمق  
ــاحا العقرلا.   ــراع ةقألحـ ــ ن اجت قر رور الم،ـ ــراع في تحاة قت ة،ـ  ال ا مدا ل  محن اجادالي من ئي معمق لا،ـ

ذات صــاا طاس ال ــعود الفطعي لفقودة  داوما ئن تضــا إهراشات ت،ــلول  ئ ضــق    اتحاة ق لمة  اللق ار قعبلي لادال
 المفظفون العقماون في الخدف  األمقمةا. 

 

 38ا دا المعقق،ا   

ــقشر التعـقان بون ال مـقر  ائهماة إافـقذ ال ـقافن من ئهـل العمف  ـةقل مفد  قعبلي لاـدال ئن تعازر طـعد اجقتضــــــــــــ
 ةقألحاحا العقرلا ائهااومق امحفاقتمق االة ورة. الرامةا إلس محقفحا اجت قر رور الم،راع

 
 

 39ا دا المعقق،ا   

من ئهل تح ــــون هما األدلا المتعا ا ةقألحــــاحا العقرلا ات د م ال عقة إلس العدالار قعبلي لادال ئن تضــــا اتعتمد  
معم ةا تدنَّق ةعد احـتبقاا ااحـترهقع كل حـالح اقرير ما احـتخدام العبم الفطعةا   حـتبقاا ااحـترهقعبراتفكفجت ا

لحف  ال  الت اقفاطد النةقاقت الدالةار مثل شبحا اإلاترافل لامعافمقت المت اا ةقلمقةافقت امعبفما اإلاترافل  
 إلدارة ح الت األحاحا المحبفرة ااقتفقش ئ ر ق. 
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 اون الدولي وتبادل المعلوماتنقاط للمناقشة تتعلق بالتع -4 
 

 40ا دا المعقق،ا   

ةغةا تة ور للةقت التعقان الدالي ااجحتفقدة معمق طاس ئفضل احفر تبحث الدال طاس إا،قش طالققت ققوما طاس التعقان  
م قدر اجت قر  االث ا ما  و قت التح وق األهعنةار من  الل قعفات طدة ت،مل ماح ي ال،رطاد اتبقدل المعافمقت طن  

رور الم،راع ةقألحاحا العقرلاد ااحتخدام للةقت لع ل المعافمقت تا قوةقد اطاب إهراش تحاة قت مفازلا ة، ن م در  
األحاحا العقرلا المضنفطا في باد الم درد اتعمةا الفطي بتعفع ال مقت الفقطاا التي قد قتعون إشراكمق في التح وق في  

 مق قضقوةقر مثل ال،رطا اال ةش االخدمقت ال ضقوةا. ال ضق ق امالح ا الضقلعون فو 
 
 

  41ا دا المعقق،ا   

ــاحا  ــراع ةقألحــ ــق ق اجت قر رور الم،ــ ــ ن قضــ ــراع في التحاة قت ة،ــ اطترافق ة  مةا ا ل المعافمقت تا قوةًّق في ال،ــ
 مقت ك دلا في المحقكم.العقرلا اتعالا قر قعبلي لادال ئن تكفل ئن قتةح إطقر ق ال قافاي الفطعي قنفل  ة  المعاف 

 
 

 42ا دا المعقق،ا   

ــنفطار ةمق في ذلك مق قتعاق  ــاحا العقرلا المضـ تدطس الدال إلس تعالا تبقدل المعافمقت اهما النةقاقت طن األحـ
ــتفودة طاس هما ات ــــ ول  ــاار املس بعقش قدرات ال ــــادقت الفطعةا في النادان الم ــ ــقوةا ذات ال ــ ةقلدطقام ال ضــ

المتعا ا ةقألحــــــاحا العقرلا المضــــــنفطا ااجت قر رور الم،ــــــراع ةقألحــــــاحا العقرلار احــــــتعقدا إلس اتحاول النةقاقت 
 المعم ةا الفاردة في اجحتنةقن الةي ايع  المحتب ة، ن تدف قت األحاحا رور الم،راطا. 

 

 43ا دا المعقق،ا   

ــاحا رور  ــد تدف قت األحـــ ــتعقدا  إلس مبقدرة المحتب المععةا برصـــ ــق  ئن تعبر في احـــ ــراطار قعبلي لادال ئ ضـــ الم،ـــ
تعالا الم،ــقرلا االدراحــقت اإلقاةمةا ااألققلةمةا الرامةا إلس زلقدة قدرة ال ــادقت الفطعةا طاس معا هراوم اجت قر 
ــقوةق ر امهراش  ــفمق االتح وق فومق امالح ا مرتكنومق قضــ ــاا اك،ــ ــاحا العقرلا اال راوم ذات ال ــ رور الم،ــــراع ةقألحــ

لامخقطر االتمدقدات ادطم تف وق التع ــــــوق االتعقان طنر الحداد بون حــــــادقت إافقذ ال قافن اال ــــــادقت  ت وةمقت
 ال ضقوةا دا ل النادان الم تفودة افةمق بوعمق.

 
 

 نقاط للمناقشة تتعلق برصد تدفقات األسلحة غير المشروعة -5 
 44ا دا المعقق،ا   

األحــاحا العقرلا رور الم،ــراطار قعبلي لادال ئن تفاصــل تعالا ابممق تعالا فمم ادقي ادقعقمةقت ئحــفاي  ةغةا 
ــاحا العقرلا ائهااومق امحفاقتمق االة ورةر اتحاول المعافمقت  ــنفطقت األحــ ــ ول اتع ب مضــ ــا بت ــ الفطعةا الخقصــ

 ذات ال اا.

 
 

 ملخص للمداولت مقدم من الرئيس  - ثالثا  
ق طن اجهتمقع ةقلتع ــوق الف وق ما الروةا. الم  خضــا ئطدت األمقاا ماخص المدااجت التقلي المعنث  -7

 ماخص المدااجت التقلي لاتفقا  الم  عتمد ئ عقش اجهتمقعر بل ئطد بفصف  ماخ ق لاروةا.
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مدى قدرة بروتوكول األسلحة النارية والتشريعات الوطنية على التصدي للتهديدات الجديدة  -ألف 
األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة والمستجدة المتعلقة بصنع 

 غير مشروعة
 

ــتـة  األالس االـثقاـةار المع فدتون في   - 8 من   2ر في النـعد 2020تمفز/قفلـة   16ابر الفرلق العـقمـلر في ها ـــــــــــ
ــدي لاتمدقدات ال دقدة   ــرلعقت الفطعةا طاس الت ــ ــاحا العقرلا االت،ــ هدال األطمقلر المععفن "مدم قدرة براتفكفل األحــ

 االم ت دة المتعا ا ة عا األحاحا العقرلا ائهااومق امحفاقتمق االة ورة ااجت قر بمق ة فرة رور م،راطا". 

ــا في إطقر النعد  - 9 ر المعقق،ـ ــَّ ــقت ةقلمدقرلا العقما من هدال األط   2ال ـ ــةقحـ ــؤال ال ـ مقل إ مقافلل فقلوعار م ـ
ل،ــؤان الم رة اال،ــؤان الدا اةا ةقلمففيــةا األارااةار اةقةا طن اجتحقد األارااير امحــحقي مفرالةا توعفرلفر مع ــق 

 ي. األمن المتعدد األةعقد بفزارة  قرهةا المح ةكر اةقةا طن م مفطا دال ئمرلحق الالتوعةا االكقرلن 

اشدد ممثل اجتحقد األارااي طاس ئن اجتحقد قفلي ئ مةا كنورة لم  لا صعا األحاحا العقرلا ااجت قر  -10
 بمق ة ـــــــــفرة رور م،ـــــــــراطار ائطان طن الندش مؤ را في  دا طما  ال دقدة ة،ـــــــــ ن اجت قر ةقألحـــــــــاحا العقرلا 

دة تتعاق ة ــعا األحــاحا .2025-2020لافترة  العقرلا ااجت قر بمق ة ــفرة رور  ااصــف المعقظر تمدقدات محدَّ
م،ــــــراطا تفاهممق الدال األطضــــــقش في اجتحقد األارااير ةمق في ذلك إطقدة ت،ــــــلول األحــــــاحا العقرلار االت قرة 
ااجت قر في األحـــــــــاحا العقرلا ذات الةةقر الخفة" من افع "فافارت"ر ائحـــــــــاحا اإلاةار االتعنة  المحفلار اكةلك 

ال ـــــــــعا االمعدلا االم ـــــــــعَّعا ة حـــــــــاف  الدبقطا الثال ةا األةعقدر التي تبعتج في رقلب  األحـــــــــاحا العقرلا الودالا
األحةقن ةقحــــتخدام ئهااش امحفاقت متقحا في ال ــــفي ال قافاةا. اطر  المعقظر التدفرات الت،ــــرلةةا االتعبةمةا 

ــاا بمةا العفع من الرققبةا التي ئد امق اجتحقد األارااي لام ـــــــقطدة طاس معا األا،ـــــــدا رور الم،ـــــــراطا ا لمت ـــــ
لتفهوم  ال ـــــقبق ال ـــــقدر طقم  2018طتمقد تعدقل د ل حوا العفقذ في طقم حـــــةمق ا األحـــــاحا االت ـــــدي لمقر اج

ــفاةل ئ 2008 ــاحا العقرلاد اقد ئد ل  ةا التعدقل يـــ ــ ن األحـــ ــراماة،ـــ ــاحا العقرلا ارور ق من   كثر صـــ طاس األحـــ
 ــــدي الت،ــــرلةةا دا ل المعد ا من ئهل حــــد الف فات ات عب األحــــاحا. ائبرز المعقظر ئ مةا تع ــــوق تدابور الت 

ــاا التي  ــ لا. امن بون التدابور ذات ال ــــــ ــقش لمة  الم ــــــ ــ  طن ا تالف معقل ا الدال األطضــــــ الثلرات التي تع،ــــــ
ــاحا العقرلا  ــقش تعدول األحـ ــترا  ئن ت عل الدال األطضـ ــقر إلس اشـ ــ ار ئشـ اطتمدت لمحقفحا طراوق ال رلما العقشـ

اطتمقد ا ر شــمقدة ة،ــ ن األحــاحا العقرلا المعداا اتدنوق احــم م،ــتر  امفحد طاس  ة  األحــاحاد مصــداا داومقد 
مفاصفقت ت عةا م،تركا ألحاحا اإلاةار االتعنة  التي تعدر  في إطقر تفهة  اجتحقد األارااي ذي ال اا. ائشقر 

تمدقداتر اج حةمق من  الل األالفلا كةلك إلس ال مفد المنةالا في م قل إافقذ ال قافن من ئهل الت دي لمة  ال
المتعا ا ةقألحـــاحا العقرلا التي ايـــعتمق المع ـــا األارااةا المتعددة التخ ـــ ـــقت لمحقفحا التمدقدات اإلهرامةا 
ــا "إمبقكة"( التقةعا لفكقلا اجتحقد األارااي لاتعقان في م قل إافقذ ال قافن )الوفراافل(ر ةقطتبقر ق تدابور   )مع ـ

 همفد اجتحقد األارااي الرامةا إلس الت دي لمة  التمدقدات ال دقدة االم ت دة.إيقفةا تكمل 

اقدم ممثل م مفطا دال ئمرلحق الالتوعةا االكقرلــــــــــــــــني طريـق لفيـةةا األحـاحا العقرلار م،ـورا إلس ئن  -11
ر  75 فهفدة في همةا ئاحـقش العـقلم تفهـد في ئـقدي  ئامـق مفي المـقـوا من الماةـقر من األحــــــــــــــاحـا العـقرـلا التي  ب ـدَّ

شــــخص  مفتفن كل قفم اتة ا احــــتخدام األحــــاحا العقرلا.   1 000المداوونر ائا    ــــ ل كل حــــعا ئن ئكثر من 
ــتخدام حــــــالح في المقوا من هراوم ال تل ا 75ااخ ــــــفي معد ت ر جح  ئن مق   ر  من  ــ اا تبرتكب ةقحــــ لم ــــ

ــقش ارور ن من الف قت الضــــــــــةةفار ائن   ــد الع ــــــــ ــتفلقت الععفر ةمق في ذلك الععف يــــــــ اقرير ممق قالد من م ــــــــ
قدعا حـــالح كل طقمر معبممق طنر   200 000الت دقرات ت،ـــور إلس ئن باد ر المح ـــةكر  ،ـــمد د فل ئكثر من 

احا ذات الةةقر الث ول التي ت ـــــتخدممق ال مقطقت اإلهرامةا الحداد ال،ـــــمقلةار ةمق في ذلك طدد متااقد من األـحــــ 
المعبما كم ـــــــدر لا ـــــــادا. ائشـــــــقر المعقظر إلس اجحـــــــتراتة ةا الفطعةا التي  عتمد ق باد  لمفاهما  ةا الخدر 
المتعقمي الةي قمدد األمن االعدالا االتعمةا. ائبرز في  ةا ال ــــــــــــــةقي ئ مةا تعدد ا األطراف االتعقان الدالي في 
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ــفقق طقلمةا.   ــحل حـ ــاحا العقرلار الةي  ،ـ ــدي لالت قر رور الم،ـــراع ةقألحـ ــا ادققق لات ـ ــمل ائاحـ إ  قد تدابور ئشـ
ر ئنَّ إهراشات التح وق كثورا  مق تركا ف ل طاس ال راوم المرتكبا ةقحــــتخدام حــــالح اقري الةا طاس   اجح  المبعقظه

ة قت تركار حتس في حقجت ال،ــراش ةقحــتخدام اإلاتراةر  م ــدر  االتعرف طاة  من العقحةا البقلة ــتةار ائنَّ التحا
ئمفال ةا من الن  مـق  حتمـل ئن قعدفي طاةـ  ذلـك اطاسلنةا عماةـا اطاس إ بـقت الدـقةا ال ـقافاي ئا رور ال ـقافاي ل

الةا طاس المعتج الفعاي الةي قبتَّ ر ة . افي  ةا ال ـــــــــةقير ئشـــــــــقر إلس ئا ر في حون ئن التدفرات التكعفلفهةا 
ئداة  ئ ضــــــق   ب معمق طدة تحد قت في م قل محقفحا اجت قر ةقألحــــــاحا العقرلا ة ــــــفرة رور م،ــــــراطار فإامقت ا

 قما لاتحفوا طاس اتخقذ تدابور لات ــــدي لمة  البق رةر مثل احــــتخدام الةكقش اجصــــدعقطي اتكعفلفهةق حــــالحــــل 
لفحـــــم االتع ب. اتعقال  الكتل من ئهل الح ـــــفل طاس حـــــ الت معدة امفحدة ة،ـــــحل ئفضـــــل اتح ـــــون قدرات ا

المبعقظر ةمالد من التف ول طدة ممقرحقت هودة اتفصةقت لكي قعبر فومق الفرلق العقملر مثل تح وق اجاضمقم 
د ايـرارة إاتق  اهما معافمقت ئكثر دقا طن األحـاحا تقمًّقالعقلمي إلس براتفكفل األحـاحا العقرلا اتعفوة  تعفوةا  

لة ورة طفال دارة حةقتمقد ام  قد ئصــــــــــــحق  الم ــــــــــــاحا الفطعوون االم تما الدالي العقرلا ائهااومق امحفاقتمق اا
ــعودقن اإلقاةمي  ــاحا العقرلا المفهفدة طاس ال ــــــ ــحف  ال قافاةا المتعا ا ةقألحــــــ ئاه  ت زر قفلا بون مختاف ال ــــــ

راعر ةدراوق معمق  االداليد ايــــرارة تعالا تركوا تدابور العدالا ال عقوةا طاس المع،ــــ  اهراوم اجت قر رور الم،ــــ 
اطتمقد ابمج معقحـــــبا لاضـــــحق ق تعاز دار الضـــــحق ق في ابقم العدالا ال عقوةاد اايـــــا اصـــــةقاا فمر  قتضـــــمن  

اتعالا احدات متخ ــ ــا لاتح وق في  د اما،ــقشصــعقطيطاس ادقي الم ــععا رور   ــقوص األحــاحا العقرلا 
 تتبقدل المعافمقت طاس ال عودقن اإلقاةمي االدالي.ا  ئ ضق   اجت قر ةقألحاحا العقرلا طاس ئن تتعقان فةمق بوعمق

ااعد ذلكر فبتح الم قل لتبقدل معافمقت إيـــــــقفةا ما المعقظرلن االمعدااون الم،ـــــــقركونر ردا  طاس طدة  -12
ئحـ اا اتعاة قت ااردة. ااطترفة طدة بادان ةقلخدر الةي ت،ـحا  التدفرات التكعفلفهةا فةمق قتعاق ة ـعا األحـاحا 

إلس ئن العدقد من   ئ ضـــق   ئهااومق امحفاقتمق االة ورة ااجت قر بمق ة ـــفرة رور م،ـــراطار الكعمق ئشـــقرتالعقرلا ا 
ال ة  التمدقدات كقاة مفهفدة معة طدة حــــعفات في معقط مق.  الضــــفش طاس ال ــــرطا في احــــتبقاا التمدقدات   احــــب

ــرلةةار اذلك مثال   ــةق في إتقحا الفقة الكقفي إلهراش التعدقالت الت،ــ ــقحــ ــرا ئحــ ــت دة ةقطتبقر ق طع ــ ال دقدة االم ــ
 ةقألحاحا العقرلا اتتبقدل المعافمقت ةقاتبقم.تععس ةإا،قش ئفرقا  نراش إقاةمةا 

ــةا التي ئ ورت  -13 ــقول الروة ـــ ــحف  امن بون الم ـــ ــا طراوق بعقش ئاه  ت زر بون مختاف ال ـــ ئ عقش المعقق،ـــ
الدالةا ااإلقاةمةا التي تتعقال م ــــ لا األحــــاحا العقرلار ا ف مق حــــواام الاةقم ة  طاس م ــــتفم ال ــــادقت الفطعةا 
ــعا األحـــــاحا العقرلا   االم تما الدالير اكةلك حـــــنل تح ـــــون ت ـــــخور التكعفلفهةقت ال دقدة من ئهل محقفحا صـــ

ــمقم ائهااو  ــراطا. ات قودا لافكرة ال قواا ة  مةا تح وق اجاضــــ ــفرة رور م،ــــ مق امحفاقتمق االة ورة ااجت قر بمق ة ــــ
ــاحا العقرلا اتعفوة قر ئبرزت طدة بادان ــحف  الدالةا المتعا ا ةقألحـ ــق   العقلمي لا ـ ــةدرة طاس   ئ ضـ ئ مةا إة قش ال ـ

ا إلس مفاشما األطر ال قافاةا اتفحود الم داحقتر اج  األحاحا طفال دارة حةقتمقر ائ مةا مفاصاا ال مفد الرامة 
 حةمق فةمق  خص ئهااش األحاحا العقرلا امحفاقتمق. 

ائبرز ئحد المتكامون التحد قت التي  درحمق في باد  العدد الكنور من األحــــــــــــاحا العقرلا المضــــــــــــنفطا  -14
شما ا هقل ال ضـقوةا امافقذ ق فةمق قتعاق  المفهفدة في الح ا ال قافاير ااحـتف ـر طن الممقرحـقت المتبعا في مفا

 ةقلمفاد المضنفطا التي ج تاال ت،حل ئدلا. 
 
 

ُنُهج التحقيق والمالحقة القضائية المتبعة في مكافحة التجار غير المشروع باألسلحة  -باء 
 النارية وما يتصل به من أشكال الجريمة داخل الوليات القضائية وفيما بينها

 

ــ ن النعد  -15 ــا ة،ـــــــــــ من هدال  3من هدال األطمقلر ابر الفرلق العقمل في النعد  2ةعد ا تتقم المعقق،ـــــــــــ
ــاحا العقرلا  ــقوةا المتبعا في محقفحا اجت قر رور الم،ـــراع ةقألحـ األطمقل المععفن "ابمبج التح وق االمالح ا ال ضـ

 مق بوعمق".امق قت ل ة  من ئشحقل ال رلما دا ل الفج قت ال ضقوةا المختافا افة 
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ر المعقق،ـــــــــا في إطقر النعد  -16 م في المحتب الفطعي  3ال ـــــــــَّ من هدال األطمقل  وعدرلك ئادقعدالر الم دَّ
هعف  ئفرلاةقر اةقةا طن   في األالةا التقةا لمدقرلا التح وق في ال راوم ذات األالفلاالععةفا ذات المععي ةقل راوم 

تةقن بفاتي من هقمعا موالافر إ دقلةقر اةقةا طن م مفطا دال م مفطا الدال األفرلاةاد االنرافة ــــــــــــفر كرلـ ـــــــــــ 
م في الحر  المداي اإلحـــبقاي اروةا احدة ال،ـــةبا  دئارااق اللراةا ادال ئ رم  ا فحـــة  رامورا مفررقزر الم دَّ

ــؤال طن م قل األالفلا الم ــبقاةا االم ــــــــ ــاحا العقرلا االمتف رات التقةعا لفزارة الدا اةا اإلحــــــــ ععي  المركالا لألحــــــــ
د  ئ ضــــــــــق    ةقألحــــــــــاحا العقرلا يــــــــــمن إطقر مع ــــــــــا إمبقكةر اةقةا طن م مفطا دال ئارااق اللراةا ادال ئ رم 

ــوافق دااتق ر مفف  ال،ـــــرطا اجتحقد ا النرازلاةار شـــــةبا قما ال راوم المرتكبا يـــــد  امقركف  فوعة،ـــــوف  دا حـــ
 ي.الالتوعةا االكقرلن الممتاكقت ااجت قر ةقألحاحا العقرلار اةقةا طن م مفطا دال ئمرلحق 

م   - 17 ــقت ااألداات ال قوما في هعف  ئفرلاةق   ممثتهل اقدَّ ــ ـ م مفطا الدال األفرلاةا لمحا طقما طن مختاف المؤحـ
لمعا اجت قر رور الم،ــــــراع ةقألحــــــاحا العقرلا االت ــــــدي ل ر ةمق في ذلك المحتب الفطعي المععي ة راوم الععف ذات  

قرلار اال ـــــ ل المركاي لمرايبا األحـــــاحا  األالفلار اابقم معاز لمرايبا الحداد قتع ب ااردات اصـــــقدرات األحـــــاحا الع 
ــتبقيةا ققوما طاس  ــقر المعقظر إلس ئن التحاة قت التي ت ري دا ل باد   ي تحاة قت احــ العقرلار االمختنر ال عقوي. ائشــ
ــاحا العقرلا بون  ــاةم المراقب هرت مؤ را في م قل اجت قر ةقألحــ ــتخبقرلار اقدم مثقج طاس طماةا لات ــ المعافمقت اجحــ

ــق    ــقت المتحــدة األمرلحةــا اهعف  ئفرلاةــق. ائكــد الفج   ئ مةــا التع ــبر ائبرز ئن باــد  قــد ةــقدر إلس ت ــد م ئكثر من   ئ ضــــــــــــ
 من األحـــــــــــــاحا الم ـــــــــــــراقا االمف فدة في ققطدة   235 000طاب لاتع بر احمَّل النةقاقت الخقصـــــــــــــا ة كثر من    500

ــقطدة النادان ا  iArmsالنةقاقت  ــدا التع ب. ائكد المعدا  كةلك طاس التقةعا لغاترافل من ئهل م ــــــــــ أل رم في ئا،ــــــــــ
ئ مةا احــتدطقش شــمفد من الخنراش من ئهل اإلدجش ة،ــمقداتمم في قضــق ق اجت قر ةقألحــاحا العقرلا لضــمقن اهفد ئدلا  
ــرح   ــدد طاس ئ مةا بعقش ال درات االتعقان الدالي اتبقدل المعافمقتر اشــــــ ــقة ال عقة. اطالاة طاس ذلكر شــــــ كقفةا لم قيــــــ

ــتخـبقرـلا االعماـةقت الثـعقوـةا االمتـعددة األطرافر االحـفقظ طاس كة  ــقرـكا بـاد  في التـبقدل ا اي لامعافـمقت اجحـــــــــــ فـةا م،ـــــــــــ
 اجت قل الدالير اج حةمق دا ل ال مقطا اإلامقوةا لا عف  األفرل ي.  

ود في كثور من ائشــــــقر الممثل األال لم مفطا دال ئارااق اللراةا ادال ئ رمر في معر  إبراز الدار المف  - 18
األحةقن الةي تضــداا ة  األحــاحا العقرلا رور الم،ــراطا في دطم ئشــحقل ئ رم من ال رلما المعبما ات،ــدقد حدتمقر  
إلس ئن  دل التح وق كثورا مق ت ــــــــتمدف ققدة معبمقت من افع المقفةقر الكعمق ج تتعقال في كثور من األحةقن مع،ــــــــ   

ئن قؤكد ئحد احتعتقهقت الدراحا العقلمةا لامحتب ة، ن اجتته قر في األحاحا    األحاحا الم تخدما. امن ش ن  ةا األمر 
ا ف ئن اجت قر رور ر UNODC Global Study on Firearms Trafficking 2020  ة معنون ال   2020العقرلا لعقم 

ر طاس   يــرارة مفاصــاا ال مفد الرامةا الم،ــراع ةقألحــاحا العقرلا  ف في كثور من األحةقن هرلما  فةا. اشــدد المبعقظه
إلس مفاشما العبم الت،ـــــــرلةةار ااصـــــــف طدة ممقرحـــــــقت هودة اتفصـــــــةقت لكي قعبر فومق الفرلق العقملر مثل اطتمقد  
معققور ت ـــــعة" م،ـــــتركا لألحـــــاحا العقرلاد امعققور صـــــقرما م،ـــــتركا لمرايبا اقتعقش ةعض األحـــــاحا العقرلا احةقزتمق  

ت ـــرلب األحـــاحا العقرلا الم،ـــراطا إلس ال ـــفي رور الم،ـــراطاد اتعالا ئاه  الت زر   اتداالمق بل احبر قر بمدف معا 
بون ال ـــــحف  الدالةا التي تعبم األحـــــاحا العقرلار مثل براتفكفل األحـــــاحا العقرلا امعق دة ت قرة األحـــــاحار ج حـــــةمق 

ن فةمق قتعاق بع ل األحــاحا  ةلر  تضــمون الت،ــرلعقت الفطعةا التي تعبم ت قرة األحــاحا ةعض معققور ح في اإلا ــق 
ال ــلورة ااألحــاحا الخفةفا اشــمقدات الم ــتعمل العمقويد اتعالا ت،ــ ةا الم،ــقرلا اإلقاةمةا ااألققلةمةا التي تركا طاس 
ــاــا   تعالا تبــقدل المعافمــقت اهما النةــقاــقتر إلس هــقاــب زلــقدة فري بعــقش ال ــدرات طاس هما المعافمــقت ذات ال ـــــــــــ

ــ وامق اتحاوامقد اتعال  ــعة"ر دطق المعقظر الدال رور ات ــــ ــعود الدالي. افةمق قتعاق ةمعققور الت ــــ ا التعقان طاس ال ــــ
ة،ــــــــ ن مرايبا اقتعقش   EEC/91/477في احــــــــتخدام تفهة  الم اا  ئ ضــــــــق    األطضــــــــقش في اجتحقد األارااي إلس العبر 

 ة  ت،رلعي. ر كتفه 2017/ 853األحاحا احةقزتمقر ة ةلت  المعدلا ةمفهب تفهة  )اجتحقد األارااي( 

ائبرز الممثل الثقاي لم مفطا دال ئارااق اللراةا ادال ئ رم ئ مةا تعفوة إطقر شــــــــــــقمل لمرايبا األحــــــــــــاحا   - 19
ــاحا  ــادقت الفطعةا لمحقفحا اجت قر رور الم،ــــــراع ةقألحــــ ــة ال من ال مفد التي تنةلمق ال ــــ العقرلار ألن  ةا العبقم حــــ



CTOC/COP/WG.6/2020/4 
 

 

V.20-04178 13/17 

 

ــحقل ال رلما. ا  ــل بةلك من ئشــــــــ ــاحا العقرلا  العقرلا امق قت ــــــــ ــمقن إمحقاةا التع ب الكقمل ل مةا األحــــــــ ئكد ئ مةا يــــــــ
المضــنفطار الةي قعبلي ئن ت فم ة  احدات متخ ــ ــار ائاصــس بدمج تاك الفحدات في جةحل المؤحــ ــا الفطعةا ئا  

ااج ت ـــقي   الفزارة ئا المحتب ئا الفكقلا الفطعةا التي لدقمق صـــالحةا الرققةا ال قافاةا طاس األحـــاحا العقرلا االمعرفا 
الت عوون الالزمون ل ما النةقاقت من همةا المؤحــــــــــ ــــــــــقت المععةا. ائايــــــــــح كةلك ئن تاك الفحدات ئبدم ة في باد ر  
ــاحـا الـعقرـلار التي ئا،ـــــــــــــ  ـق الحر  المـداير االتي ت ما بون   ـــبقاـةقر في همـا الفصـــــــــــــل الفطعـةا المععـةا ـةقألحـــــــــــ إحـــــــــــ

احا العقرلا اتحاوامق اتبقدلمقر اتع ب األحـاحا العقرلا المضـنفطار  اج ت ـقصـقت اإلدارلا اهما النةقاقت المتعا ا ةقألحـ 
اذلك لدطم إهراشات التح وق اكةلك مبقدرة المحتب المععةا برصــد تدف قت األحــاحا رور الم،ــراطا. كمق شــدد طاس ئن 

لاتع بر قعبلي ئن  الراح المقلي  ف المحر  الروة ي الةي قدطم ال رلما المعبمار ائكد طاس ئ مةا اطتمقد مفمفم ااحا 
 ،ـــمل التحاة قت اجقت ـــقد ا في المعقمالت المت ـــاا ةقألحـــاحا العقرلا التي   رلمق األفراد اال،ـــركقتر ائ مةا اطتمقد  

التحاة قت اجقت ـــــقد ا. اشـــــدد  ئ ضـــــق    امج شـــــقماا طقما لاتح وق في اجت قر رور الم،ـــــراع ةقألحـــــاحا العقرلا ت،ـــــمل 
حـــــــــــاحا العقرلا قعبلي ئن قركا طاس  ال ا هفااب  ي: ال ـــــــــــالح ااألفراد المععوفن  المعقظر طاس ئن كل تح وق في األ 

ــةا التي تحقف  طاس احــــــتمرارلا ال رلما المعبمار لةلك فمن  االمقل. ائيــــــقف ئن الراح المقلي  ف ال فة الدافعا الروة ــــ
ل رلما ار ــل األمفال في كل تح وق الممم مراطقة المفقجةم المتراةدا لغ راش رور الم،ــراع االمفهفدات الم ــتمدة من ا 

ر  م المبعقظه مثقج مامفحــــــق ئدم فة  التراكم الفايــــــح لمفهفدات ئحد ةقوعي األحــــــاحا العقرلا    ئ ضــــــق   في  ة  البق رة. اقدت
المر ص لمم إلس تفكةك تعبةم لالت قر رور الم،ـــــــراع ةقألحـــــــاحا العقرلا قدقر  ذلك ال،ـــــــخص. ائايـــــــح ئن إحـــــــبقاةق  

ــراطا في  اطتمدت براتفكفج  ــ ن المفهفدات رور الم،ـ ــفي من ئهل تفهة  التحاة قت المعبما ة،ـ لاتح وق بمةا الخ ـ
 حةقي قضق ق اجت قر ةقألحاحا العقرلا.  

ممثل م مفطا دال ئمرلحق الالتوعةا االكقرلــــــــــني طاس يرارة اهفد ت،رلعقت مالوما متفاوما ما  شددا  -20
حري الخقصار فضال طن تعالا فمم األحفاي الفطعةا رور الم،راطا المعققور الدالةا إلتقحا احتخدام ئحقلوب الت 

لألحـاحا العقرلا من  الل ابقم شـقمل امتكقمل لحف  ال ـ الت اتع ب همةا األحـاحا العقرلا المضـنفطار ةغةا 
قظر . ااعد ذلكر حال المع فعَّقلالتح وق في قضق ق اجت قر ةقألحاحا العقرلا امالح ا مرتكنومق قضقوةق طاس احف  

الضـــفش طاس امدون احـــتبنوعق مؤ را ر ا مق زلقدة اجت قر ةقألهااش االمحفاقت ااحـــتخدام اإلاتراة في  ة  الت قرة. 
ر ال الت ال قوما بون اجت قر رور الم،راع ةقألحاحا العقرلا ااجت قر ةقلمخدرات  افي  ةا ال ددر ئبرز المبعقظه

ــقد ا األ رم. ك ــل األمفال اال راوم اجقت ـ ــتعدة إلس ار ـ ــةقت الم ـ ــقت االتفصـ ــل الممقرحـ ر ئفضـ مق طر  المبعقظه
ت راا ال،ـــــــــرطا اجتحقد ا في النرازلل لكي قعبر فومق الفرلق العقملر مثل تعالا التعقان االعالققت ال قوما طاس  
ان  الث ا ما  و قت التح وق األهعنةاد ارحب في  ةا ال ــدد ةمبقدرات مثل اهتمقطقت المحتب التي اببمة ةقلتعق

بمدف إققما ه ـــــــــــفر لاتعقان في طماةقت التح وقد تعالا تبقدل المعافمقت طن   2019ما المح ـــــــــــةك في طقم 
م ـقدر اجت قر رور الم،ـراع ةقألحـاحا العقرلاد إشـرا  النادان م ـدر األحـاحا العقرلا في الترالج لتدابور ت ـد 

التاام ةفتح   رحــــــــقشع هرلمار من ئهل إحــــــــرلعا إةقن كل طماةا يــــــــبلد اطتبقر طاب التع ب ةمثقةا إشــــــــعقر بفقف 
تح وق مفاز في الناد م ــدر األحــاحا العقرلاد ت،ــ ةا احــتخدام للةقت لع ل المعافمقت تا قوةقد تعالا التعقان ما  
ماح ي ال،ــــــــــــــرطـا في الناـدان المععةـا إلتـقحـا إمحـقاةـا إهراش تحاة ـقت فعـقلـا تؤدي إلس تفكةـك تعبةمـقت اجت ـقر 

لر ابــقم لامعافمـقت الت ــقرلـا  عتمــد طاس التــدقوق الم ــقرند العمــل طاس احف ا وق ما  ةـقألحــــــــــــــاحــا العــقرلـاد تدف 
ــتخبقرات المقلةا لتففور األدلا طاس ال راوم المقلةاد بعقش قدرات الممقرحـــــــــــون طاس إهراش التحاة قت  احدات اجحـــــــــ

رر في معر  إبراز الت  حـدـ قت التي تفاهـ  المـودااـةا اتع ـب طرل ـا اجت ـقر الم ــــــــــــــتخـدمـا. كمـق ئاصــــــــــــــس المبـعقظه
محقفحا اجت قر ةقألهااش االمحفاقتر بتعاةح براتفكفل األحـــــــــاحا العقرلا ارور  من الت،ـــــــــرلعقت الدالةا من ئهل 

 العص طاس حف  ال  الت االفحم اقة صعا ااحتوراد ئهااش األحاحا امحفاقتمق. 

 . الل ال ا ا اقدم ممثال اإلاترافل امحبقاةق طريون إ ضقحوون ق ورلن -21
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 3ر مدااجت  في إطقر النعد 2020تمفز/قفلة   17اادئ الفرلق العقمل في ها ـــــــت  الثقلثار المع فدة في   -22
من هدال األطمقل. اتبقدل المعقظران ةعد ت د م طرا  إ ضـقحةا معافمقت إيـقفةا ما المعدااون الم،ـقركونر  

 ردا طاس طدة ئح اا اتعاة قت ااردة. 

الم قل الروة ــــي لامعقق،ــــا بون الخنراش  ف تع ب األحــــاحا العقرلا ق ــــد الفصــــفل إلس م ــــدر ق  اكقن -23
رور الم،ــــــــراع. اشــــــــمل ذلك تبقدل ا راش ة،ــــــــ ن فكرة التع ب اف ــــــــمق امدم تعالا ق طاس احف فعقل لاتحاة قت 

ــ ن ا ــاحا العقرلا. اتبقدل المتكامفن معافمقت ة،ــــ ــراع ةقألحــــ ــتداما للةقت التع ب.  المتعا ا ةقجت قر رور الم،ــــ حــــ
ائطر  ئحد النادان طن رئ   ة،ــــــــ ن التحد قت الم ــــــــت دة التي تدرحمق ابم التع ب المث اا ةقألببقش االعمج التي  

د طاس ئ مـةا للـةقت التع ـب لةا ف ل فةمـق قتعاق ـةقلحـقجت الفردـ ا ـبل ــدته ــق   اطتمـدت. اشــــــــــــ من ئهـل تحـدـقد  ئ ضــــــــــــ
ائا،ـ  مركاا مخ ـ ـق  2006ئن باد  بدئ في تع ب األحـاحا في طقم  الم ـقرات ااألامق . ائايـح ئحد المتكامون

قدعا حــــــالح اقري بع قح. ائايــــــح ئن  ةا   23 000من تع ب مق قالد طاس  محَّنر ممق 2019لتع نمق في طقم 
األمر ئتقح ل ـادقت باد  تحدقد مالمح ال ـفي رور الم،ـراطار امققما ات ـقجت ما بادان الم ـدرر افمم كةفةا 

ألحـــاحا إلس ال ـــفي رور الم،ـــراطا ة،ـــحل ئفضـــل. اقد حـــقطد ق ذلك طاس تعدول العدقد من ال مقطقت د فل ا
ئن األحـــاحا الم ـــدرة ة ـــفرة ققافاةا تعقد   ئ ضـــق   اإلهرامةا المعبما التي كقاة تعمل ل ـــعفات طدقدة. ااكت،ـــفة

ر ئايح المتكام ئن من المممر من  إلس الناد ة فرة رور ققافاةار ممق دفعمق إلس تعالا ال  الت الفطعةا. ائ ورا
ــاحا العقرلا رور الم،ــــــــــراطا ألن كثورا من التحاة قت في  ــ  األحــــــــ حوث امج التح وق المعتمدر البحث طن مع،ــــــــ
ال راوم الععةفا تخضـــا ل وفد زمعةا صـــقرما قد ت عل من ال ـــعب التح وق ة،ـــحل مالوم في هرلما اجت قر رور  

مم ال ــفي رور الم،ــراطا اات ق قت اجت قر من  الل تحاول التع ب.  الم،ــراع. اشــدد متكام ل ر طاس ئ مةا ف
ااه  ئحد المتكامون اجاتبق  إلس يرارة تع ب األحاحا المضنفطا قنل تدمور ق. كمق هرم تبقدل المعافمقت طن  

 ت عةقت تع ب األحاحا العقرلا التي ئزلاة طالمقت احممق ئا بدلة. 

 
 

 تنظيم الجتماع  - رابعا  
 

 فتتاح الجتماعا -ألف 
ــاحا العقرلا في فووعق قفمي  - 24 ــقةا لافرلق العقمل المععي ةقألحــــ   . 2020تمفز/قفلة    17ا   16ط د اجهتمقع ال ــــ

ر 2020حالران/قفاة    19ااف ق لمق اتفق طاة  المحتب المفحـا لمؤتمر األطراف ةقحـتخدام إهراش المفاف ا ال ـقمتار في  
ط د اجهتمقع في شـــــــــحل   ونر ةحضـــــــــفر طدد محداد هدا من الم،ـــــــــقركون )ممثاون من األمقاا االروةا( في ققطا  

 مع ا الترهما ال،ففلا المتعققدة ما األمم المتحدة.  اجهتمقعر ارال همةا الم،قركون ا  رلن طن ةعد ةقحتخدام 

ــا  17ا 16ااهتما الفرلق العقمل قفمي  -25 تمفز/قفلة ر اط د مق م مفط  ئراا ها ــــــــقت. اط دت ال ا ــــــ
ــقطا  ــقطا   00/12األالس من كل قفم من ال ـ ــقطا  00/14إلس ال ـ ــا الثقاةا من ال ـ ــقطا  00/16ر اال ا ـ إلس ال ـ

ال ــــةفي. ااعد الت،ــــقار ما روةا الفرلق العقملر ايــــا ال دال الامعي المةكفر  بتفقوة احــــل ئارااق 00/18
ــقركفن فة ر ما احترام  مراطقةئطال  بمدف  المعقطق الامعةا المختافا التي  عمل معمق روةا الفرلق العقمل االم،ــــــــ

ة،ـــــــــ ن مفاطود ال ا ــــــــقت   اإلطقر الامعي المعتقد لا ا ـــــــــقت االب قش في إطقر . ائتةحة المعافمقت ذات ال ـــــــــاا
 ال دقدة طاس صفحا الفرلق العقمل المععي.

اترئ  اهتمقع الفرلق العقمل ال ــود رفااالف فقبةقن مدقعق  وراقادقار روةا دقفان ازلر الخقرهةا )المح ــةك(.   - 26
ــةا التي قعبر ائل س روةا الفرلق العقمل كاما افتتقحةار قدم فومق لمحا طقما طن اج ا الفرلق العقملر ائ داف   االمفايـ

 فومقر اشرح فومق ئصفل اقفاطد اجهتمقع ال دقدة. 

اال ون التي ئبرحاة إلس   77ائشقر الروةا في مالحبقت  اجحتماللةا إلس مضمفن رحقلا م مفطا الــــــ  -27
تمفز/قفلة ر اال اق المعر  طع  ة،ــــــــ ن طدم اهفد اقة كقف لاعبر في التفصــــــــةقت طاس   6روةا المؤتمر في 
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في ا راش حفل مق إذا احف حــاةم اشــقمل اشــفقف  الل اجهتمقطقت المعبما طن ةعدر اا،ــ ن طدم اهفد تفافق 
كقن قعبلي لالهتمقع إصـدار تفصـةقتر ابرا لضـوق الفقةر ائ ضـق  ألن العدقد من الخنراش لم تكن لدقمم إمحقاةا  

 الم،قركا في اجهتمقع ئا حضفر  ة،حل كقمل ة نب م قول ت عةا تتعاق ةقجت قل.

افي افتتقح اجهتمقعر ئدلة ممثاا لألمقاا ةحاما احتماللةا ئط نمق طر  إ ضقحي حفل ئا،دا محتب  -28
ــدقق  ــقة ا من ئهل تعالا الت ـــ األمم المتحدة المععي ةقلمخدرات اال رلما التي افتهةت معة دارة الفرلق العقمل ال ـــ

 .2018لعقم  9/2ار المؤتمر من قر  (ئ) 35طاس براتفكفل األحاحا العقرلا اتعفوة ر طمال ةقلف رة 

ائدلس ةحامقت طقما في افتتقح اجهتمقع ممثتاف الدال التقلةا األطراف في براتفكفل األحــــــــاحا العقرلا:   -29
 األرهعتون ااقرارفاي اتركةق ارفاتةمقج االمح ةك االمعد ا عدارا .

ــق    ائدلس ةحامـقت طـقمـا -30  ايـبا لنراتفكفل األحــــــــــــــاحـا الـعقرـلا: ممثتال اـلدالتون الـتقلوتون المفقعـا االمر  ئ ضــــــــــــ
 ئلمقاةق اال ون.

لمعبفمــا األمم  التــقةعون الكةــقاون التــقلووناطالاة طاس ذلــكر ئدلس ةحامــقت في افتتــقح اجهتمــقع ممثال  -31
 المتحدة: المدقرلا التعفوة ا لا عا محقفحا اإلر ق  امحتب محقفحا اإلر ق .

 
 

 ماتالكل -باء 
ألررا  اجهتمقعر احـــتخدمة األمقاا مع ـــا الترهما ال،ـــففلا المةكفرة ئطال  لتة ـــور الترهما ال،ـــففلا إلس  - 32

م،ــقر ر في   300همةا للقت األمم المتحدة الرحــمةا ال ــة. ائتقحة  ة  المع ــا إحــعقد "دار المتكام االم ــتما" إلس  
حون ئبحـــــــعد ل مةا الم،ـــــــقركون ا  رلن "دار الم ـــــــتما" ف ل. اقد طباهب إلس الفففد إباله األمقاا بتفزلا األداار )دار 

 المتكام/دار الم تما ف ل( في كل افد طعد طاب ت  ول المعدااون من  الل مةكرة شففلا. 

 من هدال األطمقل.   3ا   2ن اقدم ممثافن لألمقاا مالحبقت احتماللةا في إطقر النعدق  - 33

المعقظران التقلةقن: إ مقافلل فقلوعا    2ااروقحــــــــــــا الروةار تفلس تفهة  المعقق،ــــــــــــا التي هرت في إطقر النعد  - 34
 )اجتحقد األارااي( امححقي مفرالةا توعفرلف )المح ةك(. 

ــبقاةقر ا ي دالا طرف في براتف   2افي إطقر النعد  - 35 كفل األحـــاحا العقرلار  من هدال األطمقلر تكام ممثل إحـ
 اممثل معبما الدال األمرلحةا. 

ــمــق  م:   3ااروــقحــــــــــــــا الروةار تفلس تفهةــ  المعــقق،ــــــــــــــا التي هرت في إطــقر النعــد  - 36  المعــقظران التــقلةــا ئحـــــــــــ
 وعدرلك ئادقعدال )هعف  ئفرلاةق(ر  فحــة  رامورا مفررقز )إحــبقاةق(ر مقركف  فوعة،ــوف  دا حــوافق دااتق  )النرازلل(ر  

 ةقن بفاتي )إ دقلةق(. كرل ت 

ــبقاةقر ا ي دالا طرف في براتفكفل األحـــاحا العقرلار    3افي إطقر النعد  - 37 من هدال األطمقلر تكام ممثل إحـ
 اممثل اإلاترافل. 

 
 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -جيم 
ر بتفافق ا راش هــدال 2020تمفز/قفلةــ   16ئقرَّ الفرلق العــقمــلر في ها ــــــــــــــتــ  األالسر المع فدة في  -38

 األطمقل التقلي:

 : الم قول التعبةمةا  - 1 

 د افتتقح اجهتمقع  )ئ(    

 إقرار هدال األطمقل اتعبةم األطمقل.  ) (    
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الفطعةا طاس الت ـــــدي لاتمدقدات ال دقدة مدم قدرة براتفكفل األحـــــاحا العقرلا االت،ـــــرلعقت  -2 
ــعا األحـــاحا العقرلا ائهااومق امحفاقتمق االة ورة ااجت قر بمق ة ـــفرة  االم ـــت دة المتعا ا ة ـ

 رور م،راطا.

ــاحا العقرلا   - 3  ــقوةا المتبعا في محقفحا اجت قر رور الم،ــــــــراع ةقألحــــــ  ابمبج التح وق االمالح ا ال ضــــــ
 ا دا ل الفج قت ال ضقوةا افةمق بوعمق.  امق قت ل ة  من ئشحقل ال رلم 

 م قول ئ رم.  - 4  

 اطتمقد الت رلر.  - 5  

 
 

 الحضور -دال 
التقلةا في براتفكفل األحاحا العقرلا طن طرلق اجت قل طن   54الــــــــــ حضر اجهتمقع ممثاف األطراف   -39

اجتحـقد األارااير  :19-كففوـدةعـد ابرا لا،ــــــــــــــحـل الخـقي الـةي اطتمـد لالهتمـقع من ئهـل الت ــــــــــــــدي ل ـقوحـا 
ــتفاةقر امكفادارر ائلبقاةقر ائالفجر ائارارفاير ائاكرااةقر ام دقلةقر  ــبقاةقر امحــــ ئذراة قنر ااألرهعتونر ائرموعةقر امحــــ
اـاقرارفاير االنرازـللر االنرتلـقلر ااا ةحـقر اافلـعدار ااورار اتركـةقر ات،ــــــــــــــةحـةقر اتفاار اال ممفرـلا اـلداموعةحـةار  

لاةقر اال ــــافقدارر احــــاففقكةقر احــــاففوعةقر اال ــــفدانر اال ــــفلدر احــــفل ــــرار اشــــواير االعراير اطمقنر  اهعف  ئفر 
ــقر افعاالال )هممفرلا  ــتقرلحقر   –ارفاتةمقجر افرا ــــ النفلةفقرلا(ر اقنرير اكرااتةقر اكفاقر اكفت د ففارر اكفحــــ

ــةكر امالاير ا  ــقر االكفلةر اجتفةقر النعقنر الونةقر االملر ر االمح ـ ــعفد ار االعرالجر االعم ـ المماكا العراةا ال ـ
 .ااة ورلقر االمعدر ا عدارا ر االوفاقن

ــراا اجهتمقع  -40 ــاحا العقرلا ممثَّاا  ةمراقنون حضــ اكقاة الدال ال ــــة التقلةا المفقتهعا طاس براتفكفل األحــ
: 19-ي ل قوحا كففودطن طرلق اجت ـــقل طن ةعد ابرا لا،ـــحل الخقي الةي اطتمد لالهتمقع من ئهل الت ـــد

 .ئحترالةقر ائلمقاةقر اال ونر اكعدار االمماكا المتحدة لنرلدقاةق العبمس ائقرلعدا ال،مقلةار االةقةقن

التقلةار ا ي لة ة من الدال األطراف في براتفكفل األحاحا العقرلا اج من الدال   19الـاكقاة الدال   -41
المفقتهعا طاة ر ممثاا ةمراقنون حضــــراا اجهتمقع طن طرلق اجت ــــقل طن ةعد ابرا لا،ــــحل الخقي الةي اطتمد  

المتحــدةر  اجتحــقد الراحــــــــــــــير ااألردنر ااإلمــقرات العراةــا :19-لالهتمــقع من ئهــل الت ـــــــــــــــدي ل ــقوحــا كففوــد
المتعددة ال فمةقت(ر االفانونر افووة اقمر   -اإلحــالمةا(ر ائقرلعدار اافلةفةق )دالا  -امادااة ــةقر امقران )هممفرلا 

 .اقوررواحتقنر اكفلفمنةقر امقلدار امقلوالقر ام رر امةقامقرر ااقمونةقر ااوبقلر ااوفزلاعدار االفج قت المتحدة

الدالةا التقلةا ةمراقنون حضــــــــــراا اجهتمقع طن طرلق اجت ــــــــــقل طن ةعد امثتاة المعبمقت الححفمةا   -42
احدة التعقان ال ضـقوي التقةعا : 19-ابرا لا،ـحل الخقي الةي اطتمد لالهتمقع من ئهل الت ـدي ل قوحا كففود

بما لالتحقد األارااي )قفراه ـــــــــــــة(ر م اا التعقان لدال الخاةج العراةار اإلاترافلر هقمعا الدال العراةار مع 
األمن االتعقان في ئارااقر معبما الدال األمرلحةار مركا التعقان األمعي التقةا لامركا اإلقاةمي لام ــقطدة طاس 
التح ق من تحدقد األحــــــــاحا اتعفوة ر مركا تبقدل المعافمقت في هعف  شــــــــري اشــــــــري ئارااق لمرايبا األحــــــــاحا 

 ال لورة ااألحاحا الخفةفار ترتوب فقحعقر.

ق األمم المتحدة التقلةقن ممثاون ةمراقنون حضـراا اجهتمقع طن طرلق اجت ـقل طن ةعد ابرا اكقن كةقا  -43
لا،ــــــــــــــحــل الخــقي لالهتمــقع: مركا األمم المتحــدة لمحــقفحــا اإلر ــق  التــقةا لمحتــب محــقفحــا اإلر ــق  االمــدقرلــا  

 التعفوة ا لا عا محقفحا اإلر ق .

 ققوما ة حمقش الم،قركون. CTOC/COP/WG.6/2020/INF/1/Rev.1اترد في الف ة ا  -44

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2020/INF/1/Rev.1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2020/INF/1/Rev.1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2020/INF/1/Rev.1
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 الوثائق -هاء 
تمفز/قفلة ر الف قوق التقلةا    17ا 16كقن معرايــــــــــــــق  طاس الفرلق العقملر في اهتمقط  المع فد قفمي  -45

 :2020لذار/مقر   18ا 17التي كقاة قد ئبطدت جهتمقع الفرلق العقمل الةي كقن م ررا  ط د  قفمي 

 د( CTOC/COP/WG.6/2020/1) هدال األطمقل المؤقَّة الم،راح  )ئ( 

قحـــــــــــةا من إطداد األمقاا ة،ـــــــــــ ن مدم قدرة براتفكفل األحـــــــــــاحا العقرلا ارقا معافمقت ئـحــــــــــ  ) ( 
االت،ــــــــرلعقت الفطعةا طاس الت ــــــــدي لاتمدقدات ال دقدة االم ــــــــت دة المتعا ا ة ــــــــعا األحــــــــاحا العقرلا ائهااومق 

 د( CTOC/COP/WG.6/2020/2) امحفاقتمق االة ورة ااجت قر بمق ة فرة رور م،راطا 

ارقا معافمقت ئحــقحــةا من إطداد األمقاا ة،ــ ن ابمبج التح وق االمالح ا ال ضــقوةا المتبعا في  ) ( 
محقفحا اجت قر رور الم،ـراع ةقألحـاحا العقرلا امق قت ـل ة  من ئشـحقل ال رلما دا ل الفج قت ال ضـقوةا افةمق 

 (. CTOC/COP/WG.6/2020/3) بوعمق 
 
 

 اعتماد التقرير  - خامسا  
ر اطتمد الفرلق العقمل الف ــــــــــاون األال االثقاي )ةقحــــــــــتثعقش ا ق  المعقق،ــــــــــا 2020تمفز/قفلة   17في  -46

 اهتمقط  الراةا.المدرها في األق قم ئلف ااقش اهةم( االف اون الراةا االخقما من  ةا الت رلر طن 
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