
*CTOC/COP/WG.6/2018/1 األمــم املتحـدة

 

 

 مؤمتر األطراف يف اتفاقية
  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية

 املنظمة عرب الوطنية

Distr.: General 
14 February 2018 
Arabic 
Original: English 
 

 

───────────────── 
  .٢٠١٨آذار/مارس  ٢٧ ُأعيد إصدار هذه الوثيقة ألسباب فنية يف  *    

  
 

 

050318    050318    V.18-00777 (A)

*1800777*
 
 

  الفريق العامل املعين باألسلحة النارية
  ٢٠١٨أيار/مايو  ٣و ٢فيينا، 

    
  جدول األعمال املؤقَّت املشروح  

 
  جدول األعمال املؤقَّت  

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

  إعداد استبيان الستعراض تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية.  -٢
اإلجرامية نع املنظمات التدابري العملية يف إطار بروتوكول األسلحة النارية اليت تساهم يف م  -٣

حتقيق رصد ويف  غري املشروع تِّجارواجلماعات اإلرهابية من حيازة األسلحة من خالل اال
  من أهداف التنمية املستدامة. ٤-١٦الغاية 

  مسائل أخرى.  -٤
  اعتماد التقرير.  -٥
 

  الشروح  
  املسائل التنظيمية  -١  

  افتتاح االجتماع  (أ)  
  .٠٠/١٠، يف الساعة ٢٠١٨أيار/مايو  ٢سوف ُيفتتح اجتماع الفريق العامل املعين باألسلحة النارية يف 
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال    (ب)  
مة ية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ فاق ية، يف قراره  قرَّر مؤمتر األطراف يف ات  ٥/٤عرب الوطن

ا بصــورة غري مشــروعة"، هب تِّجارارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالاملعنون "صــنع األســلحة الن
 ٣نارية، وذلك وفقًا للفقرة أن ينشئ فريقًا عامًال حكوميًّا دوليًّا مفتوح العضوية ُيعىن باألسلحة ال

ــه  ظام الداخلي للمؤمتر،من الن ٢من املادة  ٢من اتفاقية اجلرمية املنظَّمة والفقرة  ٣٢من املادة  يترأس
ـــاعده على تنفي ـــورة إىل املؤمتر ويس ذ واليته املتعلقة أحد أعضـــاء مكتب املؤمتر، لكي ُيســـدي املش

هبا بصــورة غري  تِّجاربربوتوكول مكافحة صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واال
  لوطنية. امشروعة، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب

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

ــــــأن الكيفية اليت ميكن هبا للدول األطراف و(ب) أن تنفِّذ أحكام  تقدمي توصــــــيات إىل املؤمتر بش
مانته بإرشـــادات بروتوكول األســـلحة النارية على حنو أفضـــل؛ و(ج) مســـاعدة املؤمتر على تزويد أ
ألسلحة النارية؛ بشأن أنشطتها، وبشأن استحداث أدوات مساعدة تقنية تتعلق بتنفيذ بروتوكول ا

ن هبا ا  و(د) ــيَق مع لفتقدمي توصــيات إىل املؤمتر بشــأن الكيفية اليت ميكن أن ُيحســِّ ريُق العامل التنس
هبا  تِّجارهتا والذخرية واالخمتلف اهليئات الدولية اليت تكافح صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّنا

  ية.بصورة غري مشروعة، وذلك يف جمال دعم وترويج تنفيذ بروتوكول األسلحة النار
دة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب األمم املتح ، املعنون "تعزيز تنفيذ اتفاقية٧/١وقرَّر املؤمتر، يف قراره 

مل املعين باألســــلحة الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا"، ضــــمن مجلة أمور، أن يكون الفريق العا
ىل املؤمتر، وشــجَّع الفريَق إالنارية عنصــرًا ثابتًا من عناصــر مؤمتر األطراف، يقدِّم تقاريره وتوصــياته 

  اجتماعات سنوية، حسب االقتضاء.العامل على النظر يف عقد 
ع ملؤمتر األطراف، يف اجتماعه املنعقد يف  ، على ٢٠١٨الثاين/يناير  كانون ٢٢واتَّفق املكتب املوســَّ

سادس للفريق العامل املعين باألسلحة النارية، املقرَّر  ٣و ٢عقده يف فيينا يومي  تواريخ االجتماع ال
، بالتوافق ٢٠١٨شباط/فرباير  ١٢املكتب املوسع، يف . وعالوة على ذلك، اتفق ٢٠١٨أيار/مايو 

  الضمين لآلراء، على املواضيع الفنية للفريق العامل.
عدَّ تنظيم األعمال املقترح، الوارد يف مرفق هذه ا من أجل ، ٧/١رار املؤمتر لوثيقة، وفقًا لقوقد ُأ

من وقت وخدمات  متاح لهمتكني الفريق العامل من أداء الوظائف املسندة إليه ضمن حدود ما هو 
ســــــات عامة خالل مؤمترات. ومن شــــــأن املوارد املتاحة للفريق العامل أن متكنه من عقد أربع جل

  يومني مع خدمات ترمجة شفوية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست.
  

  إعداد استبيان الستعراض تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية  -٢  
ـــــتعراض تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظَّمة ، ٨/٢قرَّر املؤمتر، يف قراره  مواصـــــلة عملية إنشـــــاء آلية الس

والربوتوكوالت امللحقة هبا، اســتنادًا إىل التوصــيات الواردة يف تقرير االجتماع املعين باســتكشــاف 
ــــــتعراض تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة  بٍة وفعَّالٍة الس ــــــ يٍة مناس مجيع اخليارات املتعلقة بوضــــــع آل

 ٢٠١٦حزيران/يونيـــه  ٧و ٦والت امللحقـــة هبـــا، الـــذي ُعقـــد يف فيينـــا يومي والربوتوك
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)CTOC/COP/WG.8/2016/2 ويف القرار نفســه، قرَّر املؤمتر أيضــًا وضــَع إجراءات وقواعد حمدَّدة .(
سعة، على أن تسترشد تلك بشأن تشغيل آلية االستعراض لكي ينظر فيها ويعت مدها يف دورته التا

  .٥/٥اإلجراءات والقواعد باملبادئ واخلصائص املذكورة يف قراره 
تدرجييًّ ــــــتعراض  ية االس ناول آل ية وقرَّر املؤمتر أيضـــــــًا، يف نفس القرار، أن تت فاق ا مجيَع مواد االت
ول األطراف، إليها الدوالربوتوكوالت امللحقة هبا فيما خيص كل صك من الصكوك اليت انضمت 

اســـتعراض كل  حبيث تصـــنَّف تلك املواد يف جمموعات مواضـــيعية وفقًا ملضـــمون أحكامها، وبغية
ساعدة األمانة، استبياَن تقييم جمموعة مواضيعية معيَّنة من املواد، أن يضع الفريق العامل املعين هبا، مب

  ذايتٍّ موجزًا ودقيقًا ومركَّزًا.
 ١٠إىل  ٨ الفترة من يفللفريق العامل املعين باألســلحة النارية، الذي ُعقد  ونظر االجتماع اخلامس

كول األســـلحة ، يف مشـــروع اســـتبيان من إعداد األمانة الســـتعراض تنفيذ بروتو٢٠١٧أيار/مايو 
جتماع يف قات واالقتراحات املقدمة خالل اال). ومجعت التعليCTOC/COP/WG.6/2017/2النارية (

للنظر يف هذا واالجتماع.  لذلكورقة غري رمسية عمِّمت بناء على طلب الرئيس كوثيقة ختامية 
ليت تتضمن مشروع االبند من جدول األعمال، سوف ُتعرض على الفريق العامل الورقة غري الرمسية 

ــــــتبيــان ا ــــــتعراض تنفيــذ بروتوكول األ املنقحالس ــــــلحــة النــاريــة، وفقــًا لقرار الس  ٨/٢ملؤمتر اس
)CTOC/COP/WG.6/2018/CRP.1 وترد التعليقات على مشـــــروع االســـــتبيان اليت وردت عقب .(

نارية يف املوقع الشــــــبكي ــــــلحة ال عامل املعين باألس عامل.  االجتماع اخلامس للفريق ال للفريق ال
  البند. وثائق يف إطار هذا يِّيتوقع يف الوقت احلايل تقدمي أ وال
  

  الوثائق    
ألســلحة اورقة غري رمسية تتضــمن مشــروع اســتبيان الســتعراض تنفيذ بروتوكول مكافحة صــنع 

ملؤمتر  ٨/٢ر وفقًا للقرا هبا بصــــورة غري مشــــروعة، تِّجارالنارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واال
ــيـــة ــن ــوط ــرب ال ــمـــة ع ــظَّ ــن ــحـــة اجلــرميـــة امل ــكـــاف ــحـــدة مل ــت ــم امل ــيـــة األم ــفـــاق ــراف يف ات  األط

)CTOC/COP/WG.6/2018/CRP.1(  
 

التدابري العملية يف إطار بروتوكول األسلحة النارية اليت تساهم يف منع املنظمات اإلجرامية   -٣  
حتقيق  رصد غري املشروع ويف تِّجارمن حيازة األسلحة من خالل اال واجلماعات اإلرهابية

  من أهداف التنمية املستدامة ٤-١٦الغاية 
ـــــألة الإنَّ  ـــــلحة النارية وأنواع أخرى  تِّجاراملوجودة بني اال صـــــالتمس ن اجلرمية اخلطرية مباألس

ــــت جديدة يف واقع األمر؛ فقد  ــــبق أنواملنظمة، مبا يف ذلك اإلرهاب، ليس ــــلَّ س مت هبا الدول س
الدورة االســـــتثنائية  األعضـــــاء وتناولتها من زوايا متماثلة ومتكاملة يف ملتقيات دولية أخرى، مثل

  لس األمن.وجم ٢٠١٦العاملية املعقودة يف عام  خدِّراتللجمعية العامة بشأن مشكلة امل
 خدِّراتشترك بالتصدِّي ملشكلة املويف الوثيقة اخلتامية لتلك الدورة االستثنائية، املعنونة "التزامنا امل

تناولت الدول األعضـــــاء على وجه التحديد الصـــــالت بني  )١(العاملية ومواجهتها على حنو فعَّال"،
                                                                    

 .٣٠/١-إمرفق قرار اجلمعية العامة د  )١(  

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.8/2016/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2017/2
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وســــائر أشــــكال اجلرمية املنظمة. وتضــــمنت الوثيقة اخلتامية توصــــية مبواجهة  خدِّراتبامل تِّجاراال
صالت املتزايدة بني اال شكال  خدِّراتبامل تِّجارالتحديات اخلطرية اليت تطرحها ال سائر أ ساد و والف

 باألشخاص وباألسلحة النارية واجلرائم السيربانية وغسل األموال، تِّجاراجلرمية املنظمة، مبا فيها اال
ويف بعض احلاالت جرائم اإلرهاب اليت تشمل غسل األموال املرتبط بتمويل اإلرهاب. وعلى وجه 
التحديد، تتضـــــمن هذه الوثيقة توصـــــية بتدعيم التدابري الوطنية واإلقليمية والدولية وكذلك، عند 

ع الشـــــبكات االقتضـــــاء، القواعد واللوائح التنظيمية الرامية إىل تعزيز التعاون العمليايت من أجل من
 تِّجارمن اال خدِّراتاإلجرامية املنظمة عرب الوطنية الضــــالعة يف أنشــــطة غري مشــــروعة متصــــلة بامل

  باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واملتفجرات وسائر املعدات ذات الصلة واحتيازها.
) بشأن األخطار اليت هتدد السالم واألمن ٢٠١٧( ٢٣٧٠وسلَّم جملس األمن، من جانبه، يف قراره 

من  كالًّ نَّالدوليني من جراء األعمال اإلرهابية ومنع اإلرهابيني من احلصـــــول على األســـــلحة، بأ
النقل غري املشــروع والســرقة من املخزونات الوطنية واإلنتاج احلريف غري املشــروع ميكن أن يكون 

صدر صغرية واألسلحة اخلفيفة، مما قد ميكِّ ًام ن املجموعات اإلرهابية من زيادة قدراهتا لألسلحة ال
بضــرورة أن تتخذ الدول األعضــاء التدابري الالزمة، مبا يتســق مع  املســلحة زيادة كبرية؛ وأقرَّ أيضــًا

حة اخلفيفة، غري املشــروع باألســلحة الصــغرية واألســل تِّجارالقانون الدويل، من أجل التصــدي لال
ــبًا خصــوصــًا ــقًا مع اإلرهابيني، من خالل القيام، حيثما كان ذلك مناس مع أطرها القانونية  ومتس

ه غري املشــروع هبذ تِّجاراملحلية، بتعزيز نظمها الوطنية اخلاصــة جبمع وحتليل بيانات مفصــلة عن اال
مالئمة، حيثما ال توجد،  تنظيمية وإجراءات إدارية ، ووضع قوانني ولوائحاألسلحة مع اإلرهابيني

ملمارســة الرقابة الفعالة على إنتاج األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفة أو تصــديرها أو اســتريادها 
  السمسرة فيها أو عبورها أو نقلها، ضمن جماالت اختصاصها. أو

ية اجلرمية املنظمة، بعبارات أعم، بالصــــــالت  فاق  تِّجارالملوجودة بني ااوأقرَّ مؤمتر األطراف يف ات
ء تصــاعد مســتويات باألســلحة النارية واجلرائم األخرى وأعرب، يف أكثر من مناســبة، عن قلقه إزا
ية  مة عرب الوطن ية املنظَّ حدثهما اجلماعات اإلجرام لذين ُت عامل يفاألذى والعنف ال ناطق ال  بعض م

ا بصـــورة غري مشـــروعة، هب تِّجارنتيجًة لصـــنع األســـلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واال
لرئيســـية ضـــمن اجلهود غري املشـــروعني ميثِّل أحد العناصـــر ا تِّجاروالحظ أنَّ احلد من الصـــنع واال

  مة عرب الوطنية.الرامية إىل احلدِّ من العنف الذي يصاحب أنشطة اجلماعات اإلجرامية املنظَّ
ألســـلحة النارية، اذ بروتوكول بشـــأن تعزيز تنفي ٨/٣وطلب املؤمتر إىل الدول األطراف، يف قراره 

ريها ذات الصلة تعاجل على استعراض وتعزيز تشريعاهتا الوطنية والتأكد من أنَّ أطرها القانونية وتداب
 مثل اســـــتخدام حنو واٍف بالغرض االســـــتغالل اإلجرامي لألشـــــكال اجلديدة من التجارة الدولية،

 تِّجاردف احلد من االهباهتا والذخرية، وذلك اإلنترنت يف جتارة األســـــلحة النارية وأجزائها ومكوِّن
رد وتصــــدِّر أجزاء غري املشــــروع هبا. ويف القرار نفســــه، حثَّ املؤمتر الدول األطراف اليت تســــتو

سريب األسلحة النارية ومكوِّناهتا  األسلحة النارية ومكوِّناهتا على تعزيز تدابريها الرقابية بغية منع ت
  هبا على حنو غري مشروع واحلدِّ من احتماالت حدوث ذلك.  تِّجاروصنعها واال

عاون بني مجيع  لدول األطراف أيضـــــــًا على تعزيز التنســــــيق والت حثَّ املؤمتر ا ويف نفس القرار، 
غري املشـــــروع والنظر يف الدخول يف ترتيبات  تِّجارمؤســـــســـــاهتا الداخلية املعنية مبنع ومكافحة اال

http://undocs.org/ar/S/RES/2370(2017)
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حقيقات واملالحقات القضـــائية، مبا يشـــمل االســـتعانة يف هذا الشـــأن للتعاون الدويل الفعال يف الت
بأفرقة مشــــــتركة للتحقيق وتطبيق املمارســــــات اجليدة املعتمدة يف بعض البلدان بشــــــأن مكافحة 

  اإلرهاب واجلرمية املنظمة.
ل ماعات الفريق العامويف نفس القرار، شــجَّع املؤمتر الدول األطراف أيضــًا على االســتفادة من اجت

ة ودروبه وأمناطه، والنظر باألســـــلحة الناري تِّجاراملقبلة يف تعميم وتبادل املعلومات عن اجتاهات اال
اجحة والتحدِّيات يف املمارســـــات اجليِّدة والدروس املســـــتفادة واخلربات املكتســـــبة والتجارب الن

ئم، وذلك بغية تعزيز رااملواَجهة يف مجع وحتليل البيانات من هذا القبيل ويف منع ومكافحة هذه اجل
  من جرائم. باألسلحة النارية وما يتصل به تِّجارالتعاون والتنسيق يف جمال مكافحة اال

 ٢٠٣٠ملســـتدامة لعام اب املؤمتر بالتزام الدول األعضـــاء يف خطة التنمية حَّويف القرار نفســـه، ر
لتشجيع على إقامة ل بالعمل على احلدِّ بشدة من تدفقات األسلحة غري املشروعة يف إطار سعيها
لعامل املعين باألسلحة جمتمعات مساملة ال ُيهمَّش فيها أحد، وطلب، يف هذا الصدد، إىل الفريق ا

غاية  نارية أن يبحث يف اجتماعاته املقبلة مســـــــامهاته يف تنفيذ ال أهداف التنمية  من ٤-١٦ال
كِّن السلطات الوطنية من ذي سيماملستدامة، وبشأن قياس التقدُّم املحرز يف إنفاذ نظام املراقبة ال

صدِّي لال سه، دع تِّجارالت شروع باألسلحة النارية. ويف القرار نف ا املؤمتر الدول األطراف غري امل
غري املشــــــروع  جارتِّتدعيم قدراهتا الوطنية بشـــــــأن مجع وحتليل البيانات عن اال  إىل تطوير أو

كتب األمم املتحدة املعين مإىل لوالية املسندة باألسلحة النارية. ومن املنطلق نفسه، أكد املؤمتر ا
مات والبيانات الكمية وهي أن يواصــــل بانتظام مجع وحتليل املعلو(املكتب) واجلرمية  خدِّراتبامل

ــلحة النارية، وأجزائها ومكوناهتا والذخرية، تِّجاروالنوعية عن اال ة تعميم وكذلك مواصــل باألس
ل إليه من نتائج بشــأن  تِّجارليات االاملمارســات الفضــلى وأبعاد وخصــائص عم ونشــر ما يتوصــَّ

  هذه ومن دروس مستفادة يف هذا املجال.
 ١٠إىل  ٨من  يف فيينا دوتناول الفريق العامل املعين باألســــــلحة النارية، يف اجتماعه اخلامس املعقو

اف من أهد ٤-١٦، مســـــامهة بروتوكول األســـــلحة النارية يف دعم بلوغ الغاية ٢٠١٧أيار/مايو 
لدول من التصــــــدِّي بفعالية التنمية املســــــتدامة وقياس التقدُّم املحرز يف إنفاذ نظم املراقبة لتمكني ا

 ذلكيف ). وCTOC/COP/WG.6/2017/4غري املشــــــروع باألســــــلحة النارية (انظر الوثيقة  تِّجارلال
ئر أشــــكال اجلرمية باألســــلحة النارية وســــا تِّجاراالجتماع، ناقش الفريق العامل الصــــالت بني اال

ثل اال جاراملنظمة، م قدرة مو خدِّراتبامل تِّ قانون واإلرهاب، وكذلك أمهية تعزيز  فاذ ال ظفي إن
تكبيها. وأشار العديد واملوظفني القضائيني على كشف اجلرائم املترابطة والتحقيق فيها ومقاضاة مر

ت حقًال بشـــكل مباشـــر إىل تلك الصـــالت ووفر االجتماع ذلكمن التوصـــيات اليت اعتمدت يف 
قبلة، بشـــأن التدابري خصـــبًا إلجراء املزيد من املناقشـــات املعمقة، اليت ســـتجرى يف االجتماعات امل

  ة األسلحة.العملية الرامية إىل منع املنظمات اإلجرامية واجلماعات اإلرهابية من حياز
صلة هبذا البند من  توصية بأن حيثَّ املؤمتر الدول الجدول األعمال ومن بني أبرز التوصيات ذات ال

األعضــــاء على تعزيز النظم املعنية بالوســــم وحفظ الســــجالت والتعقب، هبدف حتســــني إمكانية 
ــــــلحة النارية ودعم التحقيقات اجلنائية وزيادة مســـــــاءلة املصــــــنعني والتجار  التعرف على األس

سرة والناقلني التجاري سما صدرين وال ستوردين وامل شجِّع وامل ني وغريهم من حاملي الرخص وأن ي
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املؤمتر الدول األطراف على هتيئة الظروف التشريعية املناسبة وتعزيز قدراهتا على التحقيق واملالحقة 
هبا بصورة  تِّجارالقضائية فيما يتعلق جبرائم صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واال

جرائم. ويف هذا الصــدد، أوصــى الفريق العامل املؤمتر أيضــًا بأن غري مشــروعة وما يتصــل هبا من 
يطلب إىل املكتب مجع وحتليل احلاالت ذات الصلة واملمارسات اجليدة يف جمايل التحقيق واملالحقة 

باألســلحة النارية، مبا يف ذلك القضــايا املرتبطة باإلرهاب واجلرمية  تِّجارالقضــائية بشــأن قضــايا اال
 تِّجاراد خالصـــة وافية للممارســـات اجليدة والتدابري اليت تســـاعد الدول على منع االاملنظمة، وإعد

باألســلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية والتصــدي له بكفاءة. ومن نفس منطلق تعزيز فهم 
لب وتقاسم املمارسات اجليدة فيما يتصل هبذه اجلرائم املترابطة، أوصى الفريق العامل أيضًا بأن يط

ـــــات الفضـــــلى املتعلقة  ـــــتفادة واملمارس ـــــري تبادل املعلومات والدروس املس املؤمتر إىل املكتب تيس
بالتهديدات املستجدة واألشكال اجلديدة من اجلرمية، مثل اجلرائم احلضرية اليت ترتكبها العصابات، 

ألســلحة النارية باألســلحة باســتخدام خدمات الطرود الربيدية والشــبكة اخلفية، وجتميع ا تِّجارواال
من قطع الغيار، وطرائق عمل املتَّجرين، مبا يف ذلك يف القضـــايا املرتبطة باإلرهاب واجلرمية  انطالقًا

  املنظمة، وغري ذلك من املواضيع املستجدة.
ية املســـتدامة، أوصـــى من أهداف التنم ٤-١٦وفيما يتعلق بالتدابري الرامية إىل رصـــد حتقيق الغاية 

ليت يبذهلا املكتب جلمع ان يشــجِّع املؤمتر الدول األعضــاء على املشــاركة يف اجلهود الفريق العامل بأ
عثور عليها واملسلَّمة بغية بيانات بشأن األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية املضبوطة وامل

، ٢٠٣٠ة عام من خط ٢-٤-١٦واإلبالغ عنها يف إطار املؤشــر  تِّجاراســتبانة ورصــد تدفقات اال
لتعاريف امع مراعاة احلاجة إىل وضــــــع منهجية موحَّدة للتصــــــدي للتحديات املتعلقة بوضــــــع 

بأن يؤكِّد  امل أيضــًاوالتحديات التشــغيلية اليت تواجه مجع البيانات األســاســية. وأوصــى الفريق الع
ة غري املشــروعة نارية واألســلحاملؤمتر جمدَّدًا أمهية مجع وحتليل البيانات املتعلقة بتدفقات األســلحة ال

لحة النارية وأجزائها املضبوطة واملتَّجر هبا كأساٍس لوضع سياسات وُنهج وطنية ملكافحة صنع األس
ألعضاء يف هذا السياق اهبا بصورة غري مشروعة وأن يشجِّع الدول  تِّجارومكوِّناهتا والذخرية واال

  ن.يف هذا الشأ على وضع مؤشرات وطنية تساعد على قياس أثر اجلهود اليت تبذهلا
ه املقبلة، مناقشـــــة وأخريًا، أوصـــــى الفريق العامل بأن يدرج املؤمتر، يف جدول أعمال اجتماعات

املكتب فيما يتعلق الدول األعضــــاء و اليت تواجههابشــــأن إجراءات املتابعة املتخذة والتحديات 
  بتنفيذ التوصيات.

ــــــة التدابري العملية الواردة يف ويف إطار هذا البند من جدول األعمال، لعلَّ الفريق الع امل يود مناقش
اليت تســـاهم يف منع املنظمات اإلجرامية واجلماعات اإلرهابية من حيازة وبروتوكول األســـلحة النارية 
غري املشروع هبا ومكافحته؛ وعلى وجه اخلصوص، مناقشة احلاجة إىل  تِّجاراألسلحة ويف احلدِّ من اال

صة مبراقبة األسلحة النارية واألطر املؤسسية من أجل تعزيز  شريعات الوطنية اخلا ستعراض وتعزيز الت ا
من أجل كشف ومنع خطر وقوع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية يف  فعاليتها خصيصًا
ناصــــــر أو اســــــتريادها  أيدي املنظمات هذه الع ية عن طريق حيازة  اإلجرامية واجلماعات اإلرهاب

تصــــديرها أو بيعها أو تســــليمها أو حتريكها أو نقلها بصــــورة غري مشــــروعة، وكذلك من خالل   أو
هبا على حنو غري مشروع من خمزونات الدولة و/أو األسر املدنية. ومن  تِّجارسرقتها أو تسريبها أو اال
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انب والتدابري التشــريعية اليت ينبغي النظر فيها يف إطار بروتوكول األســلحة النارية، لعلَّ الفريق بني اجلو
وأســاليب عمل جديدة، مثل اإلنترنت  تالعامل يودُّ أن يتناول احلاجة إىل تنظيم اســتخدام تكنولوجيا

اإلجرامية واجلماعات املنظمات  أو خدمات الطرود الربيدية، ألهنا ُحدِّدت بأنَّها تســـــتخدم من جانب
هبا على حنو غري  تِّجارواالوالذخرية اإلرهابية من أجل اقتناء األســــــلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا 

مشـــروع. ولعل الفريق العامل يودُّ أيضـــًا مناقشـــة احلاجة إىل مزيد من التنســـيق بني الدول األعضـــاء 
تعطيل من أجل ربوتوكول ال يفذ املتطلبات املحددة خيص املواصـــفات واملعايري التقنية املتعلقة بتنفي  فيما

  األسلحة النارية، فضًال عن وضع معايري موحَّدة لتحويل األسلحة وتعديلها.
ية والت تدابري العمل مل يودُّ النظر يف ال عا عل الفريق ال لك، ل ية إىل تعزيز وعالوة على ذ ية الرام يذ نف

لقة حبفظ وتوكول)؛ واملمارســـــات املتعمن الرب ١٥و ١٠ضـــــوابط النقل والســـــمســـــرة (املادتان 
ة الرامية إىل منع من الربوتوكول)؛ والتدابري األمني ٨و ٧الســــــجالت والوســــــم والتعقب (املادتان 

امية إىل تعزيز القدرات سرقة وتسريب األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية، والتدابري الر
من  ١١(املادة  غري املشــــروع تِّجارطيل شــــبكات االاملتعلقة مبراقبة احلدود والكشــــف من أجل تع

حمددة من  ميكن ألحكام مدىالربوتوكول). وقد تشـــمل هذه التدابري أيضـــًا اســـتكشـــاف إىل أي 
حبجز ومصــــادرة  من الربوتوكول) وإجراءات التشــــغيل املوحدة اخلاصــــة ٥أحكام التجرمي (املادة 

ر بشكل أمن الرب ٦األسلحة النارية غري املشروعة (املادة  سِّ كرب التحقيقات اجلنائية وتوكول) أن تي
ســـلحة النارية، وتبادل وتعزز التعاون الدويل بشـــكل أكثر فعالية، مبا يف ذلك فيما يتعلق بتعقب األ

كول)، وبالتايل حتســني من الربوتو ١٣و ١٢املعلومات، وإنفاذ القانون والتعاون القضــائي (املادتان 
  املنظَّمة واإلرهاب.معاجلة الصالت بني اجلرمية 

غري  تِّجارالاالتحديات احلالية فيما يتصــــــل بالكشــــــف عن تدفقات  ومع مراعاةوعالوة على ذلك، 
ا تكون تلك التدفقات ا، وال ســيما عندماملشــروع والتحقيق يف اجلرائم ذات الصــلة ومالحقتها قضــائيًّ
ياته والقيام، أثناء املناقشــــات  متابعة توصــــمرتبطة باجلرمية املنظمة أو اإلرهاب، لعلَّ الفريق العامل يودُّ

ذار والكشــف والرقابة آليات اإلن اليت جترى يف إطار هذا البند من جدول األعمال، بتناول ســبل تعزيز
القانون وســـــلطات  اخلاصـــــة مبراقبة احلدود، مبا يشـــــمل تعزيزها من خالل التعاون بني أجهزة إنفاذ

  ارية، والقطاعات األخرى ذات الصلة.اجلمارك ومستوردي ومصدري األسلحة الن
لصــــــعيد الوطين واإلقليمي امن على كل  املتخذةوأخريًا، لعل الفريق العامل يودُّ أن ينظر يف التدابري 

ظر يف أن يناشـــد وأن ينمن أهداف التنمية املســـتدامة،  ٤-١٦من أجل رصـــد حتقيق الغاية  والعاملي
 جمال مجع وحتليل يفاملكتب  وتســاهم يف اجلهود اليت يبذهلاالدول األعضــاء، هلذا الغرض، أن تشــارك 

الرامية إىل رصد وتعقب تدفقات  باألسلحة النارية واجلهود الوطنية والعاملية تِّجارالبيانات املتعلقة باال
  سلحة غري املشروعة.بشأن تدفقات األ املنقَّحاألسلحة غري املشروعة، وذلك بوسائل منها استبيانه 

سوف ُتعرض على الفريق العامل ورقة م سية ويف إطار هذا البند من جدول األعمال،  سا علومات أ
ــــــلحة النارية  من إعداد ليت تســــــاهم يف منع ااألمانة عن التدابري العملية يف إطار بروتوكول األس

ع، غري املشـــــرو ارتِّجاملنظمات اإلجرامية واجلماعات اإلرهابية من حيازة األســـــلحة من خالل اال
لرامية إىل تعزيز واجلرمية ا خدِّراتوورقة معلومات أســــاســــية أخرى عن أنشــــطة املكتب املعين بامل

  التصديق على الربوتوكول وتنفيذه.
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قات غري املشـــــروعة حة لالســـــتبيان املتعلق بالتدفقَّكما ســـــُتعرض على الفريق العامل الصـــــيغة املن
عضـــــاء ومكاتب وبالتشـــــاور مع الدول األ ٨/٢بقرار املؤمتر  لألســـــلحة الذي أعده املكتب عمًال

   جمال مجع البيانات.يفعن خرباء األسلحة وخرباء  املتحدة األخرى واملنظمات الدولية، فضًال األمم
  

  الوثائق    
توكول األســــلحة ورقة معلومات أســــاســــية من إعداد األمانة بشــــأن التدابري العملية يف إطار برو

ساهم يف منع  النارية ازة األسلحة من خالل املنظمات اإلجرامية واجلماعات اإلرهابية من حياليت ت
ــة  تِّجــاراال ــاي ــ ٤-١٦غري املشــــــروع ويف رصــــــــد حتقيق الغ ــــــت ــة املس ــة من أهــداف التنمي دام
)CTOC/COP/WG.6/2018/2(  

التصــــديق على  ورقة معلومات أســــاســــية من إعداد األمانة عن أنشــــطة املكتب الرامية إىل تعزيز
  )CTOC/COP/WG.6/2018/3سلحة النارية وتنفيذه (بروتوكول األ

دفقات غري املشـــروعة بشـــأن الت املنقَّحن االســـتبيان مَّإعداد األمانة تتضـــ من اتورقة غرفة اجتماع
  )CTOC/COP/WG.6/2018/CRP.2لألسلحة (

  
  مسائل أخرى  -٤  

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

 
  اعتماد التقرير  -٥  

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

 
  العنوان أو الوصف بند جدول األعمال  التاريخ والوقت

   أيار/مايو ٢األربعاء، 

  افتتاح االجتماع )أ(١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال (ب)١ 
  إعداد استبيان الستعراض تنفيذ   ٢ 

  بروتوكول األسلحة النارية
  إعداد استبيان الستعراض تنفيذ   ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  )تابعبروتوكول األسلحة النارية (
   أيار/مايو ٣اخلميس، 

النارية  التدابري العملية يف إطار بروتوكول األسلحة  ٣  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
ماعات اليت تساهم يف منع املنظمات اإلجرامية واجل
غري  ارتِّجاإلرهابية من حيازة األسلحة من خالل اال

 من أهداف ٤-١٦املشروع ويف رصد حتقيق الغاية 
  التنمية املستدامة

النارية  بروتوكول األسلحة يف إطارالتدابري العملية   ٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
ماعات اليت تساهم يف منع املنظمات اإلجرامية واجل
غري  ارتِّجاإلرهابية من حيازة األسلحة من خالل اال

 من أهداف ٤-١٦املشروع ويف رصد حتقيق الغاية 
  )تابع(التنمية املستدامة

 مسائل أخرى ٤ 
  اعتماد التقرير  ٥ 
 


