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المسائل التنظيمية

(أ)

افتتاح االجتماع
سوف ُيفتتح االجتماع التاسع للفريق العامل المعني باألسلحة النارية يوم األربعاء  4أيار/مايو  2022الساعة
()1
 12ظه ار.

__________
( )1يستند موعد البدء المحدد إلى االفتراض الحالي بأن االجتماع من المرجح أن يععد في شكل هجين ،رهنا بموافعة المكتب الموسع.

وسوف تتاح على الصفحة الشبكية لالجتماع ()www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/working-group-on-firearms-2022.html
المعلومات المستكملة والتغييرات بشأن تنظيم األعمال المعترح ،بما في ذلك موعد البدء.
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(ب)

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
َّ
المنظمــة عبر الوطنيــة ،في ق ارره  4/5المعنون
َّقرر مؤتمر األطراف في اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة
ومكوناتها والذخيرة و ِّ
"صـ ـ ــنع األسـ ـ ــلحة النارية وأجزائها ِّ
االتجار بها بصـ ـ ــورة غير مشـ ـ ــروعة" ،أن ينش ـ ـ ـ فريعا عامال

وقرر المؤتمر أيضـا ،في ذلك العرار ،أن يؤدل الفريق العامل
حكوميًّا دوليًّا مفتوَح العضـوية ُيعنى باألسـلحة الناريةَّ .
الوظائف التالية( :أ) تسـهيل تنفيذ بروتو ول مكافحة صـنع األسـلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها
ِّ
المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتو ول األسـ ــلحة
بصـ ــورة غير مشـ ــروعة،
النارية) ،من خالل تبادل الخبرات والممارسـ ــات بين الخبراء والممارسـ ــين؛ (ب) تعديم توصـ ــيات إلى المؤتمر بشـ ــأن
الكيفية التي يمكن بها للدول األطراف أن ِّ
تنفذ أحكام بروتو ول األسـ ـ ــلحة النارية على نحو أفضـ ـ ــل؛ ( ) مسـ ـ ــاعدة

المؤتمر على تزويد أمانته بإرشـادات بشـأن أنشـطتها ،وبشـأن اسـتحداا أدوات مسـاعدة تعنية تتعلق بتنفيذ بروتو ول
ِّ
ـيق
يق العامل التنسـ ـ َ
األسـ ــلحة النارية؛ (د) تعديم توصـ ــيات إلى المؤتمر بشـ ــأن الكيفية التي يمكن أن ُيحس ـ ـن بها الفر ُ
مع مختلف الهيئات الدولية التي تكافح صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها بصــورة غير
مشروعة ،وذلك في مجال دعم وترويج تنفيذ بروتو ول األسلحة النارية.

وقرر مؤتمر األطراف ،في ق ارره  ،1/7المعنون "تعزيز تنفيــذ اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة
َّ

عبر الوطنية والبروتو والت الملحعة بها" ،ض ـ ـ ــمن جملة أمور ،أن يكون الفريق العامل المعني باألس ـ ـ ــلحة النارية
ِّ
يق العامل على النظر في ععد
عنصـ ار اابتا من عناصـر المؤتمر يعدم تعاريره وتوصـياته إلى المؤتمر ،وشـجَّع الفر َ
اجتماعات سنوية ،حسب االقتضاء.
و رر مؤتمر األطراف في ق ارره  2/9طلبه إلى األمانة أن تبلِّغ الفريق العامل المعني باألسـ ـ ــلحة النارية بما يلي:
ِّ
بالمخدرات والجريمة (المكتب) الرامية إلى مسـاعدة المؤتمر على تشـجيع
(أ) أنشـطة مكتب األمم المتحدة المعني
ودعم تنفيذ بروتو ول األســلحة النارية؛ (ب) أعمال التنســيق مع ســائر المنظمات الدولية واةقليمية ذات الصــلة؛

( ) الممارس ــات الفض ــلى في مجالي التدريب وبناء العدرات؛ (د) اس ــتراتيجيات التويية الرامية إلى منع ومكافحة

ِّ
ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها بصــورة غير مشــروعة .وفي العرار نفســه ،و ذلك
صــنع األســلحة النارية وأجزائها

في العرار  ،2/10طلب المؤتمر إلى األمانة أن تواصل دعم الفريق العامل في أداء وظائفه.

المعرر ععده في فيينا يومي
واتَّفق المكتب
الموسع لمؤتمر األطراف على تواريخ االجتماع التاسع للفريق العاملَّ ،
َّ

 4و 5أيار/مايو  .2022وفي  9انون األول/ديس ـ ــمبر  ،2021قدمت األمانة بنود جدول األعمال المعترحة إلى
الموسع ،وقد جرت الموافعة عليها بموجب إجراء الموافعة الصامتة في  22انون األول/ديسمبر.
المكتب
َّ

أار جائحة مرض فيروس ورونا (كوفيد )19-على تنظيم األعمال والتغيرات المحتملة
تنظيم األعمال المعترح ،الوارد في مرفق هذه الوايعة ،مرهون بموافعة المكتب المو َّس ـ ـ ـ ـ ـع .وقد أ ِّ
ُعد من أجل تمكين

الفريق العامل المعني باألس ـ ـ ــلحة النارية من أداء الوظائف المس ـ ـ ــندة إليه ض ـ ـ ــمن حدود ما هو متاح له من وقت
وخدمات مؤتمرات .ومن شـ ـ ـ ــأن الموارد المتاحة للفريق العامل أن ِّ
تمكنه من ععد أربع جلسـ ـ ـ ــات عامة على مدى
يومين ،مع توفير خدمات ترجمة شفوية بلغات األمم المتحدة الرسمية الست.

وفي ضـ ــوء أار جائحة مرض فيروس ورونا (كوفيد )19-المسـ ــتمرة ،بما في ذلك العيود المفروضـ ــة على السـ ــفر ،من

المرجح أن يععد االجتماع في شـكل هجين ،يجمع بين المشـار ة بالحضـور الشـخصـي والمشـار ة عبر اةنترنت .ونظ ار

للعيود الزمنية التي تفرضـ ــها االسـ ــتعانة بمنصـ ــة الترجمة الشـ ــفوية عن ُبعد ،فإن مدة الجلسـ ــات تعتصـ ــر على سـ ــاعتين.

واألوقات المعترحة للجلسات هي من الساعة  12/00إلى الساعة  ،14/00ومن الساعة  16/00إلى الساعة .18/00
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وتعكف األمانة على رصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الحـالة عن مـب ،وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعـدم معلومات مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتكملـة في حينهـا عن تنظيم األعمـال،

رهنا بموافعة المكتب المو َّسـ ـع .ولذلك ،تُنص ــح الوفود باالطالع بص ــورة منتظمة على الص ــفحة الش ــبكية لالجتماع
التاسع للفريق العامل.

-2

منع ومكافحة صنع الذخيرة واالتجار بها بصورة غير مشروعة
في حين أشـ ـ ـ ــار الفريق العامل المعني باألسـ ـ ـ ــلحة النارية في العديد من توصـ ـ ـ ــياته إلى الذخيرة في نطا تطبيق

بروتو ول األسـ ـ ــلحة النارية (األسـ ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة) ،فإن االجتماع التاسـ ـ ــع للفريق العامل

سـ ـ ــيتيح الفرصـ ـ ــة للمرة األولى لتناول موضـ ـ ــوع صـ ـ ــنع الذخيرة واالتجار بها بصـ ـ ــورة غير مشـ ـ ــروعة بالتفصـ ـ ــيل.

وس ــيناقل الفريق العامل نعاس تسـ ـريب الذخيرة ،والطرائق المس ــتخدمة في االتجار بالذخيرة وص ــنعها بص ــورة غير

مشـ ـ ــروعة ،و يفية تطبيق أسـ ـ ــاليب التحرل ،بما في ذلك التعنيات المتعلعة بالمعذوفات ،للكشـ ـ ــف عن هذه الجرائم
والتحعيق فيها .وس ُـينظر أيضـا في التجارب الوطنية في مجال تدابير المنع .وأخيرا ،سـيبحا الفريق العامل يفية
استكمال االلتزامات الرامية إلى منع ومكافحة صنع الذخيرة واالتجار بها بصورة غير مشروعة المنصوص عليها
في بروتو ول األسـ ــلحة النارية لتوصـ ــيات فريق الخبراء الحكوميين المعني بالمشـ ــاكل الناشـ ــئة عن تكديئ فائ

مخزونات الذخيرة التعليدية،

()2

الذل أنهى عمله في عام ( 2021انظر الوايعة .)A/76/324

وقد تس ـ ـ ـ ــاعد النتائج التي تتمخ

عنها المناقش ـ ـ ـ ــة الموض ـ ـ ـ ــويية الدول األطراف في تنفيذ قرار مؤتمر األطراف

 ، 2/10الـذل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم ويـه المؤتمر بحـدوا ايـادة في حجم االتجـار غير المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع بـالـذخـائر في بع

والبلدان ،والتحديات التي تواجه منع واعتراض واقتفاء االتجار غير المشروع بتلك الذخائر وتسريبها.

المنـاطق

الواائق
ورقة معلومات أس ــاس ــية من إعداد األمانة بش ــأن منع ومكافحة ص ــنع الذخيرة واالتجار بها بص ــورة غير مش ــروعة

()CTOC/COP/WG.6/2022/2
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عرض ومناقشة خطة عمل متعددة السنوات للف ريق العامل المعني باألسلحة النارية
أوصـى الفريق العامل المعني باألسـلحة النارية ،في اجتماعه المامن المععود في عام  ،2021بأن يعد مكتب المخدرات
والجريمـة معترحا بخطـة عمـل متعـددة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات لمنـاقش ـ ـ ـ ـ ـ ــتهـا واعتمـادها في االجتمـاع التـاس ـ ـ ـ ـ ـ ــع للفريق العـامل (الوايعـة

 ،CTOC/COP/WG.6/2021/4التوص ـ ـ ـ ـ ـ ــية  .)46وس ـ ـ ـ ـ ـ ــيتألف بند جدول األعمال من معترح بخطة عمل متعددة
السنوات تعده األمانة ،يليها مناقشة لضمان إد ار المواضيع واألحكام ذات الصلة في بروتو ول األسلحة النارية.

وس ـ ــتغطي خطة العمل العناص ـ ـر الموض ـ ــويية للعمل ،وتعوم بترتيب تس ـ ــلس ـ ــل أحكام بروتو ول األس ـ ــلحة النارية
وتصـ ــنيفها بغرض مناقشـ ــتها بترتيب منطعي ،وسـ ــتتضـ ــمن تعليعات إيضـ ــاحية بشـ ــأن أهمية وسـ ــيا

ل حكم من

األحكام المعترحة الموص ـ ــى بإدراجها في خطة العمل المتعددة الس ـ ــنوات .وتهدف خطة العمل المتعددة الس ـ ــنوات

إلى ضـ ـ ــمان أن يتمكن الفريق العامل من النظر في امل مجموعة االلتزامات المنصـ ـ ــوص عليها في بروتو ول

األسـ ـ ــلحة النارية ،وتكوين فهم مشـ ـ ــترف لتفسـ ـ ــير وتنفيذ أحكامه ،مع السـ ـ ــعي في الوقت نفسـ ـ ــه إلى تعزيز التبادل

الفعال للتجارب والممارس ــات الفض ــلى ويما بين الممارس ــين بش ــأن المس ــائل ذات االهتمام المش ــترف .بيد أن خطة

العمل سوف تحافظ على بع

المرونة للتمكين من إجراء تعديالت ،إذا اقتضى األمر ،بالنظر إلى المالحظات

__________
( )2أنشأ األمين العام الفريق العامل في عام  ،2020بناء على طلب الجمعية العامة الوارد في قرارها  ،55/72المعنون "المشاكل الناشئة
عن تكديئ فائ
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المنبمعـة عن لليـة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض تنفيـذ اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة والبروتو والت

الملحعة بها ،وفعا للفعرة  12من إجراءات وقواعد تشغيل اآللية.

الواائق
ورقة معلومات أسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــية من إعداد األمانة بعنوان "معترح بخطة عمل متعددة السـ ـ ـ ـ ــنوات للفريق العامل المعني

باألسلحة النارية" ()CTOC/COP/WG.6/2022/3
-4

ِّ
ومكوناتها والذخيرة
المسائل المتعلقة باستعراض تنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها
ِّ
المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
واالتجار بها بصورة غير مشروعة،
وفعـا للفعرة  12من اةجراءات والعواعـد المتعلعـة بتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيـل لليـة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض تنفيـذ اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة
الجريمة المنظمة والبروتو والت الملحعة بها ،يتعين على المؤتمر وأفرقته العاملة إضــافة عملية االســتعراض بند

في جـداول أعمـالهـا ،بمـا يتوافق مع مجـاالت خبراتهم الفنيـة ودون المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس بـالواليـة العـائمـة لكـل منهم .ونظ ار

للطابع التدريجي لالسـ ـ ـ ــتع ارضـ ـ ـ ــات ،يعرر المؤتمر أو المكتب الموسـ ـ ـ ــع في وقت مناسـ ـ ـ ــب محتوى جداول أعمال
ومواعيد اجتماعات األفرقة العاملة .وبغية التأكد من أن بمعدور األفرقة العاملة أن تس ـ ـ ــهم في اآللية وأن تنفذ في
نفئ الوقت والياتها العائمة أيض ـ ـ ـ ــا ،ال ينبغي ألل فريق عامل أن يخصـ ـ ـ ـ ـ

أعماله في ل دورة للمسائل المتصلة بسير عملية االستعراض.

أكمر من بند واحد من بنود جدول

وفي حين أنــه لن يكون قــد حــدا تعــدم ــاف في المرحلــة األولى من اآلليــة بحلول موعــد اجتمــاع الفريق العــامـل
تمكن من مناقشة النتائج ،فإن بند جدول األعمال يهدف إلى تزويد الفريق العامل بتحديا موجز بشأن التطورات
والتعدم المحراين حاليا ويما يتعلق باآللية ،وإلى تمكين الدول األطراف من تبادل خبراتها حتى اآلن.

الواائق
ال يتوقع في الوقت الحالي تعديم أل واائق في إطار البند  4من جدول األعمال.
-5

مسائل أخرى
نظ ار لعدم اسـ ـ ـ ـ ــترعاء انتباه األمانة إلى ِّ
أل مسـ ـ ـ ـ ــائل ُيراد طرحها في إطار البند  ،5فليئ من المنتظر في الوقت
الحاضر تعديم أل واائق بشأنه.

-6

اعتماد التقرير
سوف يعتمد الفريق العامل تعري ار عن اجتماعه ،وسوف تتولى األمانة إعداد مشروع ذلك التعرير.
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المرفق
()1

تنظيم األعمال المقترح
التاريخ والوقت

بند جدول األعمال

العنوان أو الوصف

األربعاء 4 ،أيار/مايو
14/00-12/00

18/00-16/00

( 1أ)

افتتاح االجتماع

( 1ب)

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

2

منع ومكافحة صنع الذخيرة واالتجار بها بصورة غير مشروعة

2

منع ومكافحة صنع الذخيرة واالتجار بها بصورة غير مشروعة

3

عرض ومناقشة خطة عمل متعددة السنوات للفريق العامل

(تابع)

المعني باألسلحة النارية

الخميس 5 ،أيار/مايو
14/00-12/00

3

عرض ومناقشة خطة عمل متعددة السنوات للفريق العامل

4

المسائل المتعلعة باستعراض تنفيذ بروتو ول مكافحة صنع
ِّ
ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها
األسلحة النارية وأجزائها
ِّ
بصورة غير مشروعة ،المكمل التفاقية األمم المتحدة

5

مسائل أخرى

6

اعتماد التعرير

المعني باألسلحة النارية (تابع)

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

18/00-16/00

__________
( )1يستند موعد البدء المحدد إلى االفتراض الحالي بأن االجتماع من المرجح أن يععد في شكل هجين ،رهنا بموافعة المكتب الموسع.

وسوف تتاح على الصفحة الشبكية لالجتماع التاسع للفريق العامل المعني باألسلحة النارية المعلومات المستكملة والتغييرات بشأن تنظيم
األعمال المعترح ،بما في ذلك موعد البدء.
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