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 الفريق العامل المعني باألسلحة النارية
 2022أيار/مايو    5و   4فيينا،  
 * من جدول األعمال المؤقَّت   3البند  

 للفريق العامل عرض ومناقشة خطة عمل متعددة السنوات 
    باألسلحة الناريةالمعني  

 مقترح بخطة عمل متعددة السنوات للفريق العامل المعني باألسلحة النارية    
  

 ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة  
  

 مقدمة  - أول  
، لأن ي د  2021أوصــــف ال الع ال امم الم نأل لاأل ــــرحة النارلة، فأل اجتماع  العامن الم او  فأل عا   -1

مكـت  األمم المتحـدة الم نأل ـلالماـدرال والةالمـة تالمكـت ح ماتاطـاع لامـة عمـم مت ـد ة القــــــــــــــنوال لمـناق ــــــــــــــت ـا  
لأن تتب  خمة ال مم ن ةا ذا شـاين واعتما ها فأل االجتماع التا ـ  لر الع ال امم  وأوصـف ال الع ال امم أي ـا 

 يةم  بين ما يرأل: 

ــرحة النارلة  تأح  ــأن نماك وتن ين أطكا  م ينة من باوتواول مكافحة األ ـــــــــ بند جدول أعمال ل ـــــــــ
ــورة  يا م ـــاوعة، المكمم الت اممة األمم المتحدة لمكافحة الةالمة  وأجزائ ا ومكونات ا والنخياة واالتةار ب ا لصـ

 مة، يدعم م  وماع م تاااع ل نه األطكا ؛المنظمة عبا الوطن 

بند جدول أعمال ماصـ  لموايـم  محد ة وأولولال موايـم مة مت راة بباوتواول األ ـرحة   تبح 
 ح   CTOC/COP/WG.6/2021/4من الوثماة  46النارلة، ي تباها ال الع ال امم ذال أهممة خاصة تالتوصمة 

ــا،   - 2 ــم  المحد ة، اقتار ال الع ال امم، فأل اجتماع  العامن أي ـــ ــوعا يمكن    11وفمما يت رع لالموايـــ مويـــ
ح  وبـنا  عرف تينـ   CTOC/COP/WG.6/2021/4من الوثماـة    47النظا في ـا فأل اجتمـاعـاـت  المابرـة تالتوصــــــــــــــمة  

ــنوال يمكن ا أن توج  عمم   ــمة هنه ماتاطاع لامة عمم مت د ة القـــ ــا ـــ ــمن ورقة الم رومال األ ـــ ــيتين، تت ـــ التوصـــ
 تمده فأل اجتماع  التا ــ ، ولااه الطااع  ال الع ال امم  وقد أعد الماتار لكأل يقــت ايــ  ال الع ال امم ولنظا فم  ول 

 مؤتما األطااف فأل ات اممة األمم المتحدة لمكافحة الةالمة المنظمة عبا الوطنمة فأل  ورت  الحا ية ع اة  

 __________ 

  * CTOC/COP/WG.6/2022/1  
 

http://undocs.org/CTOC/COP/WG.6/2021/4
http://undocs.org/CTOC/COP/WG.6/2021/4
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ــرحة النارلة   -3 ــ  أطكا  باوتواول األ ـــــ ــوبمة لر مم المابم وت ـــــ ــا المويـــــ وتغمأل خمة ال مم ال ناصـــــ
تي  منماأل  وعالوة عرف ذل ، تت ـمن الامة ت رماال تويـمحمة تبين  يـمن مةموعال متقـرقـرة لمناق ـت ا بتا 

ل ض المقــــــائم ذال الصــــــرة التأل يمكن مناق ــــــت ا فأل كطار ام طكم من األطكا  الموصــــــف ل  راج ا فأل خمة  
ــمان أن يتمكن ال الع ال امم من النظا فأل اامم  ــنوال  والغال من خمة ال مم هو يــــــــ ال مم المت د ة القــــــــ

ل الم اويـــــة لموج  باوتواول األ ـــــرحة النارلة ومر ـــــا  ف م م ـــــتاي لت قـــــيا أطكام  وتن ينها، نماك االلتزاما
القــ أل فأل الوقت ن قــ  كلف ت زلز التبا ل ال  ال لرتةارب وأف ــم الممار ــال بين الممار ــين ل ــأن الا ــايا  م 

 ذال االهتما  الم تاي 

اعال ال الع ال امم المابرة، ولكن ا  ـــــــــــتتم   و ـــــــــــتمعم خمة ال مم المت ع عري ا وثماة توجي مة الجتم -4
ل ض الماوـنة لتمكين ال الع ال ـامـم من كجاا  الت ـديالل الالعمـة عري ـا ا ــــــــــــــتـنا اع كلف المالطظـال المنبعـاة عن 
آلـمة ا ــــــــــــــت اال تن ـين اتـ امـمة األمم المتحـدة لمكـافحـة الةالمـة المنظمـة عبا الوطنـمة والباوتواوالل المرحـاة ب ـا، 

ــبيم المعال، قد يتمر  طصـــــــــــول تأخا فأل عمرمة  12ة  وفاا لر اا  من كجاا ال وقواعد ت ـــــــــــغيم اسلمة  ف رف  ـــــــــ
اال ــــــــــــــت اال كرجـا  ل ض بنو  جـدول األعمـال المت رـاة ـلال مرـمة كلف اجتمـاعـال الطـاة لر الع ال ـامـم من أجم  

ة وتن ينها عرف نحو  كتاطة كجاا  مناق ـــــــــــة لنتائت عمرمة اال ـــــــــــت اال ونماك أطكا  باوتواول األ ـــــــــــرحة النارل 
 متزامن  وب نه المالاة، يتالقف مقار ال مم فأل كطار اسلمة م  مقار عمم ال الع ال امم عرف نحو متكامم  

  
 بنود جدول األعمال المخصصة لمواضيع محددة وأولويات مواضيعية  - ثانيا  

مويـــوعا   11اجتماع  العامن    طقـــبما ور  أعاله، فاد اقتار ال الع ال امم الم نأل لاأل ـــرحة النارلة فأل -5
 يمكن  النظا في ا فأل اجتماعات  المابرة  وتا  أ ناه تر  الموايم  

  
المنظورات الجنسانية في جهود منع ومكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وتعميم تناول   -1 

 والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة 

يتنامف االعتااف  اخم المةتم  الدولأل لاسثار الماتر ة التأل يتاا ا ال نف المقـر  واالتةار لاأل ـرحة   -6
ــ م ة، لم ــبع لر الع ال امم أن تناول األثا النارلة عرف ال ئال ال ــــــــــ ــا  وال تمال  ور م أن   ــــــــــ ا فأل ذل  النقــــــــــ

الةنقــانأل الناجم عن التصــنم   يا الم ــاوع لا ــرحة النارلة وأجزا ها ومكونات ا والنخياة واالتةار ب ا فأل عدة 
 توصمال، كال أن  لم ياص  طتف اليو  بندا محد ا من بنو  جدول األعمال ل نا المويوع  

  
تعزيز األخذ بنهوج متمركزة حول الضحية في مجال منع ومكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها  -2 

 ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة

ــرم فم  المؤتما لأهممة مااعاة اطتماجال يــــحايا الةاائم   10/2كان قاار مؤتما األطااف   -7 أول قاار يقــ
ومكونات ا والنخياة واالتةار ب ا لصورة  يا م اوعة، وياورة م الةة   اوأجزائ رلة المتصرة لصن  األ رحة النا

ــانأل لر ـــار الناجم عن هنه الةاائم م الةة أف ـــم  وطتف اليو ، لم يكاا ال الع ال امم بندا محد ا   الب د اإلنقـ
 ه المقألة من بنو  جدول األعمال ل نا المويوع، اما أن  لم ي تمد أي توصمال ل أن هن

  
 2030أهمية تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية بالنسبة لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام   - 3 

من أهداف التنممة   4-16نظا ال الع ال امم فأل بنو  مماثرة من جدول األعمال ل ـــــــأن تحايع الغاية  -8
  فاد نظا فأل اجتماع  2030لامة عا  المقـــتدامة فأل اجتماعات  القـــالاة واعتمد توصـــمال ماتر ة فمما يت رع 
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ــاهمة  2017أيار/مايو    10كلف  8الاامس، الني عاد فأل فيينا فأل ال تاة من   ، فأل بند جدول أعمال ل نوان "مقــــــ
ــتدامة ومماا التادز  المحاع فأل   4-16باوتواول األ ــــــــرحة النارلة فأل  عم برو  الغاية  من أهداف التنممة المقــــــ

ن الدول من التصــــــــــــدلالي ل  المة لالتةار  يا الم ــــــــــــاوع لاأل ــــــــــــرحة النارلة"  ونظا فأل  كن اذ نظم الماامبة لتمكي 
، فأل بند جدول أعمال ل نوان "التدابيا ال مرمة 2018أيار/مايو  3و  2اجتماع  القا ا، الم او  فأل فيينا يومأل  

اإلرهابمة من طماعة   فأل كطار باوتواول األ ـــــــــرحة النارلة التأل تقـــــــــاهم فأل من  المنظمال اإلجااممة والةماعال
من أهداف التنممة المقـــــــتدامة"    4-16األ ـــــــرحة من خالل االتةار  يا الم ـــــــاوع، وفأل رصـــــــد تحايع الغاية 

من  4-16ولمكن أن يااز المويـــــــــــوع الماتار عرف القـــــــــــبم التأل يمكن ب ا لربردان مماا  رجة تح ما ا لرغاية 
 خالل تن ين باوتواول األ رحة النارلة 

  
من بروتوكول  15تنظيم السماسرة وأنشطة السمسرة واألنشطة المتصلة بالسمسرة وفقا للمادة   -4 

 النارية األسلحة 

اعتمد ال الع ال امم فأل اجتماعال  ـــــــالاة توصـــــــمال ل ـــــــأن ت زلز ال القال بين القـــــــرمال الوطنمة  -9
ــاة، وفا ــما ــ ــة والقــ ــرحة النارلة، وت زلز التدابيا الوقائمة من  13من الما ة  3ا لر ااة  الماتصــ من باوتواول األ ــ

أجم علا ة مقـــــــــا لة القـــــــــما ـــــــــاة  بيد أن ال الع ال امم لم يكاا ق  بندا محد ا من جدول األعمال لمويـــــــــوع  
ماتاطة المت ــمنة القــما ــاة والو ــما  فأل عمرمال نام األ ــرحة  واما يا  فأل خمة ال مم المت د ة القــنوال ال

ــمة هنه، يمكن مناق ــــــة هنا المويــــــوع فأل كطار بند جدول األعمال المت رع  ــا ــــ فأل مافع ورقة الم رومال األ ــــ
من باوتواول األ ـرحة النارلة، ربما فأل االجتماع القـال  ع ـا لر الع ال امم، أو يمكن   15بنماك وتن ين الما ة 

  نوان تو م  نماق  وتناول  امويوع مقتام تحت ذل  ال
  

 منع ومكافحة تجارة الذخائر وصنعها والتجار بها بصورة غير مشروعة -5 

من  2 ـينناق  مويـوع مماثم تمن  ومكافحة الصـن   يا الم ـاوع لرنخياة واالتةار ب اح بوصـ   البند   -10
 جدول األعمال فأل االجتماع التا   لر الع ال امم 

  
التصدي لمسألة تصنيع وتجميع األسلحة النارية بصورة غير مشروعة من األجزاء والمكونات، بما في ذلك  -6 

استخدام العالمات واألرقام التسلسلية المزيفة، وتحويل أسلحة اإلنذار واإلشارات وقابليتها للتحويل إلى 
رية، وتوافر األسلحة النارية الخفية غير المنظمة )الشبحية( والمخططات النموذجية للطباعة أسلحة نا 

 الثالثية األبعاد لألسلحة النارية على اإلنترنت

ــال ـة الم او ة يومأل   -11 ، فأل بـند جـدول  2020تموع/يولـم    17و 16نظا ال الع ال ـامـم، فأل  ورـت  القــــــــــــ
ول األ ـرحة النارلة والت ـال ال الوطنمة عرف التصـدي لرت ديدال الةديدة أعمال م ـال  ل نوان "مد  قدرة باوتوا

والمقــــــتةدة المت راة لصــــــن  األ ــــــرحة النارلة وأجزائ ا ومكونات ا والنخياة واالتةار ب ا لصــــــورة  يا م ــــــاوعة"   
ــال التأل  ارل فأل ذل  االجتماع فأل قاار مؤتما األط ــت من المناق ـ ــتارصـ ــتنتاجال متنوعة ا ـ ااف  وأ رجت ا ـ

  بيد أن ال الع ال امم يمكن  أن ي او  النظا فأل مويـــــــــوع التمورال التكنولوجمة ب دف مواكبة التحديال 10/2
 والت ديدال الةديدة والناشئة ووي  ما ياابر ا من توصمال عرف مقتو  القما ال  
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بالكامل من خالل وضع  إنشاء آليات فعالة لقتفاء أثر األسلحة النارية وضمان إمكانية اقتفاء أثرها  -7 
 عالمات على األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها األساسية، حيثما كان ذلك ممكنا ومناسبا

ــمال   - 12 ــألة ويــــ  عالمال و ــــم عرف األ ــــرحة النارلة واقت ا  أثاها فأل عدة توصــ تناول ال الع ال امم مقــ
  2012أـيار/ـمايو   22و   21فأل فييـنا يومأل    وـناق ، عرف وجـ  الاصـــــــــــــوأل فأل اجتـمابـم  األول والـعانأل الم او ين 

، عرف التوالأل، مقــألة اقت ا  أثا األ ــرحة النارلة فأل كطار بنو  جدول  2014أيار/مايو    28كلف   26وفأل ال تاة من 
األعمال المت راة لالممار ــــــــــــال الةيدة والعغاال والتحديال الماثرة أما  مكافحة صــــــــــــن  األ ــــــــــــرحة النارلة وأجزائ ا 
ــيا تن ين باوتواول   ــاوعة، وتر  المت راة لالتدابيا الااممة كلف تمقـــ ــورة  يا م ـــ ومكونات ا والنخياة واالتةار ب ا لصـــ
األ ـــــرحة النارلة  واان مويـــــوع آلمال اقت ا  أثا األ ـــــرحة النارلة ل  المة فأل صـــــر  مناق ـــــال ال الع ال امم فأل  

ــال  فأل كطار بند جدول أعمال ل نوان "نن  ــائمة المتب ة فأل مكافحة االتةار اجتماع  القــــ  نت التحايع والمالطاة الا ــــ
 يا الم ــــاوع لاأل ــــرحة النارلة وما يتصــــم ل  من أشــــكال الةالمة  اخم الواليال الا ــــائمة الماتر ة وفمما بين ا"   
 وقد ور  مويــــــوعا ويــــــ  عالمال و ــــــم عرف األ ــــــرحة النارلة واقت ا  أثاها فأل توصــــــمال مت د ة لر الع ال امم 

أن ال الع الـ امم لم يكاا ق  بـندا محـد ا من جدول األعـمال لـ نين المويـــــــــــــوعين  واـما يا  فأل خمـة ال ـمم   بـيد 
المت د ة القـــنوال الماتاطة المت ـــمنة فأل مافع ورقة الم رومال األ ـــا ـــمة هنه، يمكن مناق ـــة هنين المويـــوعين  

من باوتواول األ ـــــــــــــرحــة النــارلـة، ربمــا فأل    12و   8فأل كطـار بنــد جـدول األعمــال المت رع بنمــاك وتن يــن المــا تين  
ــا لر الع ال امم  ولمكن أن ينااز فأل تناول ما عرف التةارب الوطنمة فأل   ــا أو الاامس ع ــــــ االجتماع العالث ع ــــــ
ــت ا ة فمما يت رع لاقت ا  أثا  ــم الةديدة، والتحديال الم ــــتااة وأف ــــم الممار ــــال والدروا المقــ مةال تانمال الو ــ

 ة، م  التاايز ل كم خاأل عرف الت اون الدولأل فأل مةال اقت ا  أثاها  األ رحة النارل 
  

إنشاء آلية للتعاون الدولي، ل سيما بين البلدان المجاورة، للتصدي بفعالية لالتجار غير المشروع  -8 
 من بروتوكول األسلحة النارية  13باألسلحة النارية وفقا للمادة  

اون الدولأل فأل عدة اجتماعال واعتمد توصـــــــــمال متنوعة ل ـــــــــأن   تناول ال الع ال امم مويـــــــــوع الت  -13
ــة خالل اجتماع  الاال  الم او  فأل فيينا يومأل   وقد ــ ة خاصـ ــألة لصـ ،  2016أيار/مايو   19و  18تناول هنه المقـ

ــبكال  فأل كطار بند جدول األعمال الم نون " ــمن شــــ ــة يــــ ــرمال الماتصــــ تمولا أو ت زلز م ارال الاباا  والقــــ
حة النارلة من أجم تحقــين الت اون وتبا ل الم رومال والممار ــال الةيدة عرف الصــ يدين اإلقرممأل ماامبة األ ــر

ــرحة النارلة ومكافحت "  ولكن، ونظااع ألهممة هنا المويــــــــوع،  والدولأل ب دف من  االتةار  يا الم ــــــــاوع لاأل ــــــ
ل الم ـتااة والدروا المقـت ا ة يمكن م او ة النظا فم  عرف نحو متكار من أجم تبا ل الم رومال عن التحديا

وأف ــــم الممار ــــال، ف ــــال عن التةارب ال مرمة فأل تن ين أشــــكال متادمة من آلمال الت اون الدولأل فأل ق ــــايا  
االتةار لاأل ــــــرحة النارلة، معم أفاقة التحايع الم ــــــتااة  واما يا  فأل خمة ال مم المت د ة القــــــنوال الماتاطة  

ــمة هنه، يمكن مناق ـــة هنا المويـــوع فأل كطار بند جدول األعمال المت ـــمنة فأل مافع ورقة الم روم ــا ـ ال األ ـ
 من باوتواول األ رحة النارلة، ربما فأل االجتماع الاال  ع ا لر الع ال امم  13المت رع بنماك وتن ين الما ة 

  
 التصدي لدور الناقلين التجاريين في التجار غير المشروع باألسلحة النارية  - 9 

اعتمد ال الع ال امم توصــــــــــمال ل ــــــــــأن ت زلز ال القال بين القــــــــــرمال الوطنمة الماتصــــــــــة والناقرين   -14
من باوتواول األ ــرحة النارلة، وب ــأن ت زلز تدابيا المن  من أجم علا ة  13من الما ة  3التةارلين، وفاا لر ااة 

ال لدور الناقرين التةارلين  ولمكن أن مقـا لت م  بيد أن ال الع ال امم لم يكاا ق  بندا محد ا من جدول األعم
 اوأجزائ يتناول المويـــوع الماتار أي ـــا  ور ال ـــااال الااصـــة فأل من  الصـــن   يا الم ـــاوع لا ـــرحة النارلة 

 ومكونات ا والنخياة ومكافحت  عرف نماك أو   
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 من بروتوكول األسلحة النارية فيما يتعلق بالنظم الوطنية لمراقبة النقل، بالنظر   10تفعيل المادة  -10 
 إلى التكامل مع الصكوك الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلة المتعلقة بمراقبة األسلحة

اعتمد ال الع ال امم توصــمال متنوعة ل ــأن نظم كصــدار رخ  أو أذون التصــديا واال ــتياا ، وب ــأن   -15
ا الماور ال ابا لا ــــــــرحة النارلة وأجزائ ا ومكونات ا والنخياة ونار ا  وقد نظا، عرف وج  الاصــــــــوأل فأل  تدابي 

، فأل بنــد جــدول أعمــال ل نوان  2021أيــار/مــايو    12كلف    10اجتمــاعــ  العــامن الم او  فأل فيينــا فأل ال تاة من  
عمرمال نار ا كلف االتةار ب ا"، تماك  "تمبيع باوتواول األ ــرحة النارلة فأل  ــماك تقــال  األ ــرحة النارلة من 

ــا كلف متمربال الما ة  من باوتواول األ ـــرحة النارلة  بيد أن ال الع ال امم لم يكاا ق  بندا  10فأل كطاره أي ـ
محد ا من جدول األعمال لماترف الاباال والممار ــــــــــــال الوطنمة فمما يت رع بويــــــــــــ  نظم وطنمة لماامبة نام 

  واما يا  فأل خمة ال مم المت د ة القــــــــــــنوال الماتاطة المت ــــــــــــمنة فأل مافع ورقة  األ ــــــــــــرحة النارلة وتن ينها
الم رومال األ ــــــــا ــــــــمة هنه، يمكن مناق ــــــــة هنا المويــــــــوع فأل كطار بند جدول األعمال المت رع بنماك وتن ين  

ــا لر الع ال امم  ولمكن أن 10 الما ة ــا ا ع ــــــ ــرحة النارلة، ربما فأل االجتماع القــــــ يااز   من باوتواول األ ــــــ
المويـوع عرف أوج  التزعر فأل تن ين ماترف الصـكوي الدولمة واإلقرمممة لماامبة األ ـرحة، وال  ـمما تمبيع طظا  

 لرتصديا وم ايياه، وانل  عرف كجاا ال التأكد من رخ  النام والتحاع من صحت ا 
  

لدول وتقوم بتعزيز التعاون دعم إنشاء مراكز تنسيق وطنية لألسلحة النارية لكي تعمل كحلقة وصل بين ا  -11 
 من بروتوكول األسلحة النارية( وبناء القدرات  13الدولي )المادة 

اعتمد ال الع ال امم توصــمال متنوعة ل ــأن هيئال التنقــيع الوطنمة معم مااكز تنقــيع األ ــرحة النارلة    - 16
ــال  الم او ين فأل فيينا يومأل    2016أيار/مايو    19و  18 ونظا، عرف وج  الاصـــــــــوأل فأل اجتمابم  الاال  والقـــــــ

ــ     17و   16ولومأل   ــارال    2020تموع/يولمـ ــة بتمولا أو ت زلز م ـ ــال المت راـ ــدول األعمـ عرف التوالأل، فأل بنو  جـ
الاباا  والقرمال الماتصة يمن شبكال ماامبة األ رحة النارلة من أجم تحقين الت اون اإلقرممأل والدولأل وتبا ل 

ــائمة المتب ة فأل مكافحة االتةار  ــال الةيدة، ون ت التحايع والمالطاة الا ــــــــ  يا الم ــــــــــاوع  الم رومال والممار ــــــــ
لاأل ـرحة النارلة وما يتصـم ل  من أشـكال الةالمة  اخم الواليال الا ـائمة وفمما بين ا  وتماك ال الع ال امم، فأل  
كطار هنه البنو  من جدول األعمال أي ـــــــــا، كلف كن ـــــــــا  وطدال متاصـــــــــصـــــــــة فأل  وائا كن اذ الاانون والمالطاة 

ة، والدور ال ا  ل يئال التنقـــــيع الوطنمة أو مااكز تنقـــــيع األ ـــــرحة  الا ـــــائمة التأل ت نف لاالتةار لاأل ـــــرحة النارل 
الـنارـلة  بـيد أن ال الع ال ـامـم لم يكاا ق  بـندا محـد ا من جـدول األعمـال لمويـــــــــــــوع المااكز الوطنـمة لتنقـــــــــــــيع 

ر بند األ ــــرحة النارلة  واما يا  فأل خمة ال مم المت د ة القــــنوال الماتاطة، يمكن مناق ــــة هنا المويــــوع فأل كطا 
من باوتواول األ ـــــــــــرحة النارلة، ربما فأل االجتماع الاال  ع ـــــــــــا   13جدول األعمال المت رع بنماك وتن ين الما ة 

ــمة وطاائع   ــقـــــ لر الع ال امم  وفأل كطار هنا المويـــــــوع، يمكن لر الع ال امم أن ياارن بين ماترف البيئال المؤ ـــــ
لة وهماكر ا ووظائ  ا، وأن يناق  أف ـــم الممار ـــال والدروا تنظمم مااكز التنقـــيع الوطنمة الم نمة لاأل ـــرحة النار 

 المقت ا ة عرف الص يد الوطنأل  
  

 بند جدول األعمال بشأن نطاق وتنفيذ أحكام معينة من بروتوكول األسلحة النارية  - ثالثا  
النـارلـة   تتب  خمـة ال مـم المت ـد ة القــــــــــــــنوال الماتاطـة، كلف طـد ابيا، همكـم باوتواول األ ــــــــــــــرحـة  -17
ــرحة النارلة تحت مويــــــوع واطد كذا اانت تر  األطكا    وفأل ل ض الحاالل، تنةمَّ  ل ض أطكا  باوتواول األ ــــ

 متاالمة ومذا اان من الممكن أن تنباع مناق ة تر  األطكا  م اع أوج  تزعر وتاال  فأل تن ينها  
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والةــــداول الزمنمــــة المحــــد ة    وعالوة عرف ذلـــ ، تااعأل خمــــة ال مــــم الموا  المــــدرجـــة فأل مةموعـــال -18
لال ـــت اال تن ينها فأل  ـــماك آلمة ا ـــت اال التن ين  وهنا ي نأل أن ال الع ال امم  ـــمقـــ ف كلف اال ـــت ا ة من 
النتــائت المنبعاــة عن اسلمــة فينــاق  أطكــا  باوتواول األ ــــــــــــــرحــة النــارلــة وتن يــنهــا طــالمــا تكون ترــ  األطكــا  قــد  

 : ح 1ت م مة لآللمة، أو ل د فتاة قصياة من ا ت ااي ا، عرف النحو التالألا تن ايت فأل كطار المةموعة المواي

من المتوق  أن تناق  األطكا  المت راة لالتةالم وا ـــــــــتادا  المصـــــــــمرحال ونماك االنمباك   تأح 
 1  وال القة بين باوتواول األ ــــــرحة النارلة وات اممة األمم المتحدة لمكافحة الةالمة المنظمة عبا الوطنمة تالموا

من الباوتواولح فأل القــــــــــــــنتين العالعة والاال ة من ماطرة اال ــــــــــــــت اال سلمة ا ــــــــــــــت اال التن ين    5و  4و 3و
، من الم تال أن تكون جمم  المةموعـال قـد انت ـت من 2024ن ـاـية القـــــــــــــــنة الاال ـة، أي بن ـاـية عـا    وبحرول

 ن ا لصد  االنت ا  من ا؛  ا ت اال المةموعة األولف المت راة لالتةالم والوالية الا ائمة أو أ

تاالبا،  ـــــتبدأ الدول األطااف فأل ماترف المةموعال ا ـــــت اايـــــات ا   2023اعتباراع من عا   تبح 
فأل كطار المةموعة المت راة لالت اون الدولأل والمقــاعدة الاانونمة المتبا لة والمصــا رة، عرف أن تويــ  الرمقــال  

ــة2026األخياة عرف اال ـــــت اايـــــال لحرول ن اية عا       ولنل ،  ـــــيناق  ال الع ال امم، فأل القـــــنتين الاامقـــ
ــبوطال وتدمياها  ــا رة والتصـــــاف لالم ـــ ــب  والمصـــ ــت اال، األطكا  المت راة لال ـــ ــة من ماطرة اال ـــ ــا  ـــ والقـــ

 من الباوتواولح؛  13و 12و 9و 6والم رومال والت اون تالموا   

لما أن أياع من أطكا  باوتواول األ ـــــــــرحة النارلة لن يا ـــــــــ  لال ـــــــــت اال فأل كطار المةموعة  تجح  
ــيناق  أطكا  الباوتواول المت راة بتدابيا المن ، لما فأل ذل  ط ، القــــــــةالل، وويــــــــ   العالعة، ف ن ال الع  ال امم  ــــــ

ــتياا  وال بور، وتدابيا األمن  ــديا واال ـ ــدار رخ  أو أذون لرتصـ ــأن نظم كصـ ــمال ال امة ل ـ ــم، والمات ـ عالمال الو ـ
ــال ة طتف من الباوتواولح خال   15و   11و   10،  8و   7والمن ، والقـــــما ـــــاة والقـــــمقـــــاة تالموا    ــنة القـــ ل ال تاة من القـــ

، من الم تال أن تكون جمم   2030ال اشـاة من ماطرة اال ـت اال  وبحرول ن اية القـنة ال اشـاة، أي فأل ن اية عا   
 المةموعال قد انت ت من ا ت اال المةموعة العانمة المت راة لالمن  أو أن ا لصد  االنت ا  من ا؛ 

من الباوتواولح لدار ــة مت ماة لاعتباره    14دة التانمة تالما ة   ــما ــ  مويــوع التدرل  والمقــاع  ت ح  
آخا مويـــوع فأل كطار خمة ال مم، ف و مويـــوع شـــامم ياتب  لةمم  الموايـــم  التأل نوق ـــت  ـــالاا  ولةقـــد ذل  

 مةموعة    أي ا همكم آلمة ا ت اال التن ين، التأل يةاي فأل كطارها تايمم اطتماجال المقاعدة التانمة فأل ام 

لؤمم أن تؤ ي نتائت عمرمة اال ــت اال كلف كثاا  مناق ــال ال الع ال امم فأل اجتماعات   ولمكن فأل و  -19
الوقت ن قـــــــ  لرمناق ـــــــال ل ـــــــأن نماك وتن ين أطكا  باوتواول األ ـــــــرحة النارلة أن تدعم وت مع ف ماع وت قـــــــيااع 

 ض تر  الموايم  فأل اجتماعال م تااين لاطكا  المقت اية  ف رف الا م من أن ال الع ال امم تماك كلف ل 
ــأن ا لم تكن  ائما مت ماة  ومن شــــــأن كجاا  مزلد من  ــالاة ل ، اما هو مويــــــ  أ ناه، كال أن المناق ــــــال ل ــــ  ــــ

 المداوالل لاصوص ا أن يتم  تبا ل م رومال محدثة وم صرة  

رومال أ ـا ـمة قبم  و ـتن ـا أمانة ال الع ال امم، عرف  اار ما ف رت  فأل اجتماعال  ـالاة، ورقال م  -20
 كم اجتماع و تاتار توصمال العتما ها فمما يت رع بتن ين األطكا  قيد المناق ة  

وفأل كطار ام مويوع، تنحد  فأل خمة ال مم الماتاطة مقائم وجوان  م ينة تت رع لأطكا  باوتواول  -21
ـرة  وـقائمـة الموايــــــــــــــم  الماتاطـة األ ــــــــــــــرحـة الـنارـلة التأل يمكن لر الع ال ـامـم أن ينظا في ـا فأل اجتمـاعـاـت  الماب 

 __________ 

طتف    2023، والمةموعة الاال ة من عا   2024طتف ن اية عا     2021من الماار ا ت اال المةموعة الموايم مة األولف اعتباراع من عا    ح 1ت  
   2030  طتف ن اية عا    2027، والمةموعة العانمة من عا   2028طتف ن اية عا     2025، والمةموعة العالعة من عا   2026ن اية عا   
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طصــــــــــــالة وال ت دف كال كلف تاديم نظاة عامة كلف المقــــــــــــائم التأل  ــــــــــــيتم تناول ا فأل  ــــــــــــماك خمة ال مم   يا
 القنوال  المت د ة

  
 )4و   3الجتماع العاشر: استخدام المصطلحات ونطاق النطباق )المادتان    

النارلة مويــــــوع ا ــــــتادا  المصــــــمرحال فأل عدة اجتماعال، تناول ال الع ال امم الم نأل لاأل ــــــرحة   -22
وأوصف، ال  مما فأل اجتماع  األول، لأن تتبا ل الدول األطااف فأل باوتواول األ رحة النارلة الم رومال ل أن 
الن ت الوطنمة المتب ة فأل ا ــــــتادا  الت ارلس والتقــــــممال فأل مةال األ ــــــرحة النارلة  اما تناول ال الع ال امم، 

ــمرحال فأل كطار بند جدول أعمال  المت رع لمد  قدرة  فأل ا ــتادا  ل ض المصـــــــــــ ــال ، امعمة ا ـــــــــــ جتماع  القـــــــــــ
ــن   ــتةدة المت راة لصــــ ــدي لرت ديدال الةديدة والمقــــ ــال ال الوطنمة عرف التصــــ ــرحة النارلة والت ــــ باوتواول األ ــــ

وفأل كطار هنا المويـــــــــوع  األ ـــــــــرحة النارلة وأجزائ ا ومكونات ا والنخياة واالتةار ب ا لصـــــــــورة  يا م ـــــــــاوعة 
الماتار، يمكن لر الع ال امم أن يتناول أهممة الوصـــــول كلف ف م م ـــــتاي ولغة م ـــــتااة ل ـــــأن األ ـــــرحة النارلة 
وأجزائ ا ومكونات ا والنخياة، لغمة تمقيا تبا ل الم رومال والت اون الدولأل فمما بين الدول  ولمكن لر الع ال امم 

نمة ماارنة البمانال والم رومال المت راة لاأل ــــرحة النارلة  يا الم ــــاوعة، وأن كنل  أن يناق   ــــبم ت زلز كمكا
يقــــــتك ــــــف كمكانمة كطااع تاد  عرف صــــــ يد ويــــــ  تقــــــممال م ــــــتااة، عرف نحو ما أثيا فأل اجتماع  األول  

لتحديد هنا القــــــماك، يمكن لردول تبا ل الم رومال وأف ــــــم الممار ــــــال المت راة لا ــــــتادا  الاوائم الوطنمة  وفأل
 األ رحة وقوائم األصناف المحظورة 

ح وآثـاره من طـيث  4ولم يتنـاول ال الع ال ـامـم ل ـد نمـاك انمبـاك باوتواول األ ــــــــــــــرحـة النـارلـة تالمـا ة   -23
ك راج  يـمن األطا الاانونمة الوطنمة  وفأل كطار هنا المويـوع الماتار، يمكن لر الع ال امم أن يناق  انمباك  

حة النارلة عرف الصـــــــــ اال بين الدول وعمرمال النام التأل تةال ا الدول أل اال أمن ا  أطكا  باوتواول األ ـــــــــر
ــرحة النارلة  ــم  الدول األطااف فأل باوتواول األ ـــــ ــألة تو ـــــ ــاع أن يناق  مقـــــ الاومأل  ولمكن لر الع ال امم أي ـــــ

 لنماك انمباك قوانين ا الوطنمة الم نمة لاأل رحة النارلة لم مم المت ةاال  
  

الجتماع الحادي عشر: التجريم والتدابير الفعالة المتخذة في مجال العدالة الجنائية بموجب اتفاقية   
 ( 5و 1الجريمة المنظمة وبروتوكول األسلحة النارية )المادتان  

تناول ال الع ال امم الم نأل لاأل ـــــرحة النارلة فأل ل ض اجتماعات  تدابيا ال دالة الةنائمة كعا  أشـــــكال  -24
ائم المتصــــــرة لاأل ــــــرحة النارلة  ونظا، عرف وج  الاصــــــوأل فأل اجتمابم  األول والعانأل، فأل بنو  جدول  الةا 

األعمال المت راة لالممار ـــــــال الةيدة والعغاال والتحديال الماثرة أما  مكافحة صـــــــن  األ ـــــــرحة النارلة وأجزائ ا 
ة لالتدابيا الااممة كلف تمقـيا تن ين باوتواول  ومكونات ا والنخياة واالتةار ب ا لصـورة  يا م ـاوعة، وتر  المت را

األ ــــــــــــــرحـة النـارلـة  امـا نظا ال الع ال ـامـم فأل اجتمـاعـ  القـــــــــــــــال  فأل بنـد جـدول أعمـال مت رع بنن نت التحايع 
ــكال   ــم ل  من أشـــــ ــرحة النارلة وما يتصـــــ ــاوع لاأل ـــــ ــائمة المتب ة فأل مكافحة االتةار  يا الم ـــــ والمالطاة الا ـــــ

 ل الا ائمة الماتر ة وفمما بين ا الةالمة  اخم الواليا

وفأل كطار هنا المويــــــــوع الماتار، ل مكان ال الع ال امم م او ة النظا فأل تر  المناق ــــــــال وم الةة   -25
ــو  أطكا  ات اممة الةالمة  ــرحة النارلة فأل يـ ــائم التأل لم ت الت ل د فمما يت رع لأطكا  تةالم باوتواول األ ـ المقـ

كجاا  مناق ـال ل ـأن ال  بال الم ـتااة وأف ـم الممار ـال والدروا المقـت ا ة  المنظمة  ولمكن أن ي ـمم ذل 
فممــا يت رع لــالتةالم لموجــ  الاوانين الــداخرمــة والتحايع فأل الةاائم الماارة وفاــا لرباوتواول ومالطاــة ماتكبي ــا  

م طماعت ا عرف نحو  ق ـــــائما وال صـــــم في ا، ف ـــــال عن الةاائم الةنائمة األخا  المتصـــــرة لاأل ـــــرحة النارلة تمع 
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ــا أشـــكاال ماتر ة من القـــروي، معم اإلهمال ومحاوالل ارتكاب   يا م ـــاوعح  ولمكن لرمناق ـــال أن ت ـــمم أي ـ
ــياها أو تاديم   ــاعدة عري ا والتحالض عري ا وتمقــــــــ الةاائم، واألف ال المت راة بتنظمم تر  الةاائم وتوجي  ا والمقــــــــ

ا  من الةالمة المنظمة عبا الوطنمة، لما فأل ذل  الةاائم التأل الم ـورة ل ـأن ا، ف ـال عن الصـالل لأشـكال أخ
 أن ئت وفاا الت اممة الةالمة المنظمة  

وعالوة عرف ذل ، قد يقــــــتتب  هنا المويــــــوع تناول مقــــــألة تبا ل الاباال الوطنمة فمما يت رع بتمبيع  -26
ا  تــدعم ف ــالمــة التحايع والمالطاــة أطكــا  ات ــاممــة الةالمــة المنظمــة ل ـــــــــــــــأن التةالم ال  ــال وتمبيع أطكــا  أخ

من االت اممةح، عرف الةاائم المنصـوأل عري ا  20الا ـائمة، ااألطكا  المت راة لأ ـالي  التحاي الااصـة تالما ة  
 فأل باوتواول األ رحة النارلة 

  
 ( 9و   6ان  الجتماع الثاني عشر: مصادرة األسلحة النارية وضبطها والتصرف فيها، فضال عن تعطيلها )المادت   

اعتمد ال الع ال امم الم نأل لاأل رحة النارلة توصمال ماتر ة تت رع لمصا رة األ رحة النارلة وأجزائ ا  -27
ومكونات ا والنخياة والتصـــاف في ا، وتت رع انل  ل ن ـــا  قواعد بمانال عن األ ـــرحة الم ـــبوطة و/أو المصـــا رة  

جدول األعمال ل نا المويـــــــــــوع  وفأل كطار بند جدول أعمال وتحريم تر  البمانال، ولكن  لم يكاا ل د بندا فأل 
ل نوان " مد  قدرة باوتواول األ ــــرحة النارلة والت ــــال ال الوطنمة عرف التصــــدي لرت ديدال الةديدة والمقتةدة 
لع المت راة لصــــــن  األ ــــــرحة النارلة وأجزائ ا ومكونات ا والنخياة واالتةار ب ا لصــــــورة  يا م ــــــاوعة"، راز ال ا 

 ال امم فأل اجتماع  القال  عرف مقألة كعا ة ت غيم األ رحة النارلة الم مرة 

وفأل كطار هنا المويـــــــــوع الماتار، يمكن لر الع ال امم أن يتبا ل اسرا  والاباال ل ـــــــــأن تن ين الدول  -28
الاانونمة لمتمربال ال ــــــــب  والمصــــــــا رة والتصــــــــاف لموج  باوتواول األ ــــــــرحة النارلة، وأن يتناول التحديال 

وال مرمة المحتمرة  وعالوة عرف ذل ، يمكن لر الع ال امم أن يقــتك ــف ال القة بين الحكم الوار  فأل الباوتواول  
ــتك ـــــف أهممة تمبيع هنا الحكم  ــا رة والحكم الماابم ل  الوار  فأل ات اممة الةالمة المنظمة، وأن يقـــ ل ـــــأن المصـــ

  األخيا عرف الا ايا المتصرة لاأل رحة النارلة

وفمما يت رع لالم ــــــبوطال، يمكن لر الع ال امم أي ــــــا أن يتبا ل الم رومال عن الممار ــــــال الةيدة  -29
ــبة  ــمن وجو  كجاا ال منا ـ ــبم ا، وأن ي ـ ــاوعة ويـ ــرحة النارلة  يا الم ـ المتب ة فأل عمرمال البحث عن األ ـ

الممار ــال والدروا المقــت ا ة  ل د ال ــب   وعالوة عرف ذل ، يمكن لردول أن تتبا ل الاباال الوطنمة وأف ــم
 اوأجزائ فمما يت رع لالتدابيا الااممة كلف الحد من خما تقــــــــــال  األ ــــــــــرحة النارلة الم ــــــــــبوطة والمصــــــــــا رة،  

ــالـي  ـتدمياهـا، وتـبا ل أمعرـة وطنـمة عرف أي عمرـمال،  يا الـتدميا، يؤذن ب ـا لرتار  من ـا    ومكوـنات ـا، وأ ــــــــــــ
 أي ا أن يتناول مقألة االختالفال بين التدميا والت ميم ولمكن لر الع ال امم 

  
 (12الجتماع الثالث عشر: المعلومات )المادة   

 ـــــــبع لر الع ال امم أن تناول مقـــــــألة تبا ل الم رومال وو ـــــــم األ ـــــــرحة النارلة واقت ا  أثاها فأل عدة  -30
لة اقت ا  أثا األ رحة النارلة فأل كطار  توصمال  وناق ، عرف وج  الاصوأل فأل اجتمابم  األول والعانأل، مقأ

ــن  األ ــــــــــرحة النارلة  بند جدول أعمال مت رع لالممار ــــــــــال الةيدة والعغاال والتحديال الماثرة أما  مكافحة صــــــــ
وأجزائ ا ومكونات ا والنخياة واالتةار ب ا لصـــــــــورة  يا م ـــــــــاوعة، والتدابيا الااممة كلف تمقـــــــــيا تن ين باوتواول  

اان مويــوع آلمال اقت ا  أثا األ ــرحة النارلة ل  المة فأل صــر  مناق ــال ال الع ال امم فأل  األ ــرحة النارلة  و 
اجتماع  القـــال  فأل كطار بند جدول أعمال ل ـــأن نن نت التحايع والمالطاة الا ـــائمة المتب ة فأل مكافحة االتةار 
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الا ــائمة الماتر ة وفمما بين ا    يا الم ــاوع لاأل ــرحة النارلة وما يتصــم ل  من أشــكال الةالمة  اخم الواليال
 بيد أن ال الع ال امم لم يكاا ق  بندا محد ا من جدول األعمال لمويوع اقت ا  أثا األ رحة النارلة  

وفأل كطار هنا المويــــــــــــــوع الماتار، يمكن لردول أن تناق  ماترف أشــــــــــــــكال وقنوال ومجاا ال تبا ل  -31
 ل والدروا المقت ا ة فمما يت رع لاقت ا  أثا األ رحة النارلة الم رومال والاباال الوطنمة وأف م الممار ا

  
 (13الجتماع الرابع عشر: التعاون )المادة   

ــمال ماتر ة تت رع لالت اون الدولأل  ونظا، عرف  -32 ــرحة النارلة توصــــــ اعتمد ال الع ال امم الم نأل لاأل ــــــ
ل مت راة بتمولا أو ت زلز م ارال الاباا   وج  الاصــــــــوأل فأل اجتمابم  الاال  والقــــــــال ، فأل بنو  جدول أعما

والقــــرمال الماتصــــة يــــمن شــــبكال ماامبة األ ــــرحة النارلة من أجم تحقــــين الت اون اإلقرممأل والدولأل وتبا ل 
ــائمة المتب ة فأل مكافحة االتةار  يا الم ــــــاوع  الم رومال والممار ــــــال الةيدة، ون ت التحايع والمالطاة الا ــــ

تصم ل  من أشكال الةالمة  اخم الواليال الا ائمة وفمما بين ا  اما اعتمد ال الع ال امم لاأل رحة النارلة وما ي 
 توصمال ماتر ة تت رع لالت اون م  الاماع الااأل والمةتم  المدنأل واألو اط األكا يممة 

الاباال الوطنمة وفأل كطار هنا المويـــوع الماتار، يمكن لر الع ال امم أن يتناول لمزلد من الت صـــيم  -33
فأل مةال الت اون عرف الصـ يد العنائأل واإلقرممأل والدولأل، وأن يتبا ل الاباال ل ـأن كن ـا  مااكز تنقـيع وطنمة  
لا ـــــرحة النارلة وا ـــــتادام ا والدور الني تؤ ي ، وا ـــــتادا  وتمبيع مةموعة وا ـــــ ة من تدابيا الت اون الدولأل 

 لرةالمة المتصرة لاأل رحة النارلة  التأل وي ت لموج  االت اممة، لغال التصدي

ــكال الت اون بين   -34 ــا أن ياار تناول ماترف أشــــ ــ ، يمكن لر الع ال امم أي ــــ ــوع ن قــــ وفأل كطار المويــــ
الدول والمصـــــن ين والتةار والمقـــــتور ين والمصـــــدرلن والقـــــما ـــــاة والناقرين التةارلين لا ـــــرحة النارلة وأجزائ ا 

 ومكونات ا والنخياة  

، يمكن لردول أن تااج  توصــــــــمات ا ل ــــــــأن األشــــــــكال الممكنة لرت اون م  األو ــــــــاط األكا يممة وأخياا -35
ــااي المةتم  المدنأل والمةتم ال المحرمة   ــبم كشــ ــأن  ــ ــمم تبا ل اسرا  ل ــ والمةتم  المدنأل  ولمكن لنل  أن ي ــ

ــرحة النارلة فأل ال ــتادا  األ ــ ــا ة ا ــ ــرحة النارلة وم ــ مةتم ال المحرمة، من أجم  فأل من  ومكافحة االتةار لاأل ــ
 بنا  قدرت ا عرف الصمو   

  
 (8و  7الجتماع الخامس عشر: حفظ السجالت والوسم )المادتان    

تناول ال الع ال امم الم نأل لاأل ـــــرحة النارلة مقـــــألة ط ،  ـــــةالل األ ـــــرحة النارلة وو ـــــم األ ـــــرحة   -36
وصـمال ل ـأن هنين المويـوعين  بيد أن  لم يناق  النارلة فأل ماترف اجتماعات  واعتمد مةموعة متنوعة من الت 

 ل د لالت صيم الن ت الوطنمة الماتر ة لح ، القةالل والو م وال التكنولوجمال المتمورة فأل هنا المةال 

وفأل كطار هنا المويـوع الماتار، يمكن لر الع ال امم أن يناق  فوائد النظم والقـةالل ال ـامرة لح ،   -37
اسرا  والاباال الوطنمة ل ـــــــــأن نماق ا وا ـــــــــتادام ا وطبم ت ا، ف ـــــــــال عن التحديال   القـــــــــةالل، وأن يتبا ل

والصــــــ وبال الااهنة  ولمكن أن تااز المناق ــــــال عرف  ور القــــــةالل الوطنمة فأل ت زلز النظم الوطنمة لماامبة  
حة النارلة  وعالوة عرف األ ــــرحة النارلة و عم تدابيا ال دالة الةناية ال  الة فأل مكافحة اإلجاا  المتصــــم لاأل ــــر

ــال فمما يت رع  ــم الممار ــ ــةالل اإلقرمممة وأن يتبا ل اسرا  وأف ــ ذل ، يمكن لر الع ال امم أن يناق  فوائد القــ
 لح ، القةالل فمما يت رع لأجزا  األ رحة النارلة ومكونات ا والنخياة  
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رف تانمال الو ــم، لما فأل ذل  و ــم  وفمما يت رع لالو ــم، يمكن لر الع ال امم أن يناق  ا ــتادا  مات  -38
ــم التأل تم ال بث ب ا، وتبا ل الممار ـــال الةيدة  ــت ا ة عالمال الو ـ األ ـــرحة النارلة ل المال خعمة، وتانمال ا ـ
والدروا المقـــت ا ة من التةارب الوطنمة  وبغمة ت زلز الممار ـــال الم ـــتااة، ل م ال الع ال امم يو  أي ـــا أن 

قواعد وم اييا و ـم م ـتااة، لما فأل ذل  تحديد أف ـم مكان فأل القـالر الناري لويـ    ينظا فأل كمكانمة اعتما 
ال المة عرم   وأخياا، يمكن أن تااز المناق ــــــال لصــــــورة خاصــــــة عرف التحديال وال األ المتصــــــرة لالتمورال  

 عال القالاةح التكنولوجمة ومقألة وي  عالمال عرف أجزا  األ رحة ومكونات ا والنخياة تكما طر  فأل االجتما
  

 المقتضيات العامة بشأن نظم إصدار رخص أو أذون للتصدير والستيراد والعبور :  الجتماع السادس عشر   
 (10)المادة 

ــمال متنوعة ل ــــــأن نظم كصــــــدار رخ  أو أذون  -39 ــرحة النارلة توصــــ اعتمد ال الع ال امم الم نأل لاأل ــــ
التصــديا واال ــتياا ، وب ــأن تدابيا الماور ال ابا لا ــرحة النارلة وأجزائ ا ومكونات ا والنخياة ونار ا  وقد نظا، 

"تمبيع باوتواول األ ــرحة النارلة  عرف وج  الاصــوأل فأل اجتماع  العامن، فأل بند من جدول األعمال ل نوان
فأل  ـــــــماك تقـــــــال  األ ـــــــرحة النارلة من عمرمال نار ا كلف االتةار ب ا"، تماك فأل كطاره أي ـــــــا كلف متمربال 

من باوتواول األ ــــــــــــــرحـة الـنارـلة  بـيد أن ال الع ال ـامـم لم يكاا ق  بـندا محـد ا من جـدول األعمـال  10المـا ة  
 نمة فمما يت رع بوي  نظم وطنمة لماامبة نام األ رحة النارلة وتن ينها  لماترف الاباال والممار ال الوط

وفأل كطـار هـنا المويــــــــــــــوع الماتار، يمكن لر الع ال ـامـم أن يااز عرف أوجـ  الـتزعر فأل تن ـين ماترف   -40
ــمما تمبيع طظا لرتصـــــديا وم ايياه، وانل  عرف كجاا   ال  الصـــــكوي الدولمة واإلقرمممة لماامبة األ ـــــرحة، وال  ـــ

التــأكــد من رخ  الناــم والتحاع من صــــــــــــــحت ــا  وعالوة عرف ذلــ ، يمكن لر الع ال ــامــم أن يتنــاول المتمربــال  
ال امة المت راة لا ــــــتياا  األ ــــــرحة النارلة وأجزائ ا ومكونات ا والنخياة وتصــــــدياها ونار ا ال ابا، ومحتو  رخ   

ا ال المت راة بتبا ل الم رومال ل د ا ــتال  ال ــحنة  أذون التصــديا واال ــتياا  والوثائع المصــاطبة ل ا، واإلجا  أو
الما ـرة، والتدابيا الااممة كلف يـمان أمن كجاا ال التاخم  أو اإلذن، واإلجاا ال والانوال والنظم المقـتادمة  
لرتحاع من صـــحة وثائع التاخم  أو اإلذن والتحاع من ا، واإلع ا ال واإلجاا ال المبقـــمة ال ـــتياا  األ ـــرحة  

 ة وأجزائ ا ومكونات ا والنخياة وتصدياها وعبورها مؤقتا أل اال م اوعة يمكن التحاع من ا النارل 
  

 (15الجتماع السابع عشر: السماسرة والسمسرة )المادة    

اعتمد ال الع ال امم الم نأل لاأل ـــــــــرحة النارلة توصـــــــــمال ل ـــــــــأن ت زلز ال القال بين القـــــــــرمال الوطنمة  - 41
من باوتواول األ ـــــرحة النارلة، وب ـــــأن ت زلز تدابيا المن  لزلا ة    13من الما ة   3الماتصـــــة والقـــــما ـــــاة، وفاا لر ااة 

 ول األعمال لمويوع القما اة والقمقاة  مقا لت م  بيد أن ال الع ال امم لم يكاا ق  بندا محد ا من جد 

وفأل كطـــار هـــنا المويــــــــــــــوع الماتار، يمكن لر الع ال ـــامـــم تبـــا ل الم رومـــال عن الاباال الوطنمـــة  -42
ــي ا  فمما ــاة  يا الم ـــاوعة والتحايع في ا ومالطاة ممار ـ ــمقـ ــاة، وتةالم القـ ــما ـ يت رع لزلمال تنظمم أن ـــمة القـ

ة ب ا، واالطت اظ لقــةالل تت رع لالقــما ــاة وأن ــمة القــمقــاة، ف ــال عن ق ــائما وال صــم فأل الا ــايا المت را
 الممار ال والاباال الةيدة فأل مةال الت اون الدولأل ل نا الغال 
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 (11الجتماع الثامن عشر: تدابير األمن والمنع )المادة    

ة، فأل اجتماع  الاال ، لم ي تمد ال الع ال امم الم نأل لاأل ـــــرحة النارلة طتف اسن  ـــــو  توصـــــمة واطد -43
ل ــــأن اإل ارة اسمنة لرمازون ب دف من  مااطا  ــــاقة األ ــــرحة وتقــــالب ا واالتةار ب ا والحد من ا  ولم يكاا 

 ال الع ال امم ق  بندا محد ا من جدول األعمال لمويوع تدابيا األمن والمن  

التدابيا الوطنمة الالعمة ل ـمان أمن وفأل كطار هنا المويـوع الماتار، يمكن لر الع ال امم أن يتناول   -44
األ ـــرحة النارلة وأجزائ ا ومكونات ا والنخياة لصـــ ة عا ، ويـــمان أمن ا لصـــ ة خاصـــة وقت صـــن  ا وا ـــتياا ها 
وتصـــــــــدياها وعبورها عبا األرايـــــــــأل الوطنمة  وعالوة عرف ذل ، يمكن لردول تبا ل الم رومال ل ـــــــــأن ال  بال  

وا المقــت ا ة فمما يت رع لماامبة طااة اال ــتياا  والتصــديا وال بور، وماامبة  الم ــتااة وأف ــم الممار ــال والدر 
 الحدو  والت اون بين ال اطة والةماري عبا الحدو  

  
 (14الجتماع التاسع عشر: التدريب والمساعدة التقنية )المادة    

واطــداع من جــدول أعمــالــ  كاا ال الع ال ــامــم الم نأل لــاأل ــــــــــــــرحــة النــارلــة، فأل اجتمــاعــ  الاال ، بنــداع   -45
لمويــوع تمولا أو ت زلز م ارال الاباا  والقــرمال الماتصــة يــمن شــبكال ماامبة األ ــرحة النارلة من أجم  
تحقـين الت اون وتبا ل الم رومال والممار ـال الةيدة عرف الصـ يدين اإلقرممأل والدولأل ب دف من  االتةار  يا 

 الم اوع لاأل رحة النارلة ومكافحت  

فأل كطار هنا المويــــــــوع الماتار، يمكن لردول أن تحد  االطتماجال من المقــــــــاعدة التانمة ومةاالل  و  -46
الاباة المحد ة لغمة تزولد ل  ــــــ ا الب ض لالتدرل  والمقــــــاعدة التانمة، لما فأل ذل  فأل شــــــكم ت اون فمما بين  

  ا لرمكت  أن ياد   عم  بردان الةنوب  وعالوة عرف ذل ، يمكن لردول أن تحد  المةاالل التأل يمكن في 
  

 هيكل خطة العمل المقترحة  - رابعا  
ا ـــــــتنا اع كلف اإلي ـــــــاطال المناورة أعاله،  ـــــــتتكون خمة ال مم من مزلت من بند جدول أعمال واطد  -47

تت رع بباوتواول األ ــــــرحة النارلة، وبند جدول أعمال واطد   محد ة وأولولال موايــــــم مة  لموايــــــم مان، ينكاا 
 ثابت يتناول نماك وتن ين أطكا  م ينة من باوتواول األ رحة النارلة  

ــرحة النارلة،   - 48 ــيااع لالجتماعال المابرة لر الع ال امم الم نأل لاأل ـ وفمما يت رع لالبند المان، تو  األمانة، تح ـ
رجة فأل الاائمة المناورة أعاله تكما هو مويــــــــ  فأل الاقــــــــم العانأل أعالهح عرف المكت   أن تاتار أطد الموايــــــــم  المد 

المو ـــــــ  لمؤتما األطااف فأل ات اممة الةالمة المنظمة لينظا فم   ومن شـــــــأن المال   يا الحصـــــــاي لتر  الاائمة أن 
 ل أولولة خاصة فأل طين ا  يتم  الماونة فأل اقتاار موايم  م دلة أو كيافمة عرف المكت  المو   كذا اعتبال ذا 

وخالفـاع لربنو  الماـنة، فـ ن البـند من جـدول األعمـال المت رع بنمـاك وتن ـين أطكـا  باوتواول األ ــــــــــــــرحـة   -49
النارلة تكما هو مويـــــــ  فأل الاقـــــــم العالث أعالهح  ـــــــيباف ثابتاع  و ـــــــم تبا الةدول الزمنأل الوار  فأل مافع هنه 

ــال المابرـــة  ــامـــم، فأل طـــالـــة طـــدو  تـــأخياال فأل عمرمـــة   الورقـــة أ اة توجي مـــة لاعمـ ولةوع ألمـــانـــة ال الع ال ـ
اال ــــــت اال أو ن ــــــو  ظاوف أخا   يا متوق ة، أن تاتار عرف المكت  المو ــــــ  أن ينظا فأل ت ديم الةدول  

 الزمنأل لامة ال مم، وذل  ل عا ة جدولة الموايم  فأل خمة ال مم 
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 التوصية   

رحـة الـنارـلة يو  أن يوصــــــــــــــأل مؤتما األطااف فأل ات ـامـمة الةالمـة ل ـم ال الع ال ـامـم الم نأل ـلاأل ــــــــــــــ  -50
يطلبب إلى األمبانبة، عنبد اقتراح مواضبببببببببيع لالجتمباعبات المقبلبة للفريق العبامبل لكي ينظر فيهبا  المنظمــة لــأن  

  المكتب الموسع، أن تقوم بما يلي:

وضبببببببوعا من أن تختار، فيما يتعلق بالبند الموضبببببببوعي األول من بنود جدول األعمال، م تأح 
قائمة المواضبيع المتصبلة ببروتوكول األسبلحة النارية الذي اعتمدل الفريق العامل المعني باألسبلحة النارية في 
اجتمباعبا الثبامن، وأن تبقى في نفس الوقبت على اطالع على األولويبات المقبلبة التي قبد تقتضبببببببببي إضبببببببببافبة  

 مواضيع جديدة إلى القائمة غير الحصرية؛ 

ما يتعلق بالبند الموضببببوعي الثاني من بنود جدول األعمال، ترتيب المواضببببيع  أن تتبع، في تبح 
والجدول الزمني لخطة العمل المتعددة السببنوات التي اعتمدها الفريق العامل في اجتماعا التاسببع، وأن ترصببد  

 في نفس الوقت التقدم المحرز في عملية الستعراض من أجل اقتراح تعديالت، إذا لزم األمر.
  

 طريقة المناقشة والعتماد  - مسا خا  
 ـــــــت ال األمانة عرف ال الع ال امم فأل اجتماع  التا ـــــــ  ماتار خمة ال مم المت د ة القـــــــنوال الوار  فأل   - 51

ت تبا خمة   هم  ورقة الم رومال األ ــا ــمة هنه  و ــم ا  عال الماتار مناق ــة م توطة قد ت ــمم األ ــئرة التالمة: تأح 
ــرحة النارلة  ال مم الماتاطة م يدة لروف  ــم  الماتاطة وأطكا  باوتواول األ ــــــــــ ا  بوالية ال الع ال امم؟ تبح هم الموايــــــــــ

 الماتارة متواعنة لما فم  الك اية؟ تجح هم أ  رت أي موايم  ذال صرة ينبغأل ك راج ا؟ 

رف وخالل المناق ــة،  ــيدعف المندوبون كلف كبدا  ت رماات م واقتاار أي تغيياال وت ديالل وتن محال ع -52
م ـــــاوع خمة ال مم ليناق ـــــ ا ال الع ال امم ولت ع عري ا  ولمكن ل د ذل  اعتما  خمة ال مم ر ـــــمما فأل كطار  

من جـدول األعمـال ومرـفاق ـا بتاالا االجتمـاع الـتا ــــــــــــــ  لر الع ال ـامـم، عرف أن يكون م  ومـاع أن ـل مكـان   6البـند  
 ال مم فأل اجتماعات  المابرة، كذا لز  األما  ال الع ال امم أن ياتار ول تمد تغيياال وت ديالل عرف خمة 
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 المرفق 
 مقترح بخطة عمل متعددة السنوات للفريق العامل المعني باألسلحة النارية   

  
 الجتماع العاشر للفريق العامل المعني باألسلحة النارية

 )نطاق النطباق( 4)استخدام المصطلحات( و 3: المادتان 1الموضوع 

فأل كطار هنا المويــــــوع،  ــــــيتناول ال الع ال امم نماك األطكا  المت راة لالبنو  التأل ي ــــــمر ا باوتواول مكافحة  
صـــــــن  األ ـــــــرحة النارلة وأجزائ ا ومكونات ا والنخياة واالتةار ب ا لصـــــــورة  يا م ـــــــاوعة، المكمم الت اممة األمم 

، وت قــــــــــــــياهـا وتن ـينهـا عرف المقــــــــــــــتو  الوطنأل  و ــــــــــــــيتـبا ل  ح 2ت لوطنـمةالمتحـدة لمكـافحـة الةالمـة المنظمـة عبا ا
 الم اراون وج ال النظا ل أن المقائم التالمة:

 مسائل عامة

 اال تادا  ال ا  لرت ارلس فأل األطا الاانونمة الوطنمة الم نمة لاأل رحة النارلة • 

 ا تادا  ونماك الاوائم الوطنمة لماامبة األ رحة النارلة والتقممال المتقاة  • 

 ا تادا  ونماك قوائم الموا  المحظورة • 

 ، الفقرات الفرعية )أ( و)ب( و)ج(3المادة 

 ح 3ت مواص ال ونماك الت ارلس الوطنمة لـ "القالر الناري" و"األجزا  والمكونال" و"النخياة" • 

 1ة ، الفقر 4المادة 

نماك انمباك األطا الاانونمة الوطنمة ل ــــــأن األ ــــــرحة النارلة، وال  ــــــمما ت ــــــمن ا لاجزا  والمكونال   • 
 والنخياة والمت ةاال

من باوتواول األ ـــــــــــــرحة النارلة ومالطاة ماتكبي ا ق ـــــــــــــائماع   5التحاي عن الةاائم الماارة وفاا لرما ة  • 
 عندما ال تكون تر  الةاائم ذال طال  عبا وطنأل وال ت مر  في ا جماعة كجااممة منظمة

 2، الفقرة 4المادة 

 انمباك التدابيا المنصوأل عري ا فأل باوتواول األ رحة النارلة عرف الص اال فمما بين الدول • 

يا المنصــــــــــــوأل عري ا فأل باوتواول األ ــــــــــــرحة النارلة عرف عمرمال النام بين الدول فأل انمباك التداب  • 
الحـاالل التأل يكون من شـــــــــــــــأن تمبيع الباوتواول في ـا أن يمس لحع  ولـة طاف فأل اتاـاذ كجاا ال  

 طاصاع عرف مصرحة األمن الوطنأل

 __________ 

 أل "الصن   يا الم اوع" و"االتةار" فأل كطار مويوع التةالم، أما ت الس "اقت ا  األثا" فقيتم تناول  فأل كطار مويوع  يتم تناول ت ال ح2ت 
 تبا ل الم رومال 

 ـــــــينظا ال الع ال امم الم نأل لاأل ـــــــرحة النارلة فأل اجتماع  التا ـــــــ  فأل مويـــــــوع "النخياة" فأل كطار بند جدول األعمال المت رع لمن   ح3ت 
 ح  CTOC/COP/WG.6/2022/2ة صن  النخياة واالتةار ب ا لصورة  يا م اوعة تانظا ومكافح
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 الجتماع الحادي عشر للفريق العامل المعني باألسلحة النارية

: التجريم والتبدابير الفعبالبة المتخبذة في مجبال العبدالبة الجنبائيبة بموجبب اتفباقيبة األمم المتحبدة  2الموضبببببببببوع  
 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول األسلحة النارية 

 )التجريم( 5)العالقة باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية( و 1المادتان 

وت قياهما وتن ينهما عرف الص يد الوطنأل،   5و 1كطار هنا المويوع،  يتناول ال الع ال امم نماك الما تين   فأل
 و يتبا ل الم اراون وج ال النظا ل أن المقائم التالمة:

  3و 2، الفقرتان الفرعيتان 1المادة 

لم ــــــــــاراة فأل جماعة كجااممة  االنمباك عرف الةاائم الم ــــــــــمولة لات اممة الةالمة المنظمة توال  ــــــــــمما ا • 
ــن  األ ـــرحة النارلة وأجزائ ا ومكونات ا والنخياة واالتةار ب ا   ــماك صـ ــيا ال دالةح فأل  ـ منظمة وعاقرة  ـ

  ح 4ت لصورة  يا م اوعة، وال بث بو و  األ رحة النارلة

 الصالل لأشكال أخا  من الةالمة المنظمة عبا الوطنمة • 

انمباك أطكا  االت اممة المت راة لالتةالم والمالطاة والماايـــــــــاة عرف نحو ف ال، لما فأل ذل  ا ـــــــــتادا   • 
من االت اممةح عرف الةاائم المنصـــــوأل عري ا فأل باوتواول   28-10أ ـــــالي  التحاي الااصـــــة تالموا   

 األ رحة النارلة

  1، الفقرة 5المادة 

 والتحايع والمااياة وال صم فأل الا ايا:الاباال الوطنمة فأل مويوع التةالم 

 الصن   يا الم اوع • 

 االتةار لاأل رحة النارلة وأجزائ ا ومكونات ا والنخياة • 

 ال بث بو و  األ رحة النارلة • 

 جاائم جنائمة كيافمة ذال صرة • 

 اإلهمال • 

 2، الفقرة 5المادة 

 اة وال صم فأل الا ايا:الاباال الوطنمة فأل مويوع التةالم والتحايع والمااي

 محاولة ارتكاب الةا  • 

من باوتواول    5من المــــا ة    1األف ــــال المت راــــة بتنظمم ارتكــــاب جا  من الةاائم الماارة وفاــــا لر ااة   • 
 األ رحة النارلة، أو توجي   أو المقاعدة أو التحالض عرم  أو تق ير  أو ك دا  الم ورة ل أن  

 __________ 

ــم عـاـئدال الةالمـة تالمـا ة  ح4ت  ــا  تالمـا ة  6نظا ال الع ال ـامـم فأل اجتمـاعـ  الـعامن فأل انمـباك جالمتأل  قــــــــــــ من  8من االتـ امـمةح وال قــــــــــــ
من   4-16االت اممةح، فأل كطار بند جدول أعمال  المت رع لالحد من التدفاال  يا الم ـــــــاوعة لاموال واأل ـــــــرحة من أجم تحايع الغاية  

 ح CTOC/COP/WG.6/2021/2أهداف التنممة المقتدامة تانظا 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2021/2
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 للفريق العامل المعني باألسلحة الناريةالجتماع الثاني عشر 

 )تعطيل األسلحة النارية( 9)المصادرة والضبط والتصرف( و 6: المادتان 3الموضوع 

وت قياهما وتن ينهما عرف الص يد الوطنأل،   9و 6فأل كطار هنا المويوع،  يتناول ال الع ال امم نماك الما تين 
 و يتبا ل الم اراون وج ال النظا ل أن المقائم التالمة:

 6المادة 

 ومكونات ا اوأجزائ تدابيا المن  لرحد من خما تقال  األ رحة النارلة الم بوطة والمصا رة  • 

 طاائع التدميا • 

 لرتصاف فأل األ رحة،  يا طالاة التدمياب ا ذون أالمالماائع  • 

 9المادة 

 االختالفال بين التدميا والت ميم • 

 ك راج األ رحة النارلة الم مرة فأل اإلطار الاانونأل الوطنأل المت رع لاأل رحة النارلة وا تب ا ها من   •  

 المبا ئ ال امة لرت ميم • 

 اياة وال صم فأل ق ايا ت ميم األ رحة النارلة الاباال الوطنمة فأل مويوع التةالم والتحايع والما  •  

 الجتماع الثالث عشر للفريق العامل المعني باألسلحة النارية

 )المعلومات( 12: المادة 4الموضوع 

ــيتناول ال الع ال امم نماك الما ة  وت قــــــــياها وتن ينها عرف الصــــــــ يد الوطنأل،  12فأل كطار هنا المويــــــــوع،  ــــــ
 و يتبا ل الم اراون وج ال النظا ل أن المقائم التالمة:

 3و 2و 1، الفقرات الفرعية 12المادة 

 طبم ة الم رومال المتبا لة ونماق ا • 

 قنوال تبا ل الم رومال ومجاا ات  • 

 4، الفقرة 12المادة 

 لاقت ا  أثا األ رحة النارلةالاباال الوطنمة المتصرة  • 

 5، الفقرة 12المادة 

 تبا ل الم رومال الحقا ة و الة الم رومال المتبا لة • 

 الجتماع الرابع عشر للفريق العامل المعني باألسلحة النارية

 )التعاون( 13: المادة 5الموضوع 

ــيتناول ال الع ال امم نماك الما ة  وت قــــــــياها وتن ينها عرف الصــــــــ يد الوطنأل،  13فأل كطار هنا المويــــــــوع،  ــــــ
 و يتبا ل الم اراون وج ال النظا ل أن المقائم التالمة:
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 1، الفقرة 13المادة 

 الاباال الوطنمة فأل مةال الت اون عرف الص يد العنائأل واإلقرممأل والدولأل • 

 2ة ، الفقر 13المادة 

كن ــــا  هيئة وطنمة أو ج ة اتصــــال واطدة ت نف لالمقــــائم المتصــــرة بباوتواول األ ــــرحة النارلة و ورها  • 
 وامعمة ا تادام ا

 3، الفقرة 13المادة 

أشـــكال الت اون بين الدول والمصـــن ين والتةار والمقـــتور ين والمصـــدرلن والقـــما ـــاة والناقرين التةارلين   • 
 ومكونات ا والنخياة لا رحة النارلة وأجزائ ا

 أشكال الت اون م  األو اط األكا يممة والمةتم  المدنأل • 

 عشر للفريق العامل المعني باألسلحة النارية الخامس الجتماع

 )الوسم( 8)حفظ السجالت( و 7: المادتان 6الموضوع 

وت قياهما وتن ينهما عرف الص يد الوطنأل،   8و 7فأل كطار هنا المويوع،  يتناول ال الع ال امم نماك الما تين 
و ــــــيتبا ل الم ــــــاراون وج ال النظا ل ــــــأن المقــــــائم التالمة، م  التاايز ل ــــــكم خاأل عرف التحديال وال األ 

 المتصرة لالتمورال التكنولوجمة:

 7المادة 

 ةيم والقةالل عرف الص يد الوطنأل وا تادام ا وطبم ت انماك ماترف نظم التق • 

 ط ،  ةالل البمانال المت راة لاألجزا  والمكونال والنخياة • 

 1، الفقرة 8المادة 

 و م عالمة الصن  واال تياا  والتصاف فأل القالر وعالمة التحاع من  المت  و ياها من ال المال • 

 بتانمال الو م الماتر ةالاباال الوطنمة فمما يت رع  • 

 الاباال الوطنمة فمما يت رع لا ت ا ة ال المال التأل تم ال بث ب ا • 

 ا تادا  عالمال ماعمة لا رحة النارلة  • 

 2، الفقرة 8المادة 

 التدابيا التأل ا تحدث ا قماع صناعة األ رحة النارلة يد كعالة عالمال الو م أو تحولاها  • 

 الجتماع السادس عشر للفريق العامل المعني باألسلحة النارية 

 )المقتضيات العامة بشأن نظم إصدار رخص أو أذون للتصدير والستيراد والعبور( 10المادة : 7الموضوع 

ــيتناول ال الع ال امم نماك الما ة  وت قــــــــياها وتن ينها عرف الصــــــــ يد الوطنأل،  10فأل كطار هنا المويــــــــوع،  ــــــ
 ل الم اراون وج ال النظا ل أن المقائم التالمة:و يتبا 

 1، الفقرة 10المادة 

 ومكونات ا والنخياة فأل كطار ما يرأل: أجزائ االاباال الوطنمة المت راة بنام األ رحة النارلة و 
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 نظم رخ  وأذون التصديا واال تياا  • 

 كجاا ال ال بور الدولأل • 

 وطظاهتمبيع م اييا التصديا  • 

 2، الفقرة 10المادة 

 المات مال ال امة ل أن شحنال األ رحة النارلة وأجزائ ا ومكونات ا والنخياة:

 فمما يت رع ل صدار رخ  أو أذون اال تياا  والتصديا • 

 فمما يت رع لالماور ال ابا أو كعا ة ال حن  • 

 3، الفقرة 10المادة 

 والوثائع المافاة ب ا م مون رخ  أو أذون التصديا واال تياا  • 

 تبا ل الم رومال م   ول ال بور قبم النام  • 

 4، الفقرة 10المادة 

 م رومال عن ا تال  ال حنة الما رة من األ رحة النارلة وأجزا ها ومكونات ا أو النخياة • 

 5، الفقرة 10المادة 

 ونةالتدابيا الااممة كلف يمان أن تكون كجاا ال التاخم  أو األذن مأم • 

 اإلجاا ال والانوال والنظم المقتادمة لرتحاع من صحة وثائع التاخم  أو اإلذن والتحاع من ا  •  

 6، الفقرة 10المادة 

ــرحة النارلة وأجزائ ا ومكونات ا والنخياة  •  ــديا وعبور األ ـ ــتياا  وتصـ ــأن ا ـ ــمة ل ـ ــتادا  كجاا ال مبقـ ا ـ
 أل اال م اوعة يمكن التحاع من ا

 الجتماع السابع عشر للفريق العامل المعني باألسلحة النارية 

 )السماسرة والسمسرة( 15المادة : 8الموضوع 

ــيتناول ال الع ال امم نماك الما ة  وت قــــــــياها وتن ينها عرف الصــــــــ يد الوطنأل،  15فأل كطار هنا المويــــــــوع،  ــــــ
 و يتبا ل الم اراون وج ال النظا ل أن المقائم التالمة:

 1، الفقرة 15المادة 

 الاباال الوطنمة فمما يت رع بنظم التنظمم الاقابأل ألن مة من ي مرون فأل القمقاة • 

 تةالم القمقاة  يا الم اوعة والتحايع في ا ومالطاة ماتكبي ا وال صم فأل الا ايا المت راة ب ا  • 

  2، الفقرة 15المادة 

 االطت اظ لقةالل خاصة لأن مة القما اة والقمقاة • 

 تبا ل الم رومال المت راة لالقما اة والقمقاة  • 
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 حة النارية الجتماع الثامن عشر للفريق العامل المعني باألسل

 )تدابير األمن والمنع( 11: المادة 9الموضوع 

ــيتناول ال الع ال امم نماك الما ة  ــوع،  ــــــ ــ يد الوطنأل،  11فأل كطار هنا المويــــــ ــياها وتن ينها عرف الصــــــ وت قــــــ
 و يتبا ل الم اراون وج ال النظا ل أن المقائم التالمة:

 ، الفقرة )أ(11المادة 

 ومكونات ا والنخياة: اوأجزائ الاباال الوطنمة المت راة لأمن األ رحة النارلة 

 وقت الصن  • 

 اإلقرمم الوطنألوقت اال تياا  أو التصديا ووقت عبور  • 

 ، الفقرة )ب(11المادة 

 التدابيا الوطنمة لزلا ة ف المة ما يرأل:

 ماامبة اال تياا  والتصديا وال بور • 

 ماامبة الحدو  • 

 الت اون عبا الحدو  بين أج زة ال اطة والةماري • 

 الجتماع التاسع عشر للفريق العامل المعني باألسلحة النارية 

 )التدريب والمساعدة التقنية( 14: المادة 10الموضوع 

فأل كطار هنا المويــوع،  ــماو  ال الع ال امم بتايمم أولولال المقــاعدة التانمة لردول األع ــا  فمما يت رع بتن ين  
 باوتواول األ رحة النارلة 

   
 اما يرأل: المدمةةوعرف هنا النحو يمكن أن تكون بنو  جدول األعمال المويوبمة فأل خمة ال مم 

 
 من جدول األعمال  2البند  القنة واالجتماع 

 مانح بند ت
 من جدول األعمال  3البند 
 ثابتحبند ت

االجتماع ال اشا ل ا  
2023 

مويوع واطد من الاائمة  يا   •
الحصالة لرموايم  ذال األولولة التأل 
اعتمدها ال الع ال امم الم نأل لاأل رحة  

 النارلة فأل اجتماع  العامن  

 أو

مويوع كيافأل ي تبا ذا أولولة  •
 ياتار عرف المكت  المو   ولوافع عرم 

تا تادا    3: الما تان 1المويوع 
 تنماك االنمباكح 4المصمرحالح و
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االجتماع الحا ي ع ا  
 2024ل ا  

: التةالم والتدابيا ال  الة  2المويوع  
المتانة فأل مةال ال دالة الةنائمة  

لموج  ات اممة األمم المتحدة لمكافحة  
الةالمة المنظمة عبا الوطنمة  
 وباوتواول األ رحة النارلة 

 

االجتماع العانأل ع ا 
 2025ل ا  

تالمصا رة  6: الما تان 3المويوع  
تت ميم األ رحة   9وال ب  والتصافح و

 النارلةح 

االجتماع العالث ع ا 
 2026ل ا  

 تالم رومالح 12: الما ة 4المويوع  

االجتماع الاال  ع ا 
 2027ل ا  

 تالت اونح  13: الما ة 5المويوع  

االجتماع الاامس  
 2028ع ا ل ا  

تط ،  7: الما تان 6المويوع  
 تالو مح 8القةاللح و 

االجتماع القا ا ع ا  
 2029ل ا  

تالمات مال   10الما ة : 7المويوع  
ال امة ل أن نظم كصدار رخ  أو أذون 

 لرتصديا واال تياا  وال بورح 

االجتماع القال  ع ا 
 2030ل ا  

تالقما اة   15الما ة : 8المويوع  
 والقمقاةح 

االجتماع العامن ع ا 
 2031ل ا  

تتدابيا األمن  11: الما ة 9المويوع  
 والمن ح 

االجتماع التا   ع ا 
 2032ل ا  

تالتدرل   14: الما ة 10المويوع  
 والمقاعدة التانمةح 

 


