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تقرير عن اجتماع الفريق العامل المعني باألسلحة النارية المعقود في فيينا   

 2022أيار/مايو    5و   4 يومي 
  

 مقدمة  - أول  
 5/4لمكـقفحـا اليرةمـا المة مـا الر الةطةـةاق في قرار   قرر مؤتمر األطراف في اتفـقيـةا األمم المتحـدة   -1

المعةةن "صــةا األحــاحا الةقرةا ائهااومق امكةاقتمق االة ورة اارتيقر بمق ة ــةرة رور م،ــرااا"ق ئن قة،ــ  فرة ق 
مم من اتفقيةا األ 32من المقدة   3اقمال حكةمةق دالةق مفتةح العضـــةةا نىعةا ةقألحـــاحا الةقرةاق اقل  اف ق لاف رة 

من الة قم الدا اي لامؤتمرق قترئحــأ ئحد   2من المقدة  2المتحدة لمكقفحا اليرةما المة ما الر الةطةةاق االف رة 
ئاضــقم مكتا المؤتمرق ل ي نىيــدم الم،ــةرة ملا المؤتمر اةيــقاد  ااا تةفوة ارقتأ المتعا ا بلراتةحة  مكقفحا  

اارتيقر بمق ة ــــــةرة رور م،ــــــراااق المكمم رتفقيةا األمم   صــــــةا األحــــــاحا الةقرةا ائهااومق امكةاقتمق االة ورة
 المتحدة لمكقفحا اليرةما المة ما الر الةطةةا.

ــقق في قـل  ال رارق ئن قؤدم الفرةف العـقمـم الة ـقوي الـتقلـةا   ئ  تيــــــــــــــمـوم تةفـوة   -2 اقرر المؤتمر ئنضــــــــــــ
ــقا بون الا ــاحا الةقرةا من  ال  تلقد  الالراا االممقرحـ ــةقا براتةحة  األحـ ــونب  ت  ت دنم تةصـ لرام االممقرحـ

ــاحا الةقرةا ااا احة   ــةن ال ةيةا التي نمكن بمق لادا  األطراف ئن تةف بة ئحكقم براتةحة  األحـــــــ ملا المؤتمر ة،ـــــــ
ئفضمب  ج  ميقادة المؤتمر ااا تااةد ئمقاتأ ةإرشقداا ة،ةن ئا،طتمقق اب،ةن احتحداث ئدااا ميقادة ت ةةا 

ن بمق تتعاف بتةفوة براتةحة    األحـاحا الةقرةاب  د  ت دنم تةصـةقا ملا المؤتمر ة،ـةن ال ةيةا التي نمكن ئن نىحيـ ب
الفرةفى العقمم التةيــوف ما ماتاي الموتقا الدالةا التي ت قفص صــةا األحــاحا الةقرةا ائهااومق امكةاقتمق االة ورة  

 ةحة  األحاحا الةقرةا.اارتيقر بمق ة ةرة رور م،راااق اقل  في ميق  دام اتراةج تةفوة برات 

ق المعةةن "تعاةا تةفوــة اتفــقيةــا األمم المتحــدة لمكــقفحــا اليرةمــا المة مـا  7/1اقرر المؤتمرق في قرار   -3
الر الةطةةا االلراتةحةرا الماح ا بمق"ق ئن نكةن الفرةف العقمم المعةي ةقألحـــــــــــــاحا الةقرةا اة ـــــــــــــرا  قبتق من 

م ت قرةر    ا الفرةف العقمم ااا الة ر في ا د اةقصـــــــــــــر مؤتمر األطراف ن د ب ــةقتأ ملا المؤتمرق اشـــــــــــــي  اتةصـــــــــــ
 اهتمقاقا حةةةاق حيا ارقتضقم.

المعةةن "تعاةا تةفوة براتةحة  مكقفحا صــــــةا األحــــــاحا الةقرةا ائهااومق  8/3احــــــا م المؤتمر في قرار    -4
ألمم المتحدة لمكقفحا اليرةما المة ما  امكةاقتمق االة ورة اارتيقر بمق ة ـــةرة رور م،ـــراااق المكم بم رتفقيةا ا

الر الةطةةا"ق ةةن  الفرةف العقمم المعةي ةقألحاحا الةقرةا قةفر شلكا مفودة من الالرام االياطقا المات ا من 
ئهـم تحيــــــــــــــون التعـقان الـدالي اتلـقد  المعاةمـقا االممـقرحــــــــــــــقا اليوـدة  ةمـق قتعاف ةـقرتيـقر رور الم،ــــــــــــــرا  

 الةقرةا. ةقألحاحا
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 التوصيات  - يا ثان  
ق  2022ئنقر/مققة    5ا  4ااتمد الفرةف العقمم المعةي ةقألحاحا الةقرةاق في اهتمقاأ المع ةد في فووةق قةمي   -5

 التةصةقا الةاردة ئداق . 

  
 توصيات عامة -ألف 

  1التةصةا    
قةلغي لافرةف العقمم المعةي ةقألحـــــــــاحا الةقرةا ئن قة ر في ئ ر صـــــــــةا األحـــــــــاحا الةقرةا االة ورة اارتيقر بمق 
ــقدنا اح مق في ال ة  في حـــالمق   ة ـــةرة رور م،ـــرااا ااا رفق  ال،ـــعةت اتح وف تةموتمق ارهتمقصةا اارقت ـ

 تةصةقتأ. ةمق في قل  من  ال  مدراج مشقراا ملا هة  الميةلا في ت قرةر  ا 
  

  2التةصةا    
قةلغي لافرةف العقمم المعةي ةقألحـاحا الةقرةا ئن نية بم ارحـتادام المةقحـا لتةصـةقتأ التي حـلف ااتمقدهق ااحـتلقاا  

 تعاةا العمم الم،ترك االتعقان الدالي في هةا ال دد.  التحدنقا ااحقوم

  
  3التةصةا    

  الحةار المثمر في مطقر الفرةف العقمم المعةي ةقألحاحا الةقرةا قةلغي لادا  ئن تح ف ماةدا من الت دم من  ال
ــاحا الةقرةا االة ورة اتلعقتأ   ــقاي لالتيقر رور الم،ـــــــرا  ةقألحـــــ الةم قاةد من ااي همةا األطراف ةقللىعد اإلايـــــ

 اإلايقاةاق ةمق في قل  ئ ر  اليالي ااا حةقة الةيقم االفتةقا.

  
 ومكافحة صنع الذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعةتوصيات بشأن منع   -باء 

  4التةصةا    
قةلغي لادا  ئن تتاة تدابور فعقلا لةقي ارتيقر ةقألحاحا الةقرةا ااحتاداممق ااا احة رور م،را ق ةمق ن،مم  

 الميقاي الرامةا ملا مةا اإلمداد رور الم،را  ةقلة ورة.

  
  5التةصةا    

فعقلا ااا الة ورة امكقفحا صــــــةعمق اارتيقر بمق ة ــــــةرة رور م،ــــــراااق احــــــد الثغراا  ةغةا اضــــــا ضــــــةاة  
االت ــــــــــــــدم لاتحـدنقا بون ماتاي الةرنقا ال ضــــــــــــــقوـةاق قةلغي لـادا  األطراف ئن تة ر في اليةااا اإلنيـقبةا  

اةن الدا ايق حوثمق نكةن  الت،ـــرةعقا االتعقرةل المت ـــاا ةقلة ورة اف ق رلتاامقتمق اإلقاةمةا االدالةا اال ق لمةامما
 قل  مةقحلق اممكةق.  

  
  6التةصةا    

قةلغي لادا  ئن تة ر في تةفوة تدابورق ااا ئحقس طةايق ةغرض الحد من الماقطر المتعا ا ةقليالما ااألمن  
مااااقا في حم مرحاا من مراحم مدارة الة ورة طةا  دارة حةقتمقق ائن تيرم ةقات قم ت وةمقا لماقطر ت دنس  

 الة ورةق بمدف مةا ارافيقراا الَعرضةا اتيرةا الة ورة.
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  7التةصةا    
بمـدف تةيــــــــــــــور تحـدقـد مـقءةـا الـة ورة ااقتفـقم ئ رهـقق قةلغي لاـدا  ئن تة رق ااا ئحـــــــــــــــقس طةاي اما مرااـقة  

ئا الدفعا ااا   ممكقاةقتمق الت ةةا االمقلةاق في احــــــم الة ورة االةاتمقق ةمق في قل  بةضــــــا احــــــم برقم الميمةاا
 هة  المعاةمقا. تتضمن فرادى الاراطة  ائصغر احداا تعلتتمقق اارحتفقظ ةييالا مراف ا 

  
  8التةصةا    

مقا حـقن قـل  مـتقحـقق قةلغي ئن تيــــــــــــــمص االمـقا احــــــــــــــم اـلة ورةق ةمـق في قـل  ئ ـتقم ر اس اـلة ـقورق االلـةقـاقا  
احــــــــةا ال ــــــــةاق ارقم الميمةاا ا/ئا الدفعاق ا ن حقن قل  ممكةق  المتعا ا بمق احــــــــيالتمق لامح  ون بتحدقد باد 

 اميدنقق الم،ترم االميتام الةمقوي.

  
  9التةصةا    

ــةعا   ــاحا الةقرةا الم ــــ ــغر ااا األحــــ ــا األ تقم اللقلغا ال ــــ ــتادام ت ةةلةهةق اضــــ قةلغي لادا  ئن تة ر في احــــ
 تردة في ميرح اليرةما ةيالح اقرم معون.االميتةردة حدقثقق حوثمق ئمكن قل ق بمدف رب  الة ورة المي

  
  10التةصةا    

صـةا الة ورة اارتيقر   قةلغي لادا  ئن تاتمس الدام االتعقان من صـقاعي الة ورة ااألحـاحا الةقرةا لمةا اح،ـي
بمق ة ــةرة رور م،ــراااق امةا ممقرحــقا التيــةةف التي تةيــر ارت قت هة  اليراومق ادام تحدقد مة،ــة الة ورة  

 الميتردة االمضلةطا. 

  
  11التةصةا    

قةلغي لادا  التي اضــــــعا حدادا ل،ــــــرام المداوون لاة ورة ئن تة ر في اتاقق تدابور لمةا الم،ــــــترةن من تيقا  
 هة  الحداد. 

  
  12التةصةا    

قةلغي لادا ق اةد ارضطال  ةةامق  ة،ةن التيقرة في الة ورة اا امقق ئن تية بم الماقطر المتعا ا ةإمكقاةا محقمة  
ةلمق ئا ارتيقر بمقق ةمق في قل  ان طرةف احـــــــــتادام بةقاقا المضـــــــــلةطقا ااتقوج  احـــــــــتادام الة ورة ئا تيـــــــــر 

اماةقا اقتفقم األ رق ائن تتاة تدابور لمةا الة م مقا تلون لمق اهةد  طر حلور من حوث تيـــــــرةلمق ئا مةاصـــــــاا  
 ارتيقر بمق ئا احتاداممق في ارت قت اليراوم الاطورة.

  
  13التةصةا    

فرض رققةا ااا شـــــرام احةق ة المعداا المتا ـــــ ـــــا الاقصـــــا ةإاقدة تحموم الة ورةق حوثمق قةلغي لادا  ئن ت 
 كقاا اماةقا تحموم  راطة  الة ورة تتطاا الح ة  ااا مقن. 

  
  14التةصةا    

ةعد احــــترداد الة ورة رور الم،ــــرااا ئا ضــــلطمقق قةلغي لادا  ئن تمدف ملا اقتفقم ئ رهق ملا م ــــدرهقق ا بال  
ــد الميـــــتادمون  ــة ئن قلدئ تحية ق مةا ةق ضـــ ــااب اةةلغي للاد المة،ـــ ــة بةل ق اتلقد  المعاةمقا قاا ال ـــ باد المة،ـــ
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الغقناق قةلغي لادا ق بدام من مكتا األمم الةمقووون الةقن ن،ـــــــــتلأ في ضـــــــــاةامم في التيـــــــــرةا. اتحية ق لمة  
المتحــدة المعةي ةــقلماــدراا االيرةمــا بةــقم ااا طالمــقق ئن تــدرت مة في ئهماة مافــقق ال ــقاةن ااا اقتفــقم ئ ر 

 الة ورة اتعاةا التعقان الدالي.

  
  15التةصةا    

الةقرةا الميــــياا حدقثق إلا،ــــقم   قةلغي لادا  ئن تاتلرق حوثمق نكةن قل  مةقحــــلق اممكةقق مطالي همةا األحــــاحا
ــتةاق اهعم الت ـــــةةر اللقلةيـــــتي  الاراطة  الميـــــتردة من ميـــــرح اليرةما  لم قرةلقةااد بةقاقا مره ةا ةقلةيـــ

م ةقرةق في التحية قا اليةقوةاق االتعقان الر الةرنقا ال ضـــــقوةا ااا ال ـــــعودقن    مهرام   الم قرةلام قراا تا  
 اإلقاةمي االدالي ةغرض احتادام ا م اشلكقا المعاةمقا اللقلةيتةا. 

  
  16التةصةا    

ــاا ةقألحــــاحا   ــتةا ةغرض التح وف في اليراوم المت ــ ــقم ا م اطةةا لام قراا اللقلةيــ قةلغي لادا  ئن تة ر في ما،ــ
ا مكقاةا الرب  بون الة ورة الميـتردة من ميـرح اليرةماق ة در اإلمكقنب اةةلغي لادا  ئنضـق ئن تة ر في   الةقرةا

اراضمقم ملا شلكقا المعاةمقا اللقلةيتةا اإلقاةمةا ئا الدالةاق مثم شلكا المعاةمقا اللقلةيتةا التقةعا لامة ما  
 يور الت،غوم المتلقد   ةمق بون تا  ال،لكقا.الدالةا لا،رطا اليةقوةا  اإلاتربة  ق ةغرض تة 

  
  17التةصةا    

ــتردةق ةمق في قل  المعاةمقا  ــلةطا االميــ ــم هما اتحاوم اللةقاقا المتعا ا ةقلة ورة المضــ قةلغي لادا  ئن تةاصــ
ا التي تةفرهق الةحـةم المةهةدة ااا الة ورة االةاتمقق بمدف اكتيـقت فمم ئفضـم لم ـقدر الة ورة رور الم،ـراا

احيم اليــةي رور الم،ــرااا لاة ورة ااألحــاحا الةقرةاق اهة ئمر ضــرارم لةضــا اليــةقحــقا ال قوما ااا األدلا  
ــقادة ت ةةا م دما من المكتا المعةي ةقلمادراا   ــتالقراا ةميـــــ ــتلقيةا اال قوما ااا ارحـــــ ا هرام التحية قا ارحـــــ

 االيرةماق بةقم ااا طاا الدا .

  
 عمل متعددة السنوات للفريق العامل المعني باألسلحة الناريةتوصيات بشأن خطة  -جيم 

  18التةصةا    
 ئن  قةلغي ألمقاا الفرةف العقممق اةد اقتراح مةاضةا لالهتمقاقا الم لاا ل ي قة ر فومق المكتا المةحاق

تاتقرق  ةمق قتعاف ةقللةد المةضـــــــــةاي األا  من بةةد هدا  األامق ق مةضـــــــــةاق من ققوما    ئ  
ــاحا الةقرةا في   ــا بمق الفرةف العقمم المعةي ةقألحــــ ــاحا الةقرةا التي ئاصــــ ــاا بلراتةحة  األحــــ ــةا المت ــــ المةاضــــ
ــقفا   ــي مضــــ ــت لم التي قد ت تضــــ اهتمقاأ الثقمنق ائن تل ا في افس الةقا ااا اطال  ااا األالةةقا في الميــــ

 مةاضةا هدقدة ملا ال قوما رور الح رةا ااا ئحقس احتثةقويب

اق  ةمـق قتعاف ةـقللةـد المةضــــــــــــــةاي الثـقاي من بةةد هـدا  األامـق ق ترتوـا المةاضــــــــــــــةا  تتل   ت  
من قلم   االيدا  الامةي لاطا العمم المتعددة اليــــــةةااق ااا الةحة الةارد في مرفف هةا الت رةرق المةصــــــا ةأ

عراض من ئهم  الفرةف العقمم في اهتمقاأ التقحـــــاق ائن ترصـــــد في افس الةقا الت دم المحر  في اماةا ارحـــــت 
 اقتراح تعدقالاق مقا لام األمر.
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 ملخص المداولت  - ثالثا  
  29لم ناضا مااص المداارا الةارد ئداق  لاتفقاض الم نعتمد ئ ةقم ارهتمق . ااافف المكتا المةحا في   - 6

ق ان طرةف مهرام المةاف ا ال قمتاق ااا هةا اإلهرامق في مطقر ارهتمق  المةع د ةقل،كم الميون.  2022آقار/مقرس  
 الروةس.  رى في ارهتمق  ابقلتةيوف الة وف ما ائادا األمقاا مااص المداارا ةعد ارهتمق ق ااا ضةم مق ه 

  
 منع ومكافحة صنع الذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة -ألف 

من   2ق في اللـةد  2022ئـنقر/مـققة   4ا ر الفرةف العـقمـمق في هايــــــــــــــتـةأ األالا االـثقاـةا المع ةدتون في  -7
 هدا  األامق  المعةةن "مةا امكقفحا صةا الة ورة اارتيقر بمق ة ةرة رور م،رااا".

اتةلا تةيــــور المةقق،ــــا ئللرةاا فةن فوت ق روةس قيــــم اا  اليــــالح الت اودم امرايلا األحــــاحاق التقةا  -8
ــةةا المعة  افواةكس  ي ةقلة ورة الت اودناقلة ارة الاقرهةا ارتحقدنا في ئلمقاةقق اروةس الفرةف العقمم المفتةح العضـ

ميمةاا دا  ئارابق الغربةا ادا  ئ رىب   ةقحـــــم ةحـــــةأ دنيـــــقلفة حةتةق المفت  في ا ارة الدا اةا في محـــــلقاةقق 
ابة ق مقر وةةسق روةس قيــــــــــــــم اليرةما المة ما اضــــــــــــــقة  ئرحقنق مدقرةا التح وف في اليراوم قاا األالةةا في  

حمود الممدمق ققض ةمدقرةا ال،ــــــــؤان اليةقوةا االعفة  ميــــــــؤا  ان األحــــــــاحا ق التقةعا لة ارة  هةةت ئفرةيةقق ا 
ميمةاا الدا  األفرةيةاب امقرحةس فوةة،ــــــــــوةس دا حــــــــــوافق دااتقسق روةس داورة قما  ةقحــــــــــمالعد  في المغرتق 

حا الةقرةاق التقةا لا،ــــــــرطا ارتحقدنا في  ارتيقر ةقألحــــــــاحا الةقرةا امةيــــــــف المرحا الةطةي رقتفقم ئ ر األحــــــــا
ــااق الموتا الةطةةا المعةةا  اللرا ةمق ااةامقر دلغقدا بورالتقق مةيــــــــــف تيقرة األحــــــــــاحا االة ورة االمةاد قاا ال ــــــــ

اا  ميمة  ةقحــــــمةمرايلا األهماة األمةةا ااألحــــــاحا االة قور االمتفيراا الميــــــتادما لةرراض المداةا في بوراق  
 دا  ئمرةكق الالتوةةا اال قرةلي.

ــاا   -9 ــا العماةقا المةا ةا المت ـــ ــقحةق ان التيربا األلمقاةا في روقحـــ ــق منضـــ ــود فةن فوت  ارضـــ اقدم اليـــ
ةقلة ورة ااا ال ـــــعود الدالي اارحـــــتةتقهقا الروةيـــــةا الميـــــتاا ـــــا من هة  العماةقاق ار حـــــةمق فرةف الالرام  

ـتا ان ت ـدنس ـفقوخ ماااـاقا اـلة ورة الت اـودـنا االفرةف العـقمـم المفتةح الحكةموون المعةي ـةقلم،ــــــــــــــقكـم الـةقشــــــــــــــ 
ــةةا المعةي ةقلة ورة الت اودنا. اشــــــرح حةل ا ر فرةف الالرام الحكةموون في اليةااا المتعا ا ةقليــــــالما   العضــــ

ااقق  الحقها    ااألمن في مدارة الة قور الت اودنا لات ـدم لاماقطر التي ت،ـكامق ارافيقراا الَعرضـةا االتيـرةاق
ائاصـــا بةضـــا ميمةاا من   ملا اضـــا ملقدو تةهومةا ت،ـــغواةا ة،ـــةن ئمن حـــالحـــم اإلمداد ارصـــد التيـــرةاق

ارلتاامقا اليــــةقحــــةا ةقاتلقرهق مطقرا اقلمةق هدقدا ة،ــــةن الة ورة الت اودنا. افي هةا اليــــةقيق ئبر  األهمةا التي 
رة طةا  دارة حةقتمق ةغرض مةا ماقطر ارافيقراا الَعرضـةا قةلومق فرةف الالرام الحكةموون لضـمقن مدارة الة و 

ــةا اليم ةا العقماق في قرارهق   ــقسق ئا،ــ ــرةا. اااا هةا األحــ ــةةا  76/233االتيــ ق الفرةف العقمم المفتةح العضــ
حــةا ةقاتلقرهق مطقرا اقلمةق هدقدا حــةعقلج الثغراا  المعةي ةقلة ورة الت اودنا لةضــا ميمةاا من ارلتاامقا اليــةق

ــا    ــعود الدالي. احـــ ــقادة ااا ال ـــ ال قوما حقلةق في مدارة الة ورة طةا  دارة حةقتمقق ةمق في قل  التعقان االميـــ
مثـم الفرةف العـقمـم المعةي  الضــــــــــــــةم ااا طلةعـا تاـ  العماةـقا التي تعا  العماةـقا ااةلةـقا األ رى ال ـقومـاق

الةقرةاق اتتعا  بمقق ا اص ملا ئن براتةحة  األحــــــــاحا الةقرةاق بترحوا  ااا مكقفحا صــــــــةا ق ورة    ةقألحــــــــاحا
 نمكن ئن نكةن للةا ئحقحةا في اليمةد الرامةا ملا ماداد مطقر اقلمي من هةا ال لوم. األحاحا الةقرةاق

تا ـ ـا قاا ال ـاا  ااحـتمم اليـود مقر وةةس ارضـأ اإلنضـقحي بت دنم لمحا اقما ان الةحداا الم -10
في هةةت ئفرةيةقق ائاضــــص ئن ضــــلطةقا األحــــاحا الةقرةا حثورا مق ت،ــــمم ئنضــــق الة ورةق ائاأ ر قةلغي معقليا  
ــقوم األ رى. اققم بتةضـــةص اإلطقر ال قاةاي الةطةيق  ــاحا الةقرةا االة قور ةمعا  ان الميـ ــةلا ارتيقر ةقألحـ ميـ

اةن المتفيرااق ائشـقر ملا ئهاام ال ةااون قاا ال ـاا اتعرةل الة ورة  ار حـةمق ققاةن مرايلا األحـاحا الةقرةا اقق
مااةمتراا الاقصـــــــــــا ةقألحـــــــــــاحا الغق ةا  9االاراطة ق ائبر  ئن ئاةااق معوةا من الة ورة رور الحةا من صةقر  

http://undocs.org/A/RES/76/233
http://undocs.org/A/RES/76/233
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ق في  ميـتلعدة صـراحا من اإلطقر التة ةمي ة،ـةن الة ورة. اشـدد ااا ئهمةا احـم  راطة  الة ورة االةاتمقق ةم
قـل  برقم الميمةاـا ااـلدفعـاق ألرراض اقتـفقم األ ر اتـلقد  الالراا في احــــــــــــــتاـدام ئ ـتقم ر اس اـلة ـقور رقتـفقم 
ئ ر الة ورة ملا هما ال ـــــــــةا. ااالاة ااا قل ق اقق  الحقها ملا تحدقد فقوخ الة ورة العيـــــــــكرةا اضـــــــــمقن 

الت،ــرةعقا  . افي الاتقمق ئاصــا ةمةامماتدمورهق ااا احة آمن في  م  راف  قضــعا لامرايلا لمةا تيــرةلمق
االتعقرةل المت ــــاا ةقلة ورة ااا ال ــــعودقن اإلقاةمي االداليق ااحــــم  راطة  الة ورة برقم الدفعا االميمةاا 

 لايمقح بتحدقد مقءةا الة ورة ااقتفقم ئ رهق. 

ــقلفة -11 ــود دنيـ ــص اليـ ــا لتة ةم  ائاضـ ــدقرهق ابةعمق ناضـ ــتوراد الة ورة ات ـ حةتة ئاأ ااا الررم من ئن احـ
ــتردة حثورا مق ت ةن ميـــــربا من اليـــــةي المداي ال قاةاي ملا  ــلقاةقق فإن الة ورة المضـــــلةطا االميـــ ــقرم في محـــ صـــ

بدرها ئقمق  اليـةي اليـةدام من  ال  ئفراد ن ةمةن ة،ـرام حمةقا حلورة من الة ورةق ار حـةمق ألرراض ال ـود. ا 
نمكن ئنضـق العثةر ااا الة ورة العيـكرةا في اليـةي اليـةدام. الدى الت ـدم لتحدنقا محددة في ميق  مرايلا  
الة ورةق ئشـقر ملا ال ـعةبقا التي تطرحمق ار تالفقا في الت،ـرةعقا الةطةةا ةقلةيـلا لاتحية قا االمضـلةطقا  

ن. ائبر  الحـقهـا ملا الماـةد من تلـقد  المعاةمـقا اتحاوامـق ميـددا ملا المةاممـا بون ال ةااو   االر الةطةةـاق ادا
ــةدامق ما مرااقة دارة حةقة  ــةي اليــ ــم لحرحا الة ورة الر الحداد االحيم الفعاي لايــ ــقت فمم ئفضــ من ئهم اكتيــ
الة ورة الطةةاا. ابقإلضــــــقفا ملا قل ق ئكد ئن هوتقا مافقق ال قاةن تتطاا  لرة متا ــــــ ــــــا  ةمق قتعاف ةققتفقم 

اـلة ورة اةةلغي ئن تعا  التعـقان  ةمـق بون الةحـقرا االتعـقان اـلدالي بون ماتاي احـداا التح وف االةحـداا  ئ ر  
اإلدارةا. اقق  من اقتفقم ئ ر الة ورة لةس مممق لحم قضـــــــــــقنق محددة فحيـــــــــــاق ا امق ئنضـــــــــــق لتعاةا الفمم العقم 

 لتدف قا الة ورة رور الم،رااا من ئهم مهرام تحية قا احتلقيةا.

اقدم اليـــــــود فوةة،ـــــــوةس دا حـــــــوافق دااتقس لمحا اقما ان الممقرحـــــــقا المتعا ا بةحـــــــم الة ورة احف    -12
حــــيالتمق في باد .  ةيا في اللرا ةم احــــم الةاا الة ورة الملقاا ة،ــــفرة شــــرةطةاق ممق نيــــمص بتحدقد ال ــــقاا 

نيـا ئن تحتةم همةا الة ورة  ق 2005االم،ــــــــــــــترم ااة  الة ورة اميمةاا اإلاـتقج. ااالاة ااا قل ق مـةة اقم  
الارطةشــاق ااا   م رافمحفةر ةقلاوار ااا   التي ن  ــد ئن تيــتادممق قةاا األمن ااا احــم برقم الميمةاا

ــر ادد الطا قا في الميمةاا ااا  ــةم ااا الة ورة   10 000ئن ن ت ــــــ ــا الةحــــــ من   فعق طا ا. ائكد ئن اضــــــ
ــم الميمةاقا التي تحتةى ااا ئكثر من  حوث الت افا ار قتعقرض ما اماةا اإلاتق  1  000جق طقلمق هرى احـــــــ

ــة  ملا  ال ا ا م مل ترااةا ماتافا   ــرطا ارتحقدنا في اللرا ةم الةصــــ ــص ئاأ نمكن لا،ــــ طا ا من الة ورة. ائاضــــ
ق الةم قتضـــــــــــــمن (SIREM)معةةا ةقلة ورة ت مم ةعضـــــــــــــمق اللعخق اهي   ئ  ا قم اقتفقم ئ ر الةاا الة ورة  

االم،ـــترم  اقا لا،ـــفراا ال،ـــرةطةا المةهةدة ااا الةاا الة ورةق تتضـــمن معاةمقا ان هما ال ـــةاققادة بةق
 ق الــةم نيــــــــــــــمص  SICOVEMااة  الــة ورة اميمةاــا اإلاتـــقجب ا ت  ا ـــقم مرايلـــا بةا الــة ورة اماااامـــق  

مةمق رصــــــــــــد   ةقحــــــــــــترهق  المعاةمقا ان حمةقا الة ورة التي ن،ــــــــــــترةمق المداوةن ائرققم الميمةاقاق ألرراض
 ق الةم قتضـمن  SIPارمتثق  لاحداد المفراضـا ااا شـرام الة ورةب ا ج  ا قم التحدقد الفردم لمقءةا الة ورة  

ل ةاا األمن. اقـد هرى في اليـــــــــــــــقبف اقتفــقم ئ ر الـة ورة بةيــقح    الملةعــاقـقاـدة بةــقاـقا لرقم ميمةاـقا الـة ورة  
ا  راطة  الة ورة ةقلةيـــــلا لاة ورة الميـــــتردة من ميـــــقرح اليرةماق احـــــتةقدا ملا ئرققم الميمةاقا المةهةدة اا

ر ببا من قلم ميـــؤالون فقحـــدقن. اتيـــمص الةحـــةم المةهةدة   اتُّيرالاة ورة المضـــلةطا التي   ــى بمقق االة ورة التي حـ
ااا الة ورة لامح  ون ةققتفقم ئ ر الة ورة رور الم،ــــــرااا ااا احة حــــــاةم ارصــــــد المضــــــلةطقا لتحاوم ئامق  

ة ورةق لةس امة،ـــة الة ورة المتير بمق. امن  مق ئاصـــا ةقرحـــتادام المةميي لةحـــم ال ادرات ارتيقر ةقلة ورة
ف   لغرض مدارة الة ورةق ا امق ئنضــــــــق لا ،ــــــــي ان اماةقا تيــــــــرةا الة ورة اارتيقر بمقق االتح وف في قل . 
ــتمدة  ائ وراق ئكد ئاأ قةلغي لالادان الم ـــدرةق اةد مصـــدار ر ص الت ـــدقرق ئن تحام بةقاقا المضـــلةطقا الميـ

 تمقشةق ما معقهدة تيقرة األحاحا. من اقتفقم ئ ر الة ورة المضلةطاق من ئهم ت وةم الماقطر 
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ــود  -13 ــاحا الةقرةا   الممدم  حمودااصــــــــــي اليــــــــ ــةا األحــــــــ ا قم المرايلا المغربي المعةي بتة ةم ا م اصــــــــ
االة ورة. اةكةن ااا صــــقاعي الة ورة احــــم الة ورة ةقلرما ال ىطرم لامغرتق احــــةا ال ــــةاق ارقم الميمةاا ئا 

رتيقر ةقلة ورة نعتلر فعال مهرامةق في باد . اةةص م،ـــــــــــرا  ققاةنق الدفعاق ااحـــــــــــم هما ال ـــــــــــةا. ائبر  ئن ا
معراض حقلةق ااا اللرلمقنق ااا ارحتفقظ ةقلمعاةمقا المتعا ا ةعماةقا ا م الة ورة ااا ال ـــعود الدالي من 
  المغرت ئا ملـةأ في ا ـقم لحف  اليــــــــــــــيالا. ا ةمـق قتعاف ـةإدارة ماااـاقا الـة ورةق تطلف معـققور مة مـا حاي

طةا  دارة حةقتمق  شــمق  األطايــيق ما مرااقة الا ــقوص الفواةقوةا اال ةمةقوةا االت ةةا الماتافا لاة ورة الماااا
حتا تدمورهق ااا احة آمن. اااا ال ـــعود الداليق اقترح مد ق  تعدقم ااا براتةحة  األحـــاحا الةقرةا لتعاةا  

 اإلطقر التة ةمي الدالي المتعاف ةقلة ورة. 

ص اليــود دلغقدا بورالتق المةكم التة ةمي لايــاطقا الةطةةا قاا ال ــاا الم،ــقرحا في مةا ال ــةا ائاضــ  -14
رور الم،ــرا  لةحــاحا الةقرةا االة ورة امكقفحتأ في بورا. اةؤَقن ةقحــتوراد األحــاحا الةقرةا االة ورة ات ــدقرهق 

ق اماةقا التح ف المقدم لضمقن ابةعمق من  ال  مكتا ااحد نعمم حميما  دمقا. اةيرم المكتا افيأ ئنض
ادم تيـــــــــرةا الة ورة الماااا لدى تيقر األحـــــــــاحا ةغرض بةعمق. افي بوراق ر ت ةم شـــــــــرحقا ال طق  الاق   
ة ـــــــــةا الة ورةب بود ئن قةاا الدفق  لدقمق تر ةص  ق  ل ـــــــــةا الة ورة لةرراض المداةا ابةعمق ملا امالم 

اا مقن بةهةد ماااـاقا من اـلة ورة في المـلقاي الـتقةعـا لممق مـداوون. اةكةن ااا ـةقوعي اـلة ورة الح ــــــــــــــة  ا
اةيــا ااومم مبال  المكتــا ةــقلمعــقمالا المتعا ــا ةــقلــة ورة لايــــــــــــــمــقح ةــققتفــقم ئ رهــق. افي الةقــا الراهنق نمكن  

طا ا من الة ورة شــمرةقق ا ن حقاا بورا تعتام تايةخ   600لحقماي األحــاحا الةقرةا المر ص لمم شــرام حتا 
 مةا. ائبر  ئهمةا رصـــــد ارمتثق  لحداد ال،ـــــرام الم ررةق ائاضـــــص ئن باد  نعكي حقلةق ااا تطةةر ا قم هةا ال

ااا اإلاترـاا لششــــــــــــــعـقر الفةرم قاام التيـقر بت ـدنم معاةمـقا آاـةا ان المعـقمالا المتعا ـا ـةقـلة ورة من  الـلأ. 
صـا بمم. اا تتم حامتأ ةقإلاالن ان ئن امن شـةن هةا الة قم ئن نحة  دان تيقا  الم،ـترةن حداد ال،ـرام الاق

بورا تة ر حقلةق في ااتمقد روحا ة،ـــــــــةن احـــــــــم الة ورة بمدف اقتفقم ئ ر الة ورة التي نعثر ااومق في ميـــــــــقرح  
 الميتردة.  اليرةماق لغرض التح وف في اليرةما احةل  تحدقد الم در رور الم،را  لاة ورة المضلةطا ئا

دة مت امون ئحــــــتاا ملا المةق رةنق تضــــــمةا ئحــــــتاا ان الحيم المةقحــــــا اا ا حا ا الة قشق اهأ ا -15
ــم الميمةاقا ااا اهأ  ق  اليمةد  ــا ألرراض التح وف اال ةيةا التي قدام بمق احــــ لاميمةاقا الما ــــــ ــــ
الرامةا ملا اقتفقم ئ ر الة ورة. ائاضـــــــــــص المةق ر من اللرا ةم ئن فرة ق اقمال تقةعق لا،ـــــــــــرطا ارتحقدنا قرر ئن 

طا ــا. افي حون نمكن تايةخ حيم الميمةاــا ملا حــد مــق دان   10  000هة   يم المةــقحـــــــــــــــا لاميمةاــاالح
طا ا ق ورة   1  000م،ـــقكم روةيـــةاق فإاأ قد نكةن من ال ـــعا مدراج احـــم في الميمةاقا التي تضـــم ئقم من  

ن ئ رىق ئاضـص  ضــمن تدف قا اإلاتقج. اردا ااا حــؤا  ة،ــةن بةا ميمةاقا الة ورة التي تحمم احــمق ملا بادا
ئن ئربعـا بـادان ااا األقم اشــــــــــــــترا هة  الة ورة من اللرا ةم حتا اةن ل ةاا األمن العـقم الـتقةعـا لتـا  اللـادان. 
ائاضــص ئنضــق ئن رقم الميمةاا لةس الدلوم الةحود الةم نمكن احــتادامأ في التحية قا اليةقوةاب ا امق هة ئحد  

دلا مضق ةا. اردا ااا حؤا  طرحأ مت ام آ رق قحر ئن  راطة    وة  التح وف التي نيا داممق ةمعاةمقا ائ
ق ااا حـــــلوم المثق  من مةقدقن الرمقناق التي نعثر ااومق في ميـــــقرح اليرةما تعوف اليمةد ماؤهقالة ورة المعقد  

ار الرامةا ملا احــــــتادام الةحــــــم ااا الاراطة  رقتفقم ئ رهق ملا آ ر مقل  شــــــراي لمق. اطرح مت ام آ ر حــــــؤ 
ااا المةق ر من ئلمقاةق ة،ـــةن دار الفرةف العقمم المفتةح العضـــةةا المعةي ةقلة ورة الت اودنا  ةمق قتعاف ةإاداد 
مطقر اقلمي هدقد ة،ــــــــــــــةن الة ورة الت اـودناق احةل نمكن لمـةا اإلطقر ئن نيــــــــــــــتفـود من األطر الـ قاةاـةا الـ قوما  

األحـاحا الةقرةا نمكن ئن نكةن للةا ئحـقحـةا في اليمةد الرامةا  اةكمامق. ائكد الةفد األلمقاي ميددا ئن براتةحة   
ــةقا التي ااتمدهق الفرةف العقمم المعةي ةقألحــــــاحا   ملا ماداد اإلطقرق ــتفود من التةصــــ ائاأ نمكن لاعماةا ئن تيــــ

 الةقرةاق االتي نمكن ت دنممق ملا الفرةف العقمم المفتةح العضةةا المعةي ةقلة ورة الت اودنا.
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ــقرحون في   - 16 ــةقتممق داق الروةس الم،ــــ ــا التي قدممق المةق ران ااإلحقطا اامق بتةصــــ اا ا المةقق،ــــ
ارهتمق  ملا تلقد  الماةد من المالح قا ئا ت دنم ئف قر ة،ــــةن تةصــــةقا مضــــق ةا. افي المةقق،ــــقا التي  

لت اودناق ائشـــــقداا تاا قل ق رحا ادة مت امون ةإا،ـــــقم الفرةف العقمم المفتةح العضـــــةةا المعةي ةقلة ورة ا 
ــتا ان ت دنس فقوخ مااااقا الة ورة الت اودناق   ــقكم الةقشـــــــ ةعمم فرةف الالرام الحكةموون المعةي ةقلم،ـــــــ

ق اشيعةا همةا الدا  ااا احتادام ئفضم الممقرحقا في مدارة  55/ 72المة،ة امال ة رار اليم ةا العقما  
ــةن الة ورة. اروي ئن هة  العماةقا هي  الة و  رةق امةمق تا  الةاردة في الملقدو التةهومةا الت ةةا الدالةا ة،ـ

المحقفم المالوما لةضــــــــــــــا تدابور لمةا ارتيقر ةقلة ورةق ائاأ ر قةلغي لافرةف العقمم المعةي ةقألحــــــــــــــاحا  
ــتلف امم الفرةف العقمم المفتةح العضــــةةا المعةي ةقلة   ورة الت اودنا. اشــــدد مت امةن آ ران الةقرةا ئن نيــ

 العماةقا.   ااا فر  التةيوف االتآ ر بون 

اارض ةعخ المت امون ممقرحقتمم الةطةةا المتعا ا ةقإلدارة اةمةا االمةمةاا لاة ورة في همةا مراحم   -17
ئقــدم الميرمون. دارة حةــقة الــة ورة لمةا  طر حــداث ارافيــقراا الَعرضــــــــــــــةــاق احــةلــ  لمةا اقة  الــة ورة في  

التدابور المةحةرة شـرا  لاتااةن اةمن ةقلةيـلا لاتيقر االميـتادمونق احداد ال،ـرام االحةق ةق اشـرا  حف    امن
 الييالا ةقلةيلا لتيقر الة ورة امرافف التااةن ممق نيمص ةققتفقم ئ ر الة ورة.

ة مت امون ملا الحقها الماحا ملا احقاا ممكقاةا اقتفقم ئ ر الة ورة هي محةر المةقق،ـــــقا. ائشـــــقر اد -18
معققور دالةا ة،ـــــةن اضـــــا تدابور لتحدقد مقءةا الة ورة تيـــــمص ةققتفقم ئ ر الة ورة من  ال  حـــــالحـــــم اإلمداد. 
ائشــور ئنضــق ملا الحقها ملا اضــا معققور احــم مااما اقلمةق لاة ورة االةاتمقق اهة مق لم قتم ةعدق األمر الةم 

ة ـةرة فعقلا. امن  مق نيرم  مة،ـتمقاقتفقم ئ ر الة ورة رور الم،ـرااا ملا ا طا  قؤدم ملا صـعةبقا حلورة في
تيقهم المة،ــــــة رور الم،ــــــرا  لاة ورة المضــــــلةطا ئا الميــــــتردة  ال  التحية قا. ائشــــــقر ةعخ المت امون ملا 

ــمن معاةمقا ا ــقماا تتضــ ــيالا شــ ــاا فرةدة ااا  راطة  الة ورة اارحتفقظ ةيــ ــايــ ــا ئرققم ميــ ن الة ورةق  اضــ
راا اللاــدان ةــقلحــقهــا ملا تعاةا ئطرهــق ال ــقاةاةــا االتة ةمةــا الةطةةــا المتعا ــا ةــقلــة ورة ابت ثةل التعــقان في   اقح 
ميق  مافقق ال قاةن بمدف مةا امكقفحا صـــــــةا األحـــــــاحا الةقرةا االة ورة اارتيقر بمق ااا احة رور م،ـــــــرا . 

 ئنضق دارا هقمق في تح وف هة  الغقنا.  ائشور ملا ئن ارلتاامقا اإلقاةمةا قد تؤدم

اشدد ادة مت امون ااا ئن مةا ارتيقر ةقلة ورة امكقفحتأ ميؤالةا ت ا ااا اقتف همةا الدا ق ةمق   -19
ن،ــمم الم ــدرةن االميــتةردقنق ائن تلقد  المعاةمقا ئمر ئحــقحــي في هةا ال ــددق ائاأ قةلغي لادا  ئن تتعقان  

ا ممقرحــقا التيــةةف رور الميــؤالا االمتيــما ةقإلهمق . افي هةا اليــةقيق ئفقد  ما قطق  ال ــةقاا من ئهم مة 
ــدقر االمعــققور الةاردة في المــقدتون   من معــقهــدة تيــقرة    7ا  6ةعخ المت امون ةــةن باــداامم تطلف ح ر الت ـــــــــــــ
ة،ةن مةا   2017  2370األحاحا ااا اماةقا ا م الة ورة الدالةا. ائشقر مت ام آ ر ملا قرار مياس األمن 

اإلرهقبوون من حةق ة األحــــــاحاق ا لا تةصــــــةقا فرةف الالرام الحكةموون المعةي ةقلم،ــــــقكم الةقشــــــتا ان ت دنس 
ــقم آلةقا لت وةم ماقطر اماةقا الة م الدالةا  ــدرة ملا ما،ـــــ فقوخ مااااقا الة ورة الت اودناق اداق الدا  الم ـــــ

ايــــقن اتدابور التح ف الفعقلا ةعد التيــــاةم. افي هةا اليــــةقيق  لةحــــاحا الةقرةا االة ورة ترااي ااتلقراا ح ةي اإل
ئشــــور ئنضــــق ملا األ ر اليــــالي لتيــــرةا األحــــاحا الةقرةا االة ورة االة م رور الم،ــــرا  ئا رور المة م لمق ااا 
اليـــــــــــالم ااألمن اح ةي اإلايـــــــــــقنق احةل  في حـــــــــــةقي العةي ال قوم ااا اة  اليةس. اتةقا  مت امةن آ ران 

التي ن،ــــكامق الت دنس المفر  لاة ورة اتيــــرةلمق ملا ميــــتادمون امقووون رور مةقان لممق ةمق في قل    الماقطر
التيــــــــــــــرـةا الـةم تراـق  الـدا  ملا اإلرهـقبوون االم ـقتاون اإلرهـقبوون األهـقـااق اارتيـقر ـةقألحــــــــــــــاحـا االـة ورة ما 

 اإلرهقبوون ان طرةف اليمقاقا اإلهرامةا المة ما. 

ــتةا الةطةةا االدالةا لمطقة ا  مت امون  اتلقد  ادة  -20 ــلكقا المعاةمقا اللقلةيـــ  لراتمم ة،ـــــةن احـــــتادام شـــ
ــاحا اقرةاق حـــ ةق في امقنا  ــقنق ئ رى تتضـــمن هراوم العةي المةطةةا ااا ئحـ ــتةا ما األدلا في قضـ األدلا اللقلةيـ

قطعا من مالقون   5,3  اهةد المطقف ملا تحدقد هةةا مطا ي الةقر ام ـــــــــدر ئحـــــــــاحتمم. ااىربض مثق  ة،ـــــــــةن

http://undocs.org/A/RES/72/55
http://undocs.org/A/RES/72/55
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2FRES%2F2370(2017)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2FRES%2F2370(2017)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2FRES%2F2370(2017)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2FRES%2F2370(2017)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
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 ة  من   520 000األدلا اللقلةيــــــتةا في شــــــلكا المعاةمقا اللقلةيــــــتةا الاقصــــــا ةةحد اللادانق ممق ئحــــــفر ان 
ــقف الحاة  الممكـةا لتـلقد    وة  التح وف في مطـقر التحية ـقا اليـةقوـةا. ائىبابف الفرةف العـقمـم ةفـقـودة احــــــــــــــت ،ــــــــــــ

ــتةا بون ماتاي ا م معاةمقا التح ــغوم اللةقاقا اللقلةيـــ ــعي ملا تح وف ممكقاةا الت،ـــ ــتيق امن  م اليـــ اوم اللقلةيـــ
 المتلقد  بون تا  الة م.

تدمور الفقوخ المفر  من الة ورة. ائىبابف الفرةف العقمم ةممقرحـــــــــــا هودة ميـــــــــــةلا  اتةقا  ادة مت امون   -21
ا اتدمور ئكثر من اتلعمق ئحد اللادانق حوث ققمق ةعد ااتمقم حرت ئهاةاق ةقلحد من هةا الفقوخ ة ـــــــــــــةرة مةمية 

طن من اـلة ورة ااأللغـقم ااألهماة المتفيرةق ةمـق فومـق تـا  التي تحة هـق ال ةاا الميــــــــــــــاحـا االتي صــــــــــــــةـفا   500
ــاحا الةقرةا االة ورةق   ــاةم األحــ ــا هودة ئ رى في ئحد اللادان تتعاف ةاطا اطةةا لتيــ ــور ملا ممقرحــ كفقوخ. ائشــ

َما ةمةهلمق حةافا مقلةا لاتيـاةم الطةاي ا بم قىدب  ئكثر   لةحـاحا الةقرةا اق ورتمق من ئهم تدمورهق. ااتةيا لةل ق حـى
 .مراادى ق 2021ا 2007من ماوةاي طا ا من الة ورة بون اقمي 

ائ وراق شـــــــــــدد ةعخ المت امون ااا ئهمةا الفمم المت قمم ل قمم دارة حةقة األحـــــــــــاحا الةقرةا ائهااومق  -22
ــرةا ملا امكةاقتمق االة ورةق ةمق ف ــر التيــــــــــ ي قل  درات ارتيقر االدقةقمةقا االت ةةلةهةقا اليدقدة التي تةيــــــــــ

اليــةي رور الم،ــراااق الةم نعتلر شــرطق ر رةا اةأ لمةا هةا اليــاةك امكقفحتأ. احىخ  الفرةف العقمم ااا 
 ارضطال  بدار حقحم بةصفأ محفال لتلقد  هة  المعاةمقا. 

  
 تعددة السنوات للفريق العامل المعني باألسلحة الناريةعرض ومناقشة خطة عمل م -باء 

المع ةدتون  -23 االثـــــقلثـــــا  الثـــــقاةـــــا  الةـــــقرةـــــاق في هايــــــــــــــتةـــــأ  ةـــــقألحــــــــــــــاحـــــا  العـــــقمـــــم المعةي  الفرةف  ا ر 
من هــدا  ئامــقلــأ المعةةن "ارض امةــقق،ـــــــــــــــا  طــا امــم متعــددة   3ق في اللةــد  2022ئنــقر/مــققة   5ا 4 قةمي

 ألحاحا الةقرةا". اليةةاا لافرةف العقمم المعةي ةق

ق ملا األمـقـاا ئن تعـد م ترحـق ةاطـا  2021احـقن الفرةف العـقمـم قـد طاـاق في اهتمـقاـأ الـثقمن في اـقم   -24
امم متعددة اليـةةاا لمةقق،ـتمق اااتمقدهق في ارهتمق  التقحـا لافرةف العقمم. ااف ق لةل  الطااق قدما األمقاا 

 . اتتلا  طــا العمــم الم ترحــا اميــق CTOC/COP/WG.6/2022/3م ترحــق ة،ــــــــــــــــةن  طــا العمــم المــةحةرة  
شـــــــــ ونق نيما بون بةد هدا  ئامق  ة،ـــــــــةن اطقي اتةفوة ئحكقم معوةا من براتةحة  األحـــــــــاحا الةقرةاق قدام  قا

ــترحق لمة  األحكقمق ابةد هدا  ئامق  ما ــــــــــص لمةاضــــــــــ  ــة ةا متعا ا مفمةمق م،ــــــــ ةا محددة ائالةةقا مةاضــــــــ
بلراتةحة  األحــــــــاحا الةقرةاق نعتلرهق الفرةف العقمم قاا ئهمةا  قصــــــــا. احــــــــتغطي  طا العممق ااا احة مق 

 ارداق ا،رة اهتمقاقا لافرةف العقمم.

ــقحي قـدمـتأ ممثاـا ألمـقـاا الفرةف العـقمـمق ئـقد اـدة مت امون ف رة تاامن  طـا امـم  -25 ابعـد ارض منضــــــــــــ
ةف العقمم المعةي ةقألحـــــاحا الةقرةا ما آلةا احـــــتعراض تةفوة اتفقيةا األمم المتحدة لمكقفحا اليرةما المة ما  الفر 

الر الةطةةا االلراتةحةرا الماح ا بمق. ابوةمق ئقد ةعخ المت امون الف رة العقما لاطا العممق تيـــقملةا امق مقا 
ق ئا مق مقا حقن نمكن ااتمقد  طا العمم 2032تا اقم كقن قةلغي لاطا العمم ئن تحدد امم الفرةف العقمم ح

ة،ــــــــكم دارمق من ئهم ضــــــــمقن ممكقاةا التةلؤ ما متقحا ماةد من المرااا لتعدقامق مقا لام األمر. ااقترح ةعخ 
المت امون ئنضـــــق ئن ن رر الفرةف العقمم بةفيـــــأ بةةد هدا  ئامق  ارهتمقاقا الم لااق بدر من ترك قل  ال رار  

المةحـــــا لمؤتمر األطراف. ائاضـــــحا ممثاا األمقاا الممقرحـــــا المتلعا التي ت ترح األمقاا ةمةهلمق بةةدا  لامكتا 
المكتا المةحا ااومق ةغرض المةاف ا ااومق. افي حقلا  طال   مليدا  األامق ق م،فةاا ةمةحرة تفيورةاق نيرم 

تيــــــــترشــــــــد األمقاا ةاطا العمم اةد اقتراح   ااتمقد  طا امم الفرةف العقمم المعةي ةقألحــــــــاحا الةقرةاق حــــــــةف
 مةاضةا ااا المكتا المةحا.

http://undocs.org/CTOC/COP/WG.6/2022/3
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ــرة لاطا   -26 ــاا مات ــــــــ ااف ق لامالح قا التي ئبداهق ماتاي المت امونق ئادا ئمقاا الفرةف العقمم ايــــــــ
العممق تغطي فترة ئربا حــــــةةاا. افي الم ترحق الةم قتمقشــــــا ما اماةا ارحــــــتعراضق رحا بةد هدا  األامق  

ف بةطـقي اتةفوـة ئحكـقم معوةـا من براتةحة  األحــــــــــــــاحـا الةـقرةـا ااا ئحكـقم التيرةم الةاردة في براتةحة   المتعا
األحـــــــــاحا الةقرةا ااتفقيةا اليرةما المة ماق ااطقي تطلوف اللراتةحة ق ااحـــــــــتادام الم ـــــــــطاحقا. ارحا ادة 

الت رةرق ااتف ةا ااا ااتمقد  طا  مت امون ةاطا العمم المات ــــــرةق امدتمق ئربا حــــــةةااق الةاردة في مرفف هةا 
 الةاردة في هةا الت رةر. 18العمم من  ال  التةصةا 

  
 المسائل المتعلقة باستعراض تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية -جيم 

ـــتأ الـثقلـثاق المع ةدة في   - 27 من هـدا  ئاـمقـلأق   4ق في اللـةد  2022ئـنقر/ـمققة    5ا ر الفرةف الـعقـممق في هايـــــــــــ
اقتمق االة ورة  المعةةن "الم  ــاحا الةقرةا ائهااومق امكة ب ــةا األحــــــ ــقوم المتعا ا ةقحــــــــتعراض تةفوة براتةحة  مكقفحا صــــــ يــــــ

 الةطةةا".  اارتيقر بمق ة ةرة رور م،راااق المكم بم رتفقيةا األمم المتحدة لمكقفحا اليرةما المة ما الر 

اةا ارحــتعراضق لم قتمكن الفرةف العقمم اا را لعدم اراتمقم ةعد من ققوما المالح قا الةقةعا من ام -28
ــتعراض التةفوة. ابدر من قل ق قدما ممثاا ألمقاا آلةا   ــتا ان احـــــ ــةصةا الةقشـــــ ــقوم المةضـــــ من الة ر في الميـــــ
ــق  ــتعراض تةفوة اتفقيةا األمم المتحدة لمكقفحا اليرةما المة ما الر الةطةةا االلراتةحةرا الماح ا بمق ارضــ احــ

في   80راا في حقلا اماةا ارحـــــتعراضق اقدما معاةمقا محد  ا. احتا اةنق اون  منضـــــقحةق ان آ ر التطة 
في المقوا من اللادان    72بادا ق ا 130من ئصــــــــــــــم  104المقوا من اللادان الم،ــــــــــــــقرحا في الميمةاا األالا  

ن في المقوا م 70  هما اصــــــم ااحدة ااا األقمب احقن 131من ئصــــــم  94الم،ــــــقرحا في الميمةاا الثقاةا  
في الميمةاا األالاق  62 في المقوا من الةيـــــقم. امن بون ارحـــــتعراضـــــقا ال  30همقا الةصـــــم من الرهق  ا

في المقوا معا ا. امن بون ارحتعراضقا    8في المقوا  قمااق ا  42في المقوا قود ارحتعراض حقلةقق ا  50هةقك 
حقراق حقاا اللادان المىيتعَرضا ة دد  8  احتعراضقا في مرحاا الم،قاراا األالةاب افي  6قود التةفوةق هةقك  

احتعراضقق قدما تع ولقا حتقبةا من الميتعربضونب اهةقك    16ماداد احتلةقاقا الت وةم الةاتي الاقصا بمقب افي 
احــــتعراض ااحد في مرحاا اضــــا الاميــــقا األ ورة ااا ققوما المالح قا. افي الميمةاا الثقاةاق لم قلدئ ةعد 

في المقوا  22في المقوا مةمق معا اق ا 16احتعراضقق اهةقك   63رحتعراضقا اللقلف اددهق في المقوا من ا 62
من  8احـــــتعراضـــــقا في مرحاا الم،ـــــقاراا األالةاق ا 6قود التةفوة. امن بون ارحـــــتعراضـــــقا قود التةفوةق هةقك  

 اللادان المىيتعَرضا ة دد ماداد احتلةقاقا الت وةم الةاتي الاقصا بمق. 

حا ممثاا األمقاا ئن هةقك ادة احــــــتعراضــــــقا لم تلدئ ةعد ئا ئامق معا ا ةيــــــلا ادم تعوون همقا  ائاضــــــ  - 29
ــم    ــق ةا ال وةد    62في المقوا في الميمةاا األالا ا   50الةصــــ في المقوا في الميمةاا الثقاةا . امن التحدنقا اإلضــــ

ان لغقا   ق فضــــال RevModارحــــتعراض الت ةةلةهةا ةقلةيــــلا ليمقا الةصــــم االتحدنقا المتعا ا ةقحــــتادام برميةا  
في المقوا   58 العمم المتعددة الميتادما في ارحتعراضقا. افي هةا ال ددق ئاضحا ئاأ ا تورا لغا امم ااحدة ل 

في المقوا   11التةصـــم ملا اتفقي ة،ـــةن   اتعةر في المقوا من ارحـــتعراضـــقاق    31 من ارحـــتعراضـــقاق الغتي امم ل 
من ارحــتعراضــقا ةيــلا ا ص المةارد الال ما لاترهما. احقاا األمقاا قد تا ا طالقا لاح ــة  ااا ميــقادة ت ةةا  

ــةمق في ميقرا ت،ــــــغوم براقمج   ــقمق ار حــــ ــةقرا RevModمن الدا  األاضــــ ــتلةقاقا الت وةم الةاتيق اصــــ ق اممم احــــ
اااا احـــــتعداد لدام الدا  في ئم مرحاا من مراحم ارحـــــتعراض.    ئن األمقاا حـــــت ةن متقحا المالح قا. ائىك بد ااا 

 الت ةةا.   امن الماما ئن تعمم األمقاا احت  قم لت وةم طالقا الميقادة 

دارة تــدرةلةــا ةامس من لغــقا األمم المتحــدة الرحــــــــــــــمةــاق اا مــا    64احتا اةنق ا ــدا األمــقاــا   -30
بادا لت دنم الدام  120من همقا الةصــــــم االالرام الحكةموون من  1 500ئكثر من م،ــــــقارة ئالةا شــــــماا  35

 ئ ةقم اماةا ارحتعراض.
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اا ا العرض الةم قدمتأ ممثاا األمقااق اقترح ةعخ المت امون تلقد  الدراس الميــتفقدة ةعد اراتمقم   -31
 من ارحتعراضقا في المرحاا األالا.

  
 مسائل أخرى  -دال 

 من هدا  ئامقلأق المعةةن "ميقوم ئ رى". 5يا افيمقق ا ر الفرةف العقمم في اللةد في اليا -32

من هــدا  األامــق ق قــدمــا ممثاــا ألمــقاــا مؤتمر األطراف في اتفــقيةــا اليرةمــا    5افي مطــقر اللةــد   -33
الماما تة ةممق   المة ما معاةمقا محد  ا ملا الفرةف العقمم ة،ـةن الميـقوم التة ةمةا المت ـاا ةقلحةاراا اللةقمة

ــتعراض تةفوة اتفقيةا األمم المتحدة لمكقفحا اليرةما المة ما   53اف ق لاف رة   ــغوم آلةا احــ من مهراماا اقةااد ت،ــ
 الر الةطةةا االلراتةحةرا الماح ا بمق. 

ــاحا رور الحكةموون   -34 ــحقت الم ــ ــقرحا ئصــ ــا التي تاا قل ق ئبر  ادة مت امون ئهمةا م،ــ افي المةقق،ــ
ي ااحـــــا في الحةاراا اللةقمة التي صـــــمما   ـــــة ـــــق ةغرض هةا التلقد ق اشـــــدداا ااا الحقها ملا ااا اطق

تح وف ال،ـــــــمةلةا في هة  العماةاق ائاربةا ان ئحـــــــفمم ال ـــــــقدي م ام ااتراض دالا طرف ااحدة ااا م،ـــــــقرحا  
محـــدى    محـــدى المة مـــقا رور حكةمةـــا في الحةاراا اللةـــقمةق اان تحف مم ااا هـــةا اراتراض. اشــــــــــــــــددا

المتحد قا ااا ئن بادهقق ة ــفا اقماق قؤةد م،ــقرحا مة مقا الميتما المداي في الحةاراا اللةقمةق ا ن ئكدا  
 ميددا ااتراض بادهق ااا م،قرحا محدى المة مقا رور حكةمةا ااا ئحقس األمن ال ةمي للادهق.

  
 تنظيم الجتماع  - رابعا  
 افتتاح الجتماع -ألف 

ق 2022ئنقر/مققة  5ا 4التقحــــا لافرةف العقمم المعةي ةقألحــــاحا الةقرةا في فووةق قةمي  اى بد ارهتمق   -35
اتضـــــــــمن مق ميمةاأ ئربا هايـــــــــقا. ااف ق لمق اتفف ااةأ المكتا المةحـــــــــا لمؤتمر األطراف ان طرةف مهرام  

ميـتمر ليقوحا  ق اى بد ارهتمق  في شـكم هيون ةقلة ر ملا األ ر ال2022آقار/مقرس   29المةاف ا ال ـقمتا في  
 ق ةحضـــــةر ادد محداد من الم،ـــــقرحون في ققاا ارهتمق ق ام،ـــــقرحا همةا 19-مرض فوراس حةرااق  كةفود

 الم،قرحون اة رةن ان ةىعد ةقحتادام مة ا الترهما ال،فةةا المتعققدة ما األمم المتحدة.

 العقمم.   اافتتص ارهتمق  ئلةاقادرا حواةرةة ئل قاتقرا  المكية  ق روةس الفرةف -36

ا قطا مدقر ش لا شؤان المعقهداا في المكتا المعةي ةقلمادراا االيرةما الفرةف العقمم في بدانا  -37
ارهتمق ق احــــا  الضــــةم ااا ئهمةا الة ر في مةضــــة  الة ورةق م،ــــورا ملا ئن براتةحة  األحــــاحا الةقرةا هة 

 ئا  ص  اقلمي قتةقا  الة ورة.

  
 الكلمات -باء 

 من هدا  األامق .  4ا 3ا 2قدم ممثاةن لةمقاا مالح قا احتماللةا في مطقر اللةةد  -38

المةق ران التقلةا ئحـــــــــــمق هم   2ابروقحـــــــــــا الروةسق تةلا تةهةأ المةقق،ـــــــــــا التي هرا في مطقر اللةد   -39
ــقلفة حةتة  ــةأ دنيــــــــــ ــلقاةق ق  ئللرةاا فةن فوت   ئلمقاةق ق ابة ق مقر وةةس  هةةت ئفرةيةق ق افواةكس  ةحــــــــــ  محــــــــــ

 امقرحةس فوةة،وةس دا حوافق دااتقس  اللرا ةم ق احمود الممدم  المغرت ق ااةامقر دلغقدا بورالتق  بورا .

من هدا  األامق ق ت ام ممثاة األطراف التقلةا في براتةحة  األحاحا الةقرةا  ئقربةيقنق    2في مطقر اللةد ا  - 40
رحـ ق ترحةقق اليممةرةا الداموةةكةاق شـوايق ال ـونق رقاقق المكيـة . ات ا ما  األرهةتونق ئرموةةقق اللرا ةمق اللةحـةا االم 
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ــي   ــق  ال ـــــــــــــونق اهي دالا مةق بعا ااا اللراتةحة . حمق ت ام في مطقر هةا اللةد المراقلةن ان ارتحقد الراحـــــــــــ ئنضـــــــــــ
 اإلايقن.   ي احةلةملةق االةرنقا المتحدة األمرةكةا ااإلاتربة  امفةضةا األمم المتحدة اليقمةا لح ة 

 من هـدا  األامـق ق ت ام ممثاة األطراف الـتقلـةا في براتةحة  األحــــــــــــــاحـا الـةقرـةا   3افي مطـقر اللـةد   -41
األرهةتونق ئرموةةقق اللرا ةمق بايةكقق اليممةرةا الداموةةكةاق حــةةيــراق حةبقق المكيــة . ات ام ئنضــق ممثم الدالا  

 لةق االةرنقا المتحدة. المةقعا التقلةا  ال ونق االمرايلقن ان حةلةم

من هــدا  األامــق ق ت ام ممثــم الطرف التــقلي في براتةحة  األحــــــــــــــاحــا الةــقرةــا     4افي مطــقر اللةــد   -42
 ارتحقد األارابي.

من هـدا  األامـق ق ت ام ممثاة األطراف الـتقلـةا في براتةحة  األحــــــــــــــاحـا الـةقرـةا    5افي مطـقر اللـةد   -43
المراقــــا ان رةاتة ترحةــــقق    ارتحــــقد األارابيق المكيــــــــــــــةــــ ق هةــــداراس. حمــــق ت ام في مطــــقر هــــةا اللةــــد  مــــقرق 

 المتحدة.  الةرنقا

  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -جيم 

ق هــــدا   2022ئنــــقر/مــــققة    4ئقر الفرةف العــــقمــــم بتةافف اةرامق في هايــــــــــــــتــــأ األالا المع ةدة في   -44
 التقلي  األامق 

  التة ةمةاالميقوم  -1 

 افتتقح ارهتمق ب  ئ   

 مقرار هدا  األامق  اتة ةم األامق .  ت   

 مةا امكقفحا صةا الة ورة اارتيقر بمق ة ةرة رور م،رااا. -2 

 ارض امةقق،ا  طا امم متعددة اليةةاا لافرةف العقمم المعةي ةقألحاحا الةقرةا. -3 

اقتمق  الميـقوم المتعا ا ةقحـتعراض تةفوة   -4  براتةحة  مكقفحا صـةا األحـاحا الةقرةا ائهااومق امكة ب
االة ورة اارتيقر بمق ة ــــةرة رور م،ــــراااق المكم بم رتفقيةا األمم المتحدة لمكقفحا اليرةما 

 المة ما الر الةطةةا.

 ميقوم ئ رى. -5 

 ااتمقد الت رةر. -6 

  
 الحضور -دال 

ا األطراف في براتةحة  األحــــاحا الةقرةاق امةمم من شــــقرك  حضــــر ارهتمق  ممثاةن ان الدا  التقلة  -45
ق ارتحقد األارابي  19-الر اإلاترااق ةيـــــــــلا ال،ـــــــــكم المحدد الةم اتاة  ارهتمق  في ضـــــــــةم هقوحا حةفود

ق  ئقربةيقنق األرهةتونق ئرموةةقق محـــــــلقاةقق محـــــــتةاةقق مكةادارق ئللقاةقق ئلمقاةقق ئاغةرق ئارارةامق منطقلةقق ةقرارةام
المتعددة -دالا اللرا ةمق اللرتغق ق بايةكقق باغقرةقق بةمقق بةرحوةق فقحــــــــــــةق اللةحــــــــــــةا االمرحــــــــــــ ق بةلةداق بةلةيةق  

ق هممةرةـا حةرةـقق  ق اليممةرةـا الـداموةةكةـات،ــــــــــــــةكةـقق بوراق بوالراسق ترحةـقق تةرةق تةاسق اليااورق   ال ةمةـقا
هممةرةا مةلدافقق هةةت ئفرةيةقق الداامركق رامقاةقق اليـــافقدارق حـــاةفقكةقق اليـــةدانق اليـــةةدق حـــةةيـــراق شـــوايق 

ق فةاةداق قلر ق حةبقق حةحــــــــــــــتقرةكقق ال ةةاق  اللةلةفقرةا-هممةرةا العرايق رقاقق رةاتةمقرق فرايــــــــــــــقق فةااةال  
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يق مدر،ـــــ رق المغرتق المكيـــــة ق المما ا العربةا اليـــــعةدناق الةراةجق الةميـــــقق كوةةقق رتيةقق لولةقق لوتةااةقق مقل
 .اةكقرارةاق المةدق هةداراسق هةلةداق الوةاقن

امىث باا ةمراقلون الدا  التقلةا المةقعا ااا براتةحة  األحاحا الةقرةاق امةمم من شقرك الر اإلاترااق   -46
   ال ونق حةداق ل يملر .19-ي ضةم هقوحا حةفودةيلا ال،كم المحدد الةم اتاة  ارهتمق  ف

امىث باا ةمراقلون الدا  التقلةا رور األطراف في براتةحة  األحـــــــــاحا الةقرةا ئا رور المةقعا ااةأق امةمم   - 47
   19- من شـــــــــــــــقرك الر اإلاتراــاق ةيـــــــــــــلــا ال،ـــــــــــــكــم المحــدد الــةم اتاــة  ارهتمــق  في ضـــــــــــــةم هــقوحــا حةفوــد 

را قق  اإلحــالمةا ق ئقرلةداق ةقكيــتقنق بةتيــةااقق تققاةدق حــرم - ادااةيــةقق مقران  هممةرةا الراحــيق األردنق م  ارتحقد 
 الفالونق قوررواحتقنق حةلةملةقق مقلطاق مقلواةقق مادنلق مةقامقرق اقمولةقق الةةيرق الةرنقا المتحدةق الةمن. 

ــقرك الر امىث باا ةمراقلون المة مقا الحكةمةا الدالةا احةقاقا األمم  - 48 المتحدة التقلةاق امةمم من شـــــــــ
  راةطا الدا  الميــــت ااق  19- اإلاترااق ةيــــلا ال،ــــكم المحدد الةم اتاة  ارهتمق  في ضــــةم هقوحا حةفود

مياس التعقان لدا  الااةج العربةاق احقلا حرس الحداد ا فر اليـــــــةاحم األارابةا  الفراات س ق اإلاتربة ق 
َرطةا لالادان األ مرةكةا  األمرةلة  ق هقمعا الدا  العربةاق مرحا مافقق ال قاةن في هةةت شــــــري اليمقاا ال،ــــــُّ

ئارابـقق مرحا األمم المتحـدة لمكـقفحـا اإلرهـقتق مكتـا شــــــــــــــؤان اا  اليــــــــــــــالحق المكتـا المعةي ةـقلماـدراا 
ــاحا  ــدقر األحـ ــةاة  ت ـ ــةن ضـ ــةقر ة،ـ ــقنق ترتوا فقحـ ــقمةا لح ةي اإلايـ ــةا األمم المتحدة اليـ االيرةماق مفةضـ

 ت اودنا االياا االت ةةلةهةقا الماداها ارحتادامق مة ما اليمقرك العقلمةا.ال

 ققوما ةةحمقم الم،قرحون.  CTOC/COP/WG.6/2022/INF/1/Rev.1اترد في الة ة ا  -49

  
 الوثائق -هاء 

 الفرةف العقمم مق قاي كقن معراضق ااا  -50

 ب  CTOC/COP/WG.6/2022/1  هدا  األامق  المؤقا الم،راح   ئ  

ــةا الة ورة اارتيقر بمق   ت   ــةا من ماداد األمقاا ة،ــــــةن مةا امكقفحا صــــ ــقحــــ ارقا معاةمقا ئحــــ
  بCTOC/COP/WG.6/2022/2ة ةرة رور م،رااا  

ارقا معاةمقا ئحـقحـةا من ماداد األمقاا تتضـمن م ترحق ةاطا امم متعددة اليـةةاا لافرةف   ج  
  بCTOC/COP/WG.6/2022/3العقمم المعةي ةقألحاحا الةقرةا  

ارقا اهتمق  من ماداد األمقاا ة،ــةن حقلا ت،ــغوم آلةا احــتعراض تةفوة اتفقيةا األمم المتحدة   د  
  .CTOC/COP/WG.6/2022/CRP.1لمكقفحا اليرةما المة ما الر الةطةةا االلراتةحةرا الماح ا بمق  

  
 اعتماد التقرير  - خامسا  

ق الف ــــــــــــــة  األا  االـثقاي 2022ئنقر/مققة   5ااتمـد الفرةف العـقمم في هايـــــــــــــــتأ الراةعـاق المع ةدة في  -51
  االراةا االاقمس من هةا الت رةر.

http://undocs.org/CTOC/COP/WG.6/2022/INF/1/Rev.1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2022/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2022/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2022/3
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 المرفق 
 خطة العمل الرباعية السنوات للفريق العامل المعني باألسلحة النارية   

 

 اليةا اارهتمق  
 من هدا  األامق   2اللةد 

  بةد مرن  
 من هدا  األامق   3اللةد 

  بةد  قبا 
2023 

 العقشر  ارهتمق 

مةضة  ااحد من ال قوما رور الح رةا  •
لامةاضةا الم ترحا التي ئاصا بمق الفرةف 

العقمم المعةي ةقألحاحا الةقرةا في اهتمقاأ 
لامةاضةا التي  الثقمنق ما ماطقم األالةةا 

قةقق،مق الفرةف العقمم ةعدق امن الةقحةا  لم
المثقلةاق ةقرحتفقدة من ئاهأ التآ ر ما 

 األمم المتحدة األ رى المعةةا.  هوتقا

 ئاق في حقرا احتثةقوةاق 

مةضة  مضقفي نعتلر قا ئالةةا ت ترحأ الدا   •
من  ال  المكتا اتةافف ااةأ  األاضقم
 المةحا

  احتادام الم طاحقا    3المقدتقن   1المةضة  
  اطقي اراطلقي   4ا

2024 
 ارهتمق  الحقدم ا،ر  

 التيرةم  االتدابور الفعقلا  5المقدة   2المةضة  
 المتاةة في ميق  العدالا اليةقوةا 

2025   
 ارهتمق  الثقاي ا،ر

 العالقا ةقتفقيةا األمم المتحدة  1المقدة   3المةضة  
لمكقفحا اليرةما المة ما الر الةطةةا  االتدابور  

ليةقوةا ةمةها الفعقلا المتاةة في ميق  العدالا ا
 ايراوم الم،مةلا ةقللراتةحة ل لات دمارتفقيةا 

2026 
 ارهتمق  الثقلث ا،ر 

 الم قدرة االضل   6المقدتقن   4المةضة  
  تعطوم األحاحا الةقرةا  9االت رف  ا

 


