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أول -مقدمة
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رره 4/5
قرر مؤتمر األطراف في اتفـاييـة األمم المتحـدة لمحـافحـة ال ريمـة المنبمـة عنر الوطنيـةر في ق ا

المعنون "صــنا األســاحة النارية وأهااوما ومحوااتما والذ يرة واجت ار بما ة ــورة رير مشــروعة"ر أن قنش ـ فريقا

عامال ححوميا دوليا مفتوح العض ـ ــوية عنس ةاألس ـ ــاحة الناريةر من أهل إس ـ ــداش المش ـ ــورة إلس المؤتمر وم ـ ــاعدت

عاس تنفيذ وجقت المتعاقة بنروتوكول محافحة ص ـ ـ ـ ـ ــنا األس ـ ـ ـ ـ ــاحة النارية وأهااوما ومحوااتما والذ يرة واجت ار بما

ة ورة رير مشروعةر المحمل جتفايية األمم المتحدة لمحافحة ال ريمة المنبمة عنر الوطنية.
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وقرر المؤتمر أ ضـ ـ ـ ــا أن قؤدي الفريق العامل الوظاوف التالية( :أ) ت ـ ـ ـ ــميل تنفيذ بروتوكول األسـ ـ ـ ــاحة

النارية من الل تبادل الخنرات والممارسـ ــات بين الخنراش والممارسـ ــيند (ب) تقد م توصـ ــيات إلس المؤتمر ةشـ ـ ن

الكيفية التي محن بما لادول األطراف أن تنفذ أححام بروتوكول األســاحة النارية عاس احو أفضــلد ( ) م ــاعدة
المؤتمر عاس تاويد أماات ةإرش ـ ـ ــادات ةش ـ ـ ـ ن أاش ـ ـ ــدتمار وبش ـ ـ ـ ن اس ـ ـ ــتحدا

أدوات م ـ ـ ــاعدة تقنية تتعاق بتنفيذ

بروتوكول األسـ ـ ـ ــاحة الناريةد (د) تقد م توصـ ـ ـ ــيات إلس المؤتمر ةشـ ـ ـ ـ ن الكيفية التي محن أن ح ـ ـ ـ ـن بما الفريق

العامل التن ـ ـ ـ ـ ـ ــيق ما مختاف المي ات الدولية التي تكافح صـ ـ ـ ـ ـ ــنا األسـ ـ ـ ـ ـ ــاحة النارية وأهااوما ومحوااتما والذ يرة
واجت ار بما ة ورة رير مشروعةر وذلك في م ال دعم وترويج تنفيذ بروتوكول األساحة النارية.

وقرر المؤتمرر في ق ارره 1/7ر المعنون "تعايا تنفيــذ اتفــاييــة األمم المتحــدة لمحــافحــة ال ريمــة المنبمـة
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عنر الوطنية والنروتوكوجت الماحقة بما"ر أن حون الفريق العامل المعني ةاألس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة النارية عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار ثابتا من
عناصـ ـ ـ ـ ـ ــر مؤتمر األطرافر قدم تقاريره وتوصـ ـ ـ ـ ـ ــيات إلس المؤتمرر وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا الفريق العامل عاس النبر في عقد
اهتماعات سنويةر ح ب اجقتضاش.
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وس ـ ـ ـ ـ ـ ــام المؤتمر في ق ارره  3/8المعنون "تعايا تنفيـذ بروتوكول محـافحـة ص ـ ـ ـ ـ ـ ــنا األس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـة النـارية وأهااومـا

ومحوااتما والذ يرة واجت ار بما ة ـ ــورة رير مش ـ ــروعةر المحمل جتفايية األمم المتحدة لمحافحة ال ريمة المنبمة عنر

الوطنية"ر ة ن الفريق العامل المعني ةاألس ـ ـ ــاحة النارية قوفر ش ـ ـ ــبحة مفيدة من الخنراش وال ـ ـ ــادات المخت ـ ـ ــة من أهل
تح ين التعاون الدولي وتبادل المعاومات والممارسات ال يدة فيما قتعاق ةاجت ار رير المشروع ةاألساحة النارية.

─────────────────
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ثانيا -العتبارات المستقبلية
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في اهتمـاع الفريق العـامـل المعني ةـاألس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـة النـاريـة المعقود في فيينـا قومي  16و 17تموز/قوليـ 2020ر

وتماش ـ ـ ـ ـ ــيا ما الق اررات التي اتخذتما س ـ ـ ـ ـ ــاور األفرقة العاماة التاةعة لامؤتمر التي عقدت اهتماعات في ظروف مماثاةر

ةش ـ ـ ـ ــحل ه ينر قرر الفريق العامل عدم اعتماد توص ـ ـ ـ ــيات لكي قنبر فيما المؤتمر .واتفق الفريق العامل بدج من ذلك

عاس ت هيل التوصــيات إلس أن تتاح لادول األطراف فرصــة اجهتماع ما رويا المؤتمر والتوصــل إلس توافق في ا راش
ةش ـ ـ ـ ن تنبيم أعمال األفرقة العاماة في ي ـ ـ ــوش القيود التي فري ـ ـ ــة من أهل الت ـ ـ ــدي ل اوحة مر

فيرو

كورواا

(كوفيد .)19-واتفق في هذا اجهتماع عاس أن البعثات الداومة لادول األعضـ ـ ــاش التي ت ـ ـ ـ اة لامشـ ـ ــاركة في اهتماع
الفريق العامل المعني ةاألس ـ ــاحة الناريةر وكذلك أعض ـ ــاش الوفود الم ـ ـ ـ اينر محنمم التعايق عاس مش ـ ــاريا التوص ـ ــيات

الواردة في ماخص الرويا .وســتتاح هميا التعايقات التي تتاقاها األمااة ل ميا الدول األعضــاش ةحاول الموعد النماوي

لتقد ممار كما سـ ـ ـ ــيقدم ت ميا لاتعايقات إلس مؤتمر األطراف في شـ ـ ـ ــحل ورقة اهتماعر إلس هااب تقرير الفريق العامل.
وقد وافق المحتب الموسا عاس هذه الترتيبات من الل إهراش الموافقة ال امتة.
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وأعد رويا الفريق العاملر ةالتشـ ـ ـ ـ ــاور ما األمااةر القاومة التالية بنقا المناقشـ ـ ـ ـ ــة المننثقة عن اهتماع

الفريق العاملر لانبر فيما م ـ ـ ـ ــتقنال .وقد أعدت قاومة اقا المناقش ـ ـ ـ ــة وقدمة إلس الفريق العامل واوقش ـ ـ ـ ــة في
ها ــت الراةعة المعقودة في  17تموز/قولي ر ما اإلشــارة إلس أن هذه النقا لم تخضــا لامفاويــات ســد ار ة ــدر

وج لالعتماد النماوي.

ألف -نقاط للمناقشة العامة
اقدة المناقشة 1
إق ار ار ة ـ ن التنفيــذ الكــامــل والفعــال جتفــاييــة األمم المتحــدة لمحــافحــة ال ريمــة المنبمــة عنر الوطنيــة وبروتوكول

األس ـ ـ ــاحة النارية المحمل لما قوفران أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــا مفيدا إلرس ـ ـ ــاش إطار تنبيمي رقابي

ـ ـ ــاعد الدول عاس الت ـ ـ ــدي

لاتمدقدات المت ـ ـ ــاة ةالتدورات التكنولوهية وتغير أس ـ ـ ــاليب العمل فيما قتعاق ة ـ ـ ــنا األس ـ ـ ــاحة النارية وأهااوما

ومحوااتما والذ يرة واجت ار بما ة ـ ـ ـ ــورة رير مش ـ ـ ـ ــروعة والتحقيق في هذه ال راوم ومالحقة مرتكنيما قض ـ ـ ـ ــاويار

قنبغي لادول التي لم تنضـم ةعد إلس بروتوكول األسـاحة النارية أن تنبر في الايام بذلكر بمدف تحقيق اجاضـمام

العالمي لمذقن ال حين وتنفيذهما تنفيذا كامال.

اقدة المناقشة 2
قنبغي لادول األعض ـ ـ ــاشر وأمااات المي ات ذات ال ـ ـ ــاةر أن تواص ـ ـ ــل تعايا أوه الت زر بين مختاف ال ـ ـ ــحو

الدولية واإلقايمية التي تنبم األس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة النارية مثل معاهدة ت ارة األس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحةر وبراامج العمل لمنا اجت ار رير

المش ــروع ةاألس ــاحة ال ــغيرة واألس ــاحة الخفيفة من هميا هوااب ومحافحت والقض ــاش عاي ر وبروتوكول األس ــاحة

الناريةر ةدراوق منما اعتماد أطر قااواية وطنية ت ـ ـ ــتفيد اسـ ـ ــتفادة كاماة من أححام مختاف ال ـ ـ ــحو التي حون

الناـد المعني طرفـا فيمـار وتعايا الفمم المتبـادل لكيفيـة مواهمـة التحـد ـات المتعاقـة ةـاألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـة النـاريـة في مختاف
المنتد اتر وعقد اهتماعات نراش اص ـ ـ ـ ـ ـ ــة ةالمي ات الدولية ذات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــاة من أهل تي ـ ـ ـ ـ ـ ــير الحوار حول هذا

المويوعر والم اهمة ةشحل أكنر في تحقيق الغا ة  4-16من أهداف التنمية الم تدامة.

اقدة المناقشة 3
داب إلس محتب األمم المتحدة المعني ةالمخدرات وال ريمة (المحتب) أن

من الم اعدة التقنية ودعم تنفيذ التدابير المنينة أدااه.
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اقدة المناقشة 4
تش ـ ا الدول والمحتب وســاور أصــحاب الم ــاحة المعنيين عاس مواصــاة تحايل واشــر المعاومات المتعاقة ة ثار

اجت ار ةاألسـاحة بوصـفما سـوقا دولية رير مشـروعة وعالقتما ةالعنف وال ريمةر وعاس معال ة الشـوارل المتعاقة
ةال ـ ــالت الموهودة بين اجت ار ةاألس ـ ــاحة والعنف ي ـ ــد المرأة وهراوم الكراهيةر فض ـ ــال عن اجت اهات ال دقدة

التي تدرحما هاوحة كوفيد 19-في هذا ال دد.

باء -مدى قدرة بروتوكول األسلحة النارية والتشريعات الوطنية على التصدي للتهديدات الجديدة

والمستجدة المتعلقة بصنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة

غير مشروعة

اقدة المناقشة 5
ةغية تعايا تدابير من ـقة لات ـدي لاتمدقدات المت ـاة ةالتدورات التقنية وتغير أسـاليب العمل المت ـاة ة ـنا األسـاحة

النارية وأهااوما ومحوااتما والذ يرة واجت ار بما ة ـورة رير مشـروعةر داب المؤتمر إلس المحتب أن

ـتحد أدوات

تش ـريةية وتشــغياية ت ــاعد النادان عاس الت ــدي لاتمدقدات الم ــتبااة وتنبيم األاشــدة ذات ال ــاة عاس احو أفضــلر
ح ــب اجقتض ــاشر ما مراعاة المناقش ــات ال ارية في س ــياي ال ــك الدولي لاتعقب وبناش أوه الت زر معما .ويمحن أن

تش ــمل هذه األدواتر من بين أ رمر ما قاي( :أ) م ــردا لام ــداحات المتعاقة ةمناقش ــة التمدقدات ال دقدة والم ــت دة

المت ــاة ة ــنا األســاحة النارية وأهااوما ومحوااتما والذ يرة واجت ار بما ة ــورة رير مشــروعةر (ب) ورقات مناقشــة

ذات صــاةر ( ) مبادئ توهيمية تقنية مشــتركة ةش ـ ن م ــاول صــنا األســاحة القاباة لاتحويلر وتعديل األســاحة النارية

الذي ج رهعة في ر وصنا األساحة النارية النوليمرية الت ميةية ووسمما.
-1

نقاط للمناقشة تتعلق بالتدابير التشريعية

اقدة المناقشة 6
إق ار ار ة ن اجت ار ةاألس ـ ـ ـ ـ ــاحة النارية ش ـ ـ ـ ـ ــحل تمدقدا عاب ار لاحدود الوطنية قرتبل في كثير من األحيان ةال ريمة

المنبمة وب ن ثمة تكنولوهيات ااش ة لت نيا األساحة النارية وأهااوما ومحوااتما والذ يرة وطراوق هدقدة لالت ار

رير المش ــروعر قنبغي لادول أن تنقح أطرها القااواية وقواعدها التنبيمية الرقابية الوطنية من أهل الت ــدي لمذه
التمدقداتر ةدراوق تشـمل اعتماد النبم القااواية المناسـبةر ةاسـتخدام وسـاول منمار عند اجقتضـاشر أححام الت ريمر

ةحيث تدر أ ضــا األســاحة القاباة لاتحويل ة ــمولة واألســاحة النوليمرية واألســاحة الت ميةية واقل المافات القاباة
لا نا ةالدباعة الثالثية األةعاد وساور ال وااب الم ت دة.

اقدة المناقشة 7
تشـ ا الدول عاس إهراش تحايل تشـريعي مقارن من أهل اسـتبااة اجت اهات والممارسـات ال يدة فيما قتعاق ةمدم
قدرة األطر القااواية الوطنية واإلقايمية والدولية عاس الت ـ ـ ــدي لاتكنولوهيات ال دقدة وتغير أس ـ ـ ــاليب العمل فيما

قت ـل ة ـنا األسـاحة النارية وأهااوما ومحوااتما والذ يرة واجت ار بما ة ـورة رير مشـروعة .وفي هذا ال ـياير
داب المؤتمر إلس المحتب أن ري هذا التحايل المقارن وأن قي ر إهراش هذا التحايل والتبادل فيما بين النادان.

اقدة المناقشة 8
من أهل منا ومحافحة ص ـ ــنا األس ـ ــاحة النارية وأهااوما ومحوااتما والذ يرة واجت ار بما ة ـ ــورة رير مش ـ ــروعةر
قنبغي لادول أن تعتمد وتنفذ ابما قااواية وتنبيمية رقابية شـ ـ ـ ــاماةر ةما شـ ـ ـ ــمل ابما متكاماة لحف ال ـ ـ ـ ـ التر
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تغدي كـامـل أطوار دورة حيـاة األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـة النـاريـة وأهااومـا ومحواـاتمـا والـذ يرةر ةمـا في ذلـك ال وااـب التي تـد ـل

يـمن الم ال المشـروع .وبمذا الخ ـوير قنبغي لادول أن تشـ ا أ ضـا عاس إصـدار ت ار يص لحيازة األسـاحة

النارية وأن ت ري عمايات لاتحقق من الم تعمل النماوي.

اقدة المناقشة 9
إق ار ار ة ن تعديل األس ـ ـ ــاحة النارية ختاف عن تدمير األس ـ ـ ــاحة الناريةر وبغية منا إعادة تش ـ ـ ــغياما ة ـ ـ ــورة رير
مشروعةر قنبغي لادول األطراف أن تنبر في اعتماد معاقير وطنية لاتعديل تت ق ما بروتوكول األساحة النارية

وت عل ال الح رير قابل لاتشغيل ة ورة داومةر وتت اوم ما تدمير هيحا أو مغالق .

اقدة المناقشة 10
ةغية سـد الثغرات التشـريةية فيما قتعاق ةاألسـاحة الم ـنوعة ةالدباعة الثالثية األةعادر قنبغي لادول أن تنبر في
تنبيم المخددات الالزمة ل ـ ـ ـ ــنا هذه األسـ ـ ـ ــاحة وأهااوما ومحوااتمار وأن ت رم حيازة هذه المخددات وتحمياما

وتناياما ة ورة رير مشروعةر والدباعة رير المشروعة لمذه المواد.

اقدة المناقشة 11
إق ار ار ة ن الداةعات الثالثية األةعاد محن اعتبارها مواد ذات اس ــتخدام مادو ر قنبغي تشـ ـ يا الدول عاس التعاون

ما القداع المعني بمدف وي ــا تش ـريعات تاام الش ــركات التي ت ــنا هذه المواد ةاعتماد حدود تقنية في ا جت

تمنا الدباعة الثالثية األةعاد ألهااش ومحواات األساحة النارية.

اقدة المناقشة 12
من أهل تح ـ ـ ــين يـ ـ ـ ـواةل النقل المفروي ـ ـ ــة عاس األس ـ ـ ــاحة النارية وأهااوما ومحوااتما والذ يرةر تشـ ـ ـ ـ ا الدول

األطراف عاس إاشاش ابم مالومة لمرايبة الت دقر واجستيراد والعنورر ح بما قتضي بروتوكول األساحة الناريةر

وعاس أن تدر في تشـ ـ ـريعاتما الوطنية التدابير الواردة في سـ ـ ــاور ال ـ ـ ــحو الدولية واإلقايمية ذات ال ـ ـ ــاةر مثل

معاهدة ت ارة األســاحةر ةما في ذلك معاقير حقوي اإلا ــان وملاامية اإلدجش ةشــمادات الم ــتعمل النماوي ةالن ــبة

لعمايات اقل األساحة النارية.

اقدة المناقشة 13
اعت ارفـا ةـالـدور المحوري الـذي تؤد ـ األهااش والمحواـات في التمـدقـدات المت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاـة ةـالتدورات التكنولوهيـة وتغير
أس ـ ـ ـ ــاليب العملر ةما في ذلك األس ـ ـ ـ ــاحة النارية المدنوعة ةاس ـ ـ ـ ــتخدام الدباعة الثالثية األةعاد واألس ـ ـ ـ ــاحة النارية
المحولـة واجت ـار عن طريق الخـدمـات النريـد ـةر قنبغي لاـدول األطراف أن تتدري عاس سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيـل األولويـة لاتنبيم

الرقابي لألهااش والمحوااتر ما مراعاة تعريفما الوارد في المادة  3من بروتوكول األس ـ ـ ـ ـ ــاحة الناريةر ةغية مواشمة
النبم القـااوايـة وت نـب الثغرات القـااوايـة والفواري بين النبم القـااوايـة المعتمـدة في مختاف الوج ـات القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاويـة.
وفي هذا ال ــياير قنبغي لادول أن تض ــا ابما جس ــتبااة األاما وحاجت التدابق في ش ــحنات الخدمات النريد ة

رير المشروعة لمذه الموادر وأن ت عل التحقيق في األهااش والمحواات المضنوطة إلااميا.
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نقاط للمناقشة تتعلق بالتدابير الوقائية واألمنية والتنظيمية الرقابية

اقدة المناقشة 14
من أهل تعايا إمحااية تعقب األسـ ــاحة النارية ومحوااتما األسـ ــاسـ ــية والذ يرةر قنبغي لادول أن تكفل وسـ ــم هميا

األساحة النارية والمحواات األساسية ةدريقة تمحن من التعرف عايما ة ورة فريدة.
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اقدة المناقشة 15
قنبغي لادول األطراف أ ض ـ ـ ـ ــا أن تنبر في تنايح أححام الوس ـ ـ ـ ــم في إطار بروتوكول األس ـ ـ ـ ــاحة النارية من أهل
توسيا اداي اشت ار الوسم وقة ال نا أو اجستيراد ليشمل محوااتما األساسية أ ضا.

اقدة المناقشة 16
ةغية منا ومحافحة اجت ار ةاألسـ ـ ــاحة النارية وأهااوما ومحوااتما من الل دمات النريد والنريد الخاير قنبغي

لادول أن تنش ـ قنوات ات ــال داومة ما مقدمي الخدمات المعنيين بمدف التوبية بمذه الباهرة المتنامية وتعايا

كشف المواد المت ر بما عن طريق تبادل المعاومات عن دروب اجت ار المعروفة.

اقدة المناقشة 17
اعترافا ةالتحد ات التي تواهمما الدول في الت ـدي لاتدورات التكنولوهية وتغير أسـاليب العمل فيما قتعاق ة ـنا

األسـاحة النارية وأهااوما ومحوااتما والذ يرة واجت ار بما ة ـورة رير مشـروعةر قنبغي لادول أن ت ـتكشـف أ ضـا

اســتخدام التكنولوهيا ك داة هامة لتعايا تدابير الت ــدي لمذه البواهرر ةما في ذلك اســتخدام الذكاش اجصــدناعي
من أهل تح ـ ــين وتوحيد محتويات سـ ـ ـ الت األس ـ ــاحة النارية المتقدمة أو تقنية س ـ ــا ـ ــاة الكتل ألر ار

ومرايبة اجستيرادر من بين أمور أ رم.

الوس ـ ــم

اقدة المناقشة 18
عاس اعتبار أن تعقب األسـ ـ ـ ــاحة النارية عتمد عاس الوسـ ـ ـ ــم وحف ال ـ ـ ـ ـ الت عاس احو سـ ـ ـ ــايمر قنبغي لادول أن

ت ــتنين ال ــعوبات التي تواهمما في الح ــول عاس ما هو موهود من أدوات الوســم وحف ال ـ التد واســتخدام

هدول اإلاتربول المرهعي لألسـ ـ ــاحة الناريةر الذي قوفر معاومات مف ـ ـ ــاة عن األسـ ـ ــاحة النارية الم ـ ـ ــتخدمة في

هميا أاحاش العالم وص ـ ـ ـ ـ ــو ار لماد واس ـ ـ ـ ـ ــتخدام ابم التعقب الوطنية أو اإلقايمية أو الدولية القاومةد ووس ـ ـ ـ ـ ــم هميا

األساحة النارية وقة استيرادها وت
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يل هذه األصناف وت مينما عاس احو مالوم.

نقاط للمناقشة تتعلق بإنفاذ القانون والعدالة الجنائية

اقدة المناقشة 19
اعترافا بتااقد در ال ــنا الت ميعي لألس ــاحة الناريةر وهو ما ش ــار إلي أ ض ــا ةاألسـ احة النارية الم ــنوعة ةالدباعة

الثالثية األةعادر قنبغي لادول أن تضا وت تخدم األدوات والمعدات المناسبة التي ت اعد في الكشف عن هذه األساحةر

مثل عمايات التحقيق في المن ات اإللكترواية والشبحة الخفية والرصد األكثر حاما لادرود النريد ة.

اقدة المناقشة 20
قنبغي لاـدول أن تايـد من قـدرات وموارد أفرقـة ووحـدات العـدالـة ال نـاويـة التي تتعـامـل ما ال ريمـة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينراايـة في

م ال محافحة اجت ار رير المشـ ـ ــروع ةاألسـ ـ ــاحة النارية وأهااوما ومحوااتما والذ يرة من الل اإلاتراةر ةما في

ذلك الشبحة الخفية.

اقدة المناقشة 21
اعترافا ةحدو اجت ار ةالذ يرة في ةعض النادانر مما قدل عاس ااتشار األساحة النارية واستخداممار والتحد ات
التي تواه اعت ار

تاك الذ يرة وتعقنمار قنبغي لادول أن تضا استراتي يات وتدابير وأن تعاز قدراتما عاس منا

هذه الباهرة ومحافحتمار اصة عاس الحدود النرية.
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نقاط للمناقشة تتعلق بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات

اقدة المناقشة 22
تش ـ ـ ا الدول عاس تبادل المعاومات دوريا عاس ال ـ ــعيدقن اإلقايمي ودون اإلقايمي ةش ـ ـ ن التمدقدات الم ـ ــت دة

المتعاقة ة ــنا األس ــاحة النارية وأهااوما ومحوااتما والذ يرة واجت ار بما ة ــورة رير مش ــروعةر بمدف الكش ــف

عن تاك التمدقدات واســتبااتما في مرحاة مبحرةر واعتماد التعدقالت التشـريةية في الوقة المناســبر ومذكاش الوعي

في النادان األ رم التي قد تواه م اول مماثاة ة نب عامل القرب ال غرافي.
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نقاط للمناقشة تتعلق بجمع البيانات ورصد تدفقات األسلحة غير المشروعة

اقدة المناقشة 23
تحث الدول عاس أن تنتج وت ما بيااات أكثر دقة عن األس ـ ـ ـ ــاحة النارية وأهااوما ومحوااتما والذ يرةر من مرحاة
ال ـ ـ ــنا إلس مرحاة التدميرر وأن ت ـ ـ ـ اما في سـ ـ ـ الت شـ ـ ــاماة من أهل اسـ ـ ــتبااة تدفقات األسـ ـ ــاحة النارية رير

المشـروعة عاس احو أفضـلر وتوليد المعارف ةشـ ن اجت اهات وأسـاليب العملر وتح ـين المعاومات اجسـتخبارية
واتخاذ تدابير وقاوية أفضل.

اقدة المناقشة 24
تحـث الـدول أ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عاس تعايا قـدراتمـا ذات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاـة في م ـال هما النيـااـات وتحايامـا وعاس تبـادل اتـاوج هـذه
العمايات فيما بينما من أهل اسـ ــتبااة الم ـ ــاول العابرة لاحدود الوطنية التي تتداب اتخاذ تدابير من ـ ــقة لات ـ ــدي

لمـا .ومن أهـل باوه هـذه الغـا ـةر داـب المؤتمر إلس المحتـب مواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاـة تعايا قـدرتـ عاس دعم وتعايا ال مود

العالمية الرامية إلس هما النيااات وتحاياما في هذا الم الر وكذلك تبادل المعاومات في هذا الميدان.

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

-1

نقاط للمناقشة تتعلق بالتدابير التشريعية

اقدة المناقشة 25
تدعس الدول األطراف إلس مواصــاة تعايا التاامما بتن ــيق األطر القااواية المحاية الخاصــة ةاألســاحة النارية ةما
قتماش ـ ـ ـ ــس ما بروتوكول األس ـ ـ ـ ــاحة النارية واجس ـ ـ ـ ــتفادة اس ـ ـ ـ ــتفادة تامة من أوه الت زر الموهودة بين النروتوكول

واجتفايية األم بمدف تعايا التحايقات عنر الوطنية ومافاذ القااون الدولي والتعاون القض ـ ـ ـ ـ ــاوي في م ال محافحة

اجت ار رير المشروع ةاألساحة النارية.

اقدة المناقشة 26
قنبغي لادول أن توفر األطر التشـريةية المناسـبة التي تتماشـس ما ال ـحو الدولية من أهل تمحين سـادات إافاذ

القااون من تدنيق أساليب التحري الخاصة وتي ير التعاون الدولي.
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اقدة المناقشة 27
تحث الدول عاس اتباع امج ش ــامل قركا عاس الض ــحا ا في ابام العدالة ال ناوية عند الت ــدي لم ـ ـ لة اجت ار

رير المشروع ةاألساحة النارية.
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نقاط للمناقشة تتعلق بالتدابير الوقائية واألمنية والتنظيمية الرقابية

اقدة المناقشة 28
قنبغي لادول أن تنبر في إاشاش س الت شاماة تتضمن معاومات م تمدة من قداع ال ناعةر وكذلك معاومات

عن صادرات وواردات واقل األساحة الناريةر وأن تنبر في تمدقد فترة اجحتفاظ بمذه ال
-3

الت.

نقاط للمناقشة تتعلق بإنفاذ القانون والعدالة الجنائية

اقدة المناقشة 29
قنبغي لادول أن تنبر في اعتماد استخدام طابات التعقب كشحل من أشحال اإلشعار بوقوع هريمة الذي

الشروع في إهراش تحقيق في الناد الذي داب ذلك.

تدعي

اقدة المناقشة 30
تش ا سادات إافاذ القااون و دمات اجدعاش العام عاس الشروع في تحايقات متوازية في ال راوم المت اة ة نا

األسـاحة النارية واجت ار بما ة ـورة رير مشـروعةر وماشـاش أفرقة تحقيق مشـتركةر واجسـتفادة من أسـاليب التحري
الخاصـة المنينة في اتفايية ال ريمة المنبمة وبروتوكول األسـاحة الناريةر والنبر في الدور الداعم الذي محن أن
تؤد المنبمات الدولية واإلقايمية المشاركة في محافحة ال ريمة المنبمة عنر الوطنية.

اقدة المناقشة 31
فيما قتعاق ة فرقة التحقيق المشـ ــتركةر قنبغي لادول أن تنبر في إاشـ ــاش أفرقة من هذا القنيل بوصـ ــفما هي ات داومة في

المناطق الحدود ة تتبادل المعاومات والمعاومات اجستخبارية ةاستمرار وتعمل ةشحل مشتر في الممر الحدودي.

اقدة المناقشة 32
تشـ ـ ا الدول عاس تعايا التعاون بين الوكاجت وعاس المشـ ــاركة في همود التن ـ ــيق عنر الحدود لاتحايقات اجسـ ــتبايية
الم ــتندة إلس معاومات اســتخبارية والتعاون بين ســادات إافاذ القااون وال ــادات القضــاوية دا ل المناطق وفيما بينمار

من أهل استبااة ات اهات وأاما اجت ار ةاألساحة الناريةر وكذلك التحد ات والدرو

الم تفادة والممارسات الفضاس.

اقدة المناقشة 33
ةغية تتبا حركة األسـ ــاحة النارية رير المشـ ــروعة من ال ـ ــااا إلس المشـ ــتري ة ـ ــورة منم يةر تحث الدول عاس
مواص ــاة تعقب األس ــاحة النارية الم ــتبااة والم ــترهعة ة ــنل ثناوية أو من الل ليات دولية ومقايميةر ةالتعاون

ما الدول التي عتقد أاما م در ال نا.

اقدة المناقشة 34
قنبغي لادول أن تنشـ ـ ـ ـ وتعاز همات وصـ ـ ـ ــل وطنية لألسـ ـ ـ ــاحة الناريةر تكون م ـ ـ ـ ــؤولة عن الضـ ـ ـ ـواةل اإلدارية

لألس ـ ـ ــاحة النارية .وينبغي أن تكون لدم همات الوص ـ ـ ــل هذه إمحااية اجطالع عاس قواعد النيااات الوطنيةر وأن
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تكون م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولة عن هما وتحايل المعاومات والنيااات الوطنية المتعاقة ةاألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة الناريةر وأن تعمل ك مات

وصـ ــل لتعقب األسـ ــاحة النارية عاس ال ـ ــعيدقن الوطني والدولير وأن تعمل ك مات ات ـ ــال ما الدول األ رمر

وأن تعاز التعاون عاس ال عيد دون اإلقايمي واإلقايمي والدولي فيما بينما.

اقدة المناقشة 35
قنبغي لادول أن تنبر في إاش ـ ــاش وتعايا وحدات متخ ـ ـ ـ ـ ــة دا ل دواور إافاذ القااون واجدعاش العام من أهل

تب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيل وتعايا التحقيق والمالحقـة القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاويـة في هراوم اجت ـار ةـاألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـة النـاريـةر ةمـا في ذلـك الوحـدات

المتخ ـ ــة في التعقب .ويمحن أن تكون وحدات التعقب هذه هاشا من همة الوصــل الوطنية المعنية ةاألســاحة

النارية أو أن تتعاون معما عاس احو وثيق.

اقدة المناقشة 36
تحث الدول عاس اعتماد امج واسـ ـ ــعة النداي في التحقيق في القضـ ـ ــا ا ومالحقة الضـ ـ ــالعين فيما قضـ ـ ــاويار ةما شـ ـ ــمل

التحايقات المتعاقة ةاألسـاحة النارية رير المشـروعة واألفراد الضـالعين في ذلك وموهوداتمم رير المشـروعةر ةغية الحد

ة ورة كنيرة من التدفقات رير المشروعة لألموال واألساحةر تماشيا ما الغا ة  4-16من أهداف التنمية الم تدامة.

اقدة المناقشة 37
تش ـ ـ ـ ا الدول عاس ال ما بين التحايقات في ال راوم المتعاقة ةاألس ـ ـ ــاحة النارية والتحايقات المتعاقة ةالموهودات

رير المشــروعة ور ــل األموال من أهل الت ــدي لغثراش رير المشــروعر وذلك ةغية تفكيك شــبحات اجت ار التي
تقف وراش عمايات النقل رير المشــروع لألســاحةر وهما معاومات اســتخبارية عن المعامالت المشــنوهةر بوصــفما
ثالثة مدا ل محن اجادالي من أي منما لاش ــروع في تحايقات ةشـ ـ ن اجت ار رير المش ــروع ةاألس ــاحة النارية.

وتحايقا لمذه الغا ةر قنبغي لادول أ ضــا أن تضــا إهراشات تشــغيل داومة ذات صــاة عاس ال ــعيد الوطني لفاودة

الموظفين العاماين في الخدو األمامية.

اقدة المناقشة 38
قنبغي لاـدول أن تعازر عنـد اجقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشر التعـاون بين ال مـار وأهماة إافـاذ القـااون من أهـل النمو

الرامية إلس محافحة اجت ار رير المشروع ةاألساحة النارية وأهااوما ومحوااتما والذ يرة.

ةـال مود

اقدة المناقشة 39
من أهل تح ـ ــين هما األدلة المتعاقة ةاألسـ ــاحة النارية وتقد م ال ناة إلس العدالةر قنبغي لادول أن تضـ ــا وتعتمد

بروتوكوجت اسـتبااة واسـترهاع منم ية تدنق ةعد اسـتبااة واسـترهاع كل سـالح اارير ما اسـتخدام النبم الوطنية
لحف ال

الت وقواعد النيااات الدوليةر مثل شبحة اإلاتربول لامعاومات المت اة ةالمقذوفات ومنبومة اإلاتربول

إلدارة س الت األساحة المحبورة واقتفاش أثرها.
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اقدة المناقشة 40
ةغية تي ير ليات التعاون الدولي واجستفادة منما عاس أفضل احور تحث الدول عاس إاشاش عالقات قاومة عاس التعاون

والثقة ما هي ات التحقيق األهننيةر من الل قنوات عدة تشمل ماحقي الشرطةد وتبادل المعاومات عن م ادر اجت ار

رير المشروع ةاألساحة الناريةد واستخدام ليات لنقل المعاومات تاقاوياد وطاب إهراش تحايقات موازية ةش ن م در
األساحة النارية المضنوطة في باد الم درد وتنمية الوعي بتنوع ال مات الفاعاة التي قد قتعين إشراكما في التحقيق في

القضا ا ومالحقة الضالعين فيما قضاويار مثل الشرطة وال يش والخدمات القضاوية.

اقدة المناقشة 41
اعترافا ة همية اقل المعاومات تاقاويا في الشـ ــروع في التحايقات ةش ـ ـ ن قضـ ــا ا اجت ار رير المشـ ــروع ةاألسـ ــاحة
النارية وتعاياهار قنبغي لادول أن تكفل أن قتيح إطارها القااواي الوطني قنول هذه المعاومات ك دلة في المحاكم.

اقدة المناقشة 42
تدعس الدول إلس تعايا تبادل المعاومات وهما النيااات عن األس ــاحة النارية المض ــنوطةر ةما في ذلك ما قتعاق

ةالدعاوم القضـ ــاوية ذات ال ـ ــاةر وملس بناش قدرات ال ـ ــادات الوطنية في النادان الم ـ ــتفيدة عاس هما وت ـ ـ يل
وتحايل النيااات المتعاقة ةاألسـ ـ ــاحة النارية المضـ ـ ــنوطة واجت ار رير المشـ ـ ــروع ةاألسـ ـ ــاحة الناريةر اسـ ـ ــتنادا إلس

المنم ية الواردة في اجستنيان الذي ويع المحتب ةش ن تدفقات األساحة رير المشروعة.

اقدة المناقشة 43
اس ـ ــتنادا إلس مبادرة المحتب المعنية برص ـ ــد تدفقات األس ـ ــاحة رير المش ـ ــروعةر قنبغي لادول أ ض ـ ــا أن تنبر في
تعايا المشــاريا والد ارســات اإلقايمية واألقاليمية الرامية إلس زيادة قدرة ال ــادات الوطنية عاس منا هراوم اجت ار

رير المشـ ــروع ةاألسـ ــاحة النارية وال راوم ذات ال ـ ــاة وكشـ ــفما والتحقيق فيما ومالحقة مرتكنيما قضـ ــاويار ومهراش
تقييمات لامخاطر والتمدقدات ودعم توثيق التن ـ ـ ــيق والتعاون عنر الحدود بين سـ ـ ــادات إافاذ القااون وال ـ ـ ــادات

القضاوية دا ل النادان الم تفيدة وفيما بينما.
-5

نقاط للمناقشة تتعلق برصد تدفقات األسلحة غير المشروعة

اقدة المناقشة 44
ةغية تعايا فمم اداي ودقناميات أس ـواي األســاحة النارية رير المشــروعةر قنبغي لادول أن تواصــل تعايا ابمما
الوطنية الخاصـ ــة بت ـ ـ يل وتعقب مضـ ــنوطات األسـ ــاحة النارية وأهااوما ومحوااتما والذ يرةر وتحايل المعاومات

ذات ال اة.

ثالثا -ملخص للمداولت مقدم من الرئيس
-7

أعدت األمااة ماخص المداوجت التالي المننثق عن اجهتماع ةالتن ــيق الوثيق ما الرويا .ولم خضــا

ماخص المداوجت التالي لاتفاو
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ألف -مدى قدرة بروتوكول األسلحة النارية والتشريعات الوطنية على التصدي للتهديدات الجديدة

والمستجدة المتعلقة بصنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة

غير مشروعة
-8

ابر الفريق العـامـلر في ها ـ ـ ـ ـ ـ ــتيـ األولس والثـاايـةر المعقودتين في  16تموز/قوليـ 2020ر في الننـد  2من

هدول األعمالر المعنون "مدم قدرة بروتوكول األسـ ــاحة النارية والتش ـ ـريعات الوطنية عاس الت ـ ــدي لاتمدقدات ال دقدة

والم ت دة المتعاقة ة نا األساحة النارية وأهااوما ومحوااتما والذ يرة واجت ار بما ة ورة رير مشروعة".
-9

وي ـ ـر المناقش ــة في إطار النند  2من هدول األعمال إ مااويل فالينار م ــؤول ال ــياس ــات ةالمدقرية العامة

لشــؤون الم رة والشــؤون الدا اية ةالمفويــية األوروبيةر اياةة عن اجتحاد األوروبير ومســحاي موراليا تينوريور من ــق

األمن المتعدد األةعاد بو ازرة ارهية المح يكر اياةة عن م موعة دول أمريحا الالتينية والكاريني.
-10

وشدد ممثل اجتحاد األوروبي عاس أن اجتحاد قولي أهمية كنيرة لم لة صنا األساحة النارية واجت ار

بما ة ـ ـ ـ ــورة رير مش ـ ـ ـ ــروعةر وأعان عن الندش مؤ ار في دة عما ال دقدة ةش ـ ـ ـ ـ ن اجت ار ةاألس ـ ـ ـ ــاحة النارية

لافترة  .2025-2020ووصــف المناظر تمدقدات محددة تتعاق ة ــنا األســاحة النارية واجت ار بما ة ــورة رير

مشـ ـ ــروعة تواهمما الدول األعضـ ـ ــاش في اجتحاد األوروبير ةما في ذلك إعادة تشـ ـ ــغيل األسـ ـ ــاحة الناريةر والت ارة
واجت ار في األس ـ ـ ـ ــاحة النارية ذات الةيار الخفي" من اوع "فاوبرت"ر وأس ـ ـ ـ ــاحة اإلاذار والتنني المحولةر وكذلك

األس ـ ـ ـ ــاحة النارية اليدوية ال ـ ـ ـ ــنا والمعدلة والم ـ ـ ـ ــنعة ة س ـ ـ ـ ــاوب الدباعة الثالثية األةعادر التي تنتج في رالب

األحيان ةاسـ ــتخدام أهااش ومحواات متاحة في ال ـ ــوي القااواية .وعر

المناظر التدورات التشـ ـريةية والتنبيمية

الرقابية التي أد اما اجتحاد األوروبي لام ـ ـ ــاعدة عاس منا األاش ـ ـ ــدة رير المش ـ ـ ــروعة المت ـ ـ ــاة بمذا النوع من

األس ـ ــاحة والت ـ ــدي لمار وجس ـ ــيما اعتماد تعدقل د ل حيا النفاذ في عام  2018لتوهيم ال ـ ــابق ال ـ ــادر عام

 2008ةشـ ـ ـ ن األس ـ ــاحة الناريةد وقد أد ل هذا التعدقل يـ ـ ـواةل أكثر صـ ـ ـرامة عاس األس ـ ــاحة النارية وريرها من
األسـ ــاحة .وأبرز المناظر أهمية تن ـ ــيق تدابير الت ـ ــدي التشـ ـريةية دا ل المندقة من أهل سـ ــد الف وات وت نب
الثغرات التي تنش ـ ـ ـ ـ عن ا تالف معال ة الدول األعضـ ـ ـ ــاش لمذه الم ـ ـ ـ ـ لة .ومن بين التدابير ذات ال ـ ـ ـ ــاة التي

اعتمدت لمحافحة طراوق ال ريمة الناشـ ـ ةر أش ــار إلس اش ــت ار أن ت عل الدول األعض ــاش تعديل األس ــاحة النارية

داوماد ومصــدار شــمادة ةش ـ ن األســاحة النارية المعداة وتدنيق وســم مشــتر وموحد عاس هذه األســاحةد واعتماد
مواصفات تقنية مشتركة ألساحة اإلاذار والتنني التي تندر في إطار توهي اجتحاد األوروبي ذي ال اة .وأشار

كذلك إلس ال مود المنذولة في م ال إافاذ القااون من أهل الت دي لمذه التمدقداتر وج سيما من الل األولوية

المتعاقة ةاألس ــاحة النارية التي وي ــعتما المن ــة األوروبية المتعددة التخ ـ ـ ــات لمحافحة التمدقدات اإلهرامية

(من ــة "إمباكة") التاةعة لوكالة اجتحاد األوروبي لاتعاون في م ال إافاذ القااون (اليوروبول)ر ةاعتبارها تدابير
إيافية تكمل همود اجتحاد األوروبي الرامية إلس الت دي لمذه التمدقدات ال دقدة والم ت دة.
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وقدم ممثل م موعة دول أمريحا الالتينية والكاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني عريـا لويـةية األسـاحة الناريةر مشـي ار إلس أن

 75في المـاوـة من المايـار من األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـة النـاريـة التي قـدر أامـا موهودة في هميا أاحـاش العـالم توهـد في أقـدي
ـ ـ ل كل سـ ــنة أن أكثر من  1 000شـ ــخص موتون كل قوم اتي ة اسـ ــتخدام األسـ ــاحة النارية.
المدايينر وأا
وبخ ـ ـ ــوي مندقت ر جح أن ما قرب من  75في الماوة من هراوم القتل الم ـ ـ ـ اة ترتكب ةاسـ ـ ــتخدام سـ ـ ــالح

اارير مما قايد من م ـ ـ ـ ـ ــتويات العنفر ةما في ذلك العنف يـ ـ ـ ـ ــد الن ـ ـ ـ ـ ــاش وريرهن من الف ات الضـ ـ ـ ـ ــةيفةر وأن
التقدقرات تش ــير إلس أن بادهر المح ــيكر ش ــمد د ول أكثر من  200 000قدعة س ــالح كل عامر معبمما عنر

الحدود الش ـ ــماليةر ةما في ذلك عدد متااقد من األس ـ ــاحة ذات الةيار الثقيل التي ت ـ ــتخدمما ال ماعات اإلهرامية

المنبمة كم ـ ـ ــدر لا ـ ـ ــادة .وأش ـ ـ ــار المناظر إلس اجس ـ ـ ــتراتي ية الوطنية التي عتمدها باده لمواهمة هذا الخدر
المتنامي الذي قمدد األمن والعدالة والتنمية .وأبرز في هذا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياي أهمية تعدد ة األطراف والتعاون الدولي في
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إ اد تدابير أش ــمل وأوس ــا اداقا لات ــدي لالت ار رير المش ــروع ةاألس ــاحة الناريةر الذي ش ــحل س ــوقا عالمية.

وجح المناظر أن إهراشات التحقيق كثي ار ما تركا فقل عاس ال راوم المرتكبة ةاسـ ــتخدام سـ ــالح ااري وليا عاس
م ــدره والتعرف عاي من الناحية البالي ــتيةر وأن التحايقات تركار حتس في حاجت الش ـراش ةاســتخدام اإلاتراةر

عاس إثبـات الدـاةا القـااواي أو رير القـااواي لعمايـة النيا وعاس مـا حتمـل أن قندوي عايـ ذلـك النيا من أموال

وليا عاس المنتج الفعاي الذي قت ر ة  .وفي هذا ال ـ ـ ـ ــياير أش ـ ـ ـ ــار إلس أا ر في حين أن التدورات التكنولوهية

ت اب معما عدة تحد ات في م ال محافحة اجت ار ةاألسـ ـ ــاحة النارية ة ـ ـ ــورة رير مشـ ـ ــروعةر فإاما أ ضـ ـ ــا أداة

هامة لاتحفيا عاس اتخاذ تدابير لات ـ ــدي لمذه الباهرةر مثل اسـ ــتخدام الذكاش اجصـ ــدناعي وتكنولوهيا سـ ــالسـ ــل
الكتل من أهل الح ـ ــول عاس سـ ـ ـ الت معدة وموحدة ةش ـ ــحل أفض ـ ــل وتح ـ ــين قدرات الوس ـ ــم والتعقب .وتناول

المناظر ةمايد من التف يل عدة ممارسات هيدة وتوصيات لكي قنبر فيما الفريق العاملر مثل تحقيق اجاضمام

العالمي إلس بروتوكول األسـاحة النارية وتنفيذه تنفيذا تاماد ويـرورة إاتا وهما معاومات أكثر دقة عن األسـاحة

النارية وأهااوما ومحوااتما والذ يرة طوال دورة حياتماد وم اد أصـ ـ ـ ـ ـ ــحاب الم ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة الوطنيين والم تما الدولي

أوه ت زر قوية ب ين مختاف ال ـ ـ ـ ــحو القااواية المتعاقة ةاألسـ ـ ـ ــاحة النارية الموهودة عاس ال ـ ـ ـ ــعيدقن اإلقايمي
والدوليد ويـ ــرورة تعايا تركيا تدابير العدالة ال ناوية عاس المنشـ ـ وهراوم اجت ار رير المشـ ــروعر ةدراوق منما

اعتماد امج مناس ـ ــبة لاض ـ ــحا ا تعاز دور الض ـ ــحا ا في ابام العدالة ال ناويةد ووي ـ ــا وص ـ ــيااة فمر قتض ـ ــمن

ــاوص األســاحة النارية رير الم ــنعة عاس اداي صــناعيد وماشــاش وتعايا وحدات متخ ـ ــة لاتحقيق في
اجت ار ةاألساحة النارية عاس أن تتعاون فيما بينما أ ضا وتتبادل المعاومات عاس ال عيدقن اإلقايمي والدولي.
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وبعد ذلكر فتح الم ال لتبادل معاومات إي ـ ـ ــافية ما المناظرين والمندوبين المش ـ ـ ــاركينر ردا عاس عدة

أسـ اة وتعايقات واردة .واعترفة عدة بادان ةالخدر الذي تشـحا التدورات التكنولوهية فيما قتعاق ة ـنا األسـاحة

النارية وأهااوما ومحوااتما والذ يرة واجت ار بما ة ــورة رير مش ــروعةر ولكنما أش ــارت أ ض ــا إلس أن العدقد من

هذه التمدقدات كااة موهودة منذ عدة سـ ــنوات في مناطقما .وسـ ـال الضـ ــوش عاس ال ـ ــرعة في اسـ ــتبااة التمدقدات
ال دقدة والم ـ ــت دة ةاعتبارها عن ـ ـ ار أسـ ــاسـ ــيا في إتاحة الوقة الكافي إلهراش التعدقالت التش ـ ـريةيةر وذلك مثال

ةإاشاش أفرقة نراش إقايمية تعنس ةاألساحة النارية وتتبادل المعاومات ةااتبام.
-13

ومن بين الم ـ ــاول الروي ـ ــية التي أثيرت أثناش المناقش ـ ــة طراوق بناش أوه ت زر بين مختاف ال ـ ــحو

الدولية واإلقايمية التي تتناول م ـ ـ لة األسـ ــاحة الناريةر وهو ما سـ ــياام الايام ة عاس م ـ ــتوم ال ـ ــادات الوطنية
والم تما الدولير وكذلك س ـ ــنل تح ـ ــين ت ـ ــخير التكنولوهيات ال دقدة من أهل محافحة ص ـ ــنا األس ـ ــاحة النارية

وأهااوما ومحوااتما والذ يرة واجت ار بما ة ـ ـ ــورة رير مشـ ـ ــروعة .وت قيدا لافكرة القاواة ة همية تحقيق اجاضـ ـ ــمام

العالمي لا ــحو الدولية المتعاقة ةاألس ــاحة النارية وتنفيذهار أبرزت عدة بادان أ ض ــا أهمية إةقاش ال ــيدرة عاس
األساحة طوال دورة حياتمار وأهمية مواصاة ال مود الرامية إلس مواشمة األطر القااواية وتوحيد الم داحاتر وج

سيما فيما خص أهااش األساحة النارية ومحوااتما.
-14

وأبرز أحد المتكامين التحد ات التي درحما في باده العدد الكنير من األسـ ـ ـ ـ ـ ــاحة النارية المضـ ـ ـ ـ ـ ــنوطة

الموهودة في الح ا القااواير واسـتف ـر عن الممارسـات المتبعة في مواشمة ا هال القضـاوية ومافاذها فيما قتعاق

ةالمواد المضنوطة التي ج تاال تشحل أدلة.

باء -نهج التحقيق والمالحقة القضائية المتبعة في مكافحة التجار غير المشروع باألسلحة
النارية وما يتصل به من أشكال الجريمة داخل الوليات القضائية وفيما بينها
-15

ةعد ا تتام المناقش ـ ـ ـ ـ ـ ــة ةشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن النند  2من هدول األعمالر ابر الفريق العامل في النند  3من هدول

األعمال المعنون "امج التحقيق والمالحقة القض ــاوية المتبعة في محافحة اجت ار رير المش ــروع ةاألس ــاحة النارية
وما قت ل ة من أشحال ال ريمة دا ل الوج ات القضاوية المختافة وفيما بينما".
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وي ـ ـ ـ ـ ـر المناقش ـ ـ ـ ــة في إطار النند  3من هدول األعمال هيندريك أودقندالر المقدم في المحتب الوطني

المعني ةال راوم العنيفة ذات األولية التاةا لمدقرية التحقيق في ال راوم ذات األولوية في هنوب أفريايار اياةة عن

م موعة الدول األفريايةد والنروفي ـ ـ ـ ـ ـ ــور كري ـ ـ ـ ـ ـ ــتيان بواتي من هامعة ميالاور إ داليار اياةة عن م موعة دول

أوروبا الغربية ودول أ رمد و وس ــي روميرو موررازر المقدم في الحر المداي اإلس ــبااي ورويا وحدة الش ــةبة
المركاية لألسـ ـ ـ ـ ــاحة النارية والمتف رات التاةعة لو ازرة الدا اية اإلسـ ـ ـ ـ ــبااية والم ـ ـ ـ ـ ــؤول عن م ال األولوية المعني

ةاألسـ ـ ـ ـ ــاحة النارية يـ ـ ـ ـ ــمن إطار من ـ ـ ـ ـ ــة إمباكةر اياةة عن م موعة دول أوروبا الغربية ودول أ رم أ ضـ ـ ـ ـ ــاد
دا س ـ ــيافا دااتا ر مفو

الش ـ ــرطة اجتحاد ة الن ارزيايةر ش ـ ــةبة قما ال راوم المرتكبة ي ـ ــد

وماركو

فينيش ـ ــيو
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وقدم ممثل م موعة الدول األفرياية لمحة عامة عن مختاف المؤسـ ـ ــات واألدوات القاومة في هنوب أفريايا

الممتاكات واجت ار ةاألساحة الناريةر اياةة عن م موعة دول أمريحا الالتينية والكاريني.

لمنا اجت ار رير المشـ ـ ــروع ةاألسـ ـ ــاحة النارية والت ـ ـ ــدي ل ر ةما في ذلك المحتب الوطني المعني ة راوم العنف ذات

األولويةر وابام معاز لمرايبة الحدود قتعقب واردات وص ـ ــادرات األس ـ ــاحة الناريةر وال ـ ـ ـ ل المركاي لمرايبة األس ـ ــاحة

الناريةر والمختنر ال ناوي .وأشـ ــار المناظر إلس أن التحايقات التي ت ري دا ل باده هي تحايقات اسـ ــتبايية قاومة عاس

المعاومات اجسـ ــتخباريةر وقدم مثاج عاس عماية لات ـ ــايم المراقب هرت مؤ ار في م ال اجت ار ةاألسـ ــاحة النارية بين

الوج ــات المتحــدة األمريحيــة وهنوب أفريايــا .وأكــد أ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أهميــة التعقــبر وأبرز أن باــده قــد ةــادر إلس تقــد م أكثر من

 500طاب لاتعقبر وحمل النيااات الخاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة ة كثر من  235 000من األس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة الم ـ ـ ـ ـ ـ ــروقة والمفقودة في قاعدة
النيااات  iArmsالتاةعة لغاتربول من أهل م ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة النادان األ رم في أاشـ ـ ـ ـ ـ ــدة التعقب .وأكد المندوب كذلك عاس

أهمية اســتدعاش شــمود من الخنراش من أهل اإلدجش ةشــماداتمم في قضــا ا اجت ار ةاألســاحة النارية لضــمان وهود أدلة

كافية لمقايـ ـ ـ ــاة ال ناة .وعالوة عاس ذلكر شـ ـ ـ ــدد عاس أهمية بناش القدرات والتعاون الدولي وتبادل المعاوماتر وشـ ـ ـ ــرح
كيفيـة مش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـة باـده في التبـادل ا اي لامعاومـات اجس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخبـاريـة والعمايـات الثنـاويـة والمتعـددة األطرافر والحفـاظ عاس

اجت ال الدولير وج سيما دا ل ال ماعة اإلاماوية لا نوب األفريقي.
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وأشـ ـ ــار الممثل األول لم موعة دول أوروبا الغربية ودول أ رمر في معر

إبراز الدور المفيد في كثير من

األحيان الذي تضــداا ة األســاحة النارية رير المشــروعة في دعم أشــحال أ رم من ال ريمة المنبمة وتشــدقد حدتمار
إلس أن دل التحقيق كثي ار ما ت ـ ـ ـ ــتمدف قادة منبمات من اوع المافيار ولكنما ج تتناول في كثير من األحيان منشـ ـ ـ ـ

األساحة الم تخدمة .ومن ش ن هذا األمر أن قؤكد أحد استنتاهات الدراسة العالمية لامحتب ةش ن اجت ار في األساحة

النارية لعام  2020المعنونة UNODC Global Study on Firearms Trafficking 2020ر وهو أن اجت ار رير
المشــروع ةاألســاحة النارية هو في كثير من األحيان هريمة فية .وشــدد المناظر عاس يــرورة مواصــاة ال مود الرامية

إلس مواشمة النبم التش ـ ـ ـريةيةر ووص ـ ـ ــف عدة ممارس ـ ـ ــات هيدة وتوص ـ ـ ــيات لكي قنبر فيما الفريق العاملر مثل اعتماد

معاقير ت ـ ــني" مش ـ ــتركة لألس ـ ــاحة الناريةد ومعاقير ص ـ ــارمة مش ـ ــتركة لمرايبة اقتناش ةعض األس ـ ــاحة النارية وحيازتما

وتداولما بل وحبرهار بمدف منا ت ـريب األس ــاحة النارية المش ــروعة إلس ال ــوي رير المش ــروعةد وتعايا أوه الت زر

بين ال ـ ــحو الدولية التي تنبم األس ـ ــاحة الناريةر مثل بروتوكول األس ـ ــاحة النارية ومعاهدة ت ارة األس ـ ــاحةر ج س ـ ــيما

ةغر

تضــمين التش ـريعات الوطنية التي تنبم ت ارة األســاحة ةعض معاقير حقوي اإلا ــان فيما قتعاق بنقل األســاحة

ال ــغيرة واألســاحة الخفيفة وشــمادات الم ــتعمل النماويد وتعايا تشـ يا المشــاريا اإلقايمية واألقاليمية التي تركا عاس

تعايا تبــادل المعاومــات وهما النيــااــاتر إلس هــااــب زيــادة فري بنــاش القــدرات عاس هما المعاومــات ذات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاــة

وت ـ ـ ـ ياما وتحاياماد وتعايا التعاون عاس ال ـ ـ ــعيد الدولي .وفيما قتعاق ةمعاقير الت ـ ـ ــني"ر دعا المناظر الدول رير

األعضـ ـ ـ ــاش في اجتحاد األوروبي إلس النبر أ ضـ ـ ـ ــا في اسـ ـ ـ ــتخدام توهي الم اا  91/477/EECةشـ ـ ـ ـ ن مرايبة اقتناش

األساحة وحيازتمار ة يغت المعدلة ةموهب توهي (اجتحاد األوروبي) 2017/853ر كتوهي تشريعي.
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وأبرز الممثل الثااي لم موعة دول أوروبا الغربية ودول أ رم أهمية تنفيذ إطار شـ ـ ـ ـ ـ ــامل لمرايبة األسـ ـ ـ ـ ـ ــاحة
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12/17

V.20-04178

CTOC/COP/WG.6/2020/4

النارية وما قت ـ ـ ـ ـ ــل بذلك من أشـ ـ ـ ـ ــحال ال ريمة .وأكد أهمية يـ ـ ـ ـ ــمان إمحااية التعقب الكامل ل ميا األسـ ـ ـ ـ ــاحة النارية

المضــنوطةر الذي قنبغي أن تقوم ة وحدات متخ ـ ــةر وأوصــس بدمج تاك الوحدات في هيحل المؤسـ ــة الوطنية أو

الو ازرة أو المحتب أو الوكالة الوطنية التي لدقما ص ــالحية الرقاةة القااواية عاس األس ــاحة النارية والمعرفة واج ت ــاي
التقنيين الالزمين ل ما النيااات من هميا المؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات المعنية .وأويـ ـ ـ ـ ــح كذلك أن تاك الوحدات أدم ة في بادهر
إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاايـار في همـة الوص ـ ـ ـ ـ ـ ــل الوطنيـة المعنيـة ةـاألس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـة النـاريـةر التي أاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـا الحر المـداير والتي ت ما بين

اج ت ـاصـات اإلدارية وهما النيااات المتعاقة ةاألسـاحة النارية وتحاياما وتبادلمار وتعقب األسـاحة النارية المضـنوطةر

وذلك لدعم إهراشات التحقيق وكذلك مبادرة المحتب المعنية برصــد تدفقات األســاحة رير المشــروعة .كما شــدد عاس أن

الربح المالي هو المحر الروي ي الذي قدعم ال ريمة المنبمةر وأكد عاس أهمية اعتماد مفموم واسا لاتعقبر قنبغي أن
ش ــمل التحايقات اجقت ــاد ة في المعامالت المت ــاة ةاألس ــاحة النارية التي

ريما األفراد والش ــركاتر وأهمية اعتماد

امج ش ـ ــاماة عامة لاتحقيق في اجت ار رير المش ـ ــروع ةاألس ـ ــاحة النارية تش ـ ــمل أ ض ـ ــا التحايقات اجقت ـ ــاد ة .وش ـ ــدد

المناظر عاس أن كل تحقيق في األس ـ ـ ـ ـ ــاحة النارية قنبغي أن قركا عاس ثالثة هوااب هي :ال ـ ـ ـ ـ ــالح واألفراد المعنيون

والمال .وأيـ ـ ــاف أن الربح المالي هو القوة الدافعة الروي ـ ـ ــية التي تحاف عاس اسـ ـ ــتم اررية ال ريمة المنبمةر لذلك فمن

الممم مراعاة المفاهيم المتراةدة لغثراش رير المشــروع والموهودات الم ــتمدة من ال ريمة ور ــل األموال في كل تحقيق
في هذه الباهرة .وقدم المناظر أ ضـ ـ ــا مثاج ماموسـ ـ ــا أدم في التراكم الوايـ ـ ــح لموهودات أحد ةاوعي األسـ ـ ــاحة النارية
المر ص لمم إلس تفكيك تنبيم لالت ار رير المشـ ـ ـ روع ةاألس ـ ـ ــاحة النارية قدقره ذلك الش ـ ـ ــخص .وأوي ـ ـ ــح أن إس ـ ـ ــباايا

اعتمدت بروتوكوج لاتحقيق بمذا الخ ــوي من أهل توهي التحايقات المنبمة ةشـ ـ ن الموهودات رير المش ــروعة في

سياي قضا ا اجت ار ةاألساحة النارية.
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وشدد ممثل م موعة دول أمريحا الالتينية والكاريـ ـ ـ ـ ــني عاس يرورة وهود تشريعات مالومة متواومة ما

المعاقير الدولية إلتاحة استخدام أساليب التحري الخاصةر فضال عن تعايا فمم األسواي الوطنية رير المشروعة

لألسـاحة النارية من الل ابام شـامل ومتكامل لحف ال ـ الت وتعقب هميا األسـاحة النارية المضـنوطةر ةغية
التحقيق في قضا ا اجت ار ةاألساحة النارية ومالحقة مرتكنيما قضاويا عاس احو فعال .وبعد ذلكر سال المناظر

الض ــوش عاس امدين اس ــتنينا مؤ ارر وهما زيادة اجت ار ةاألهااش والمحواات واس ــتخدام اإلاتراة في هذه الت ارة.
وفي هذا ال ددر أبرز المناظر ال الت القاومة بين اجت ار رير المشروع ةاألساحة النارية واجت ار ةالمخدرات
ور ــل األموال وال راوم اجقت ــاد ة األ رم .كما عر

المناظر أفض ــل الممارس ــات والتوص ــيات الم ــتندة إلس

ت ربة الش ـ ـ ـ ــرطة اجتحاد ة في الن ارزيل لكي قنبر فيما الفريق العاملر مثل تعايا التعاون والعالقات القاومة عاس

الثقة ما هي ات التحقيق األهننيةد ورحب في هذا ال ــدد ةمبادرات مثل اهتماعات المحتب التي ابمة ةالتعاون
ما المح ـ ـ ـ ـ ــيك في عام  2019بمدف إقامة ه ـ ـ ـ ـ ــور لاتعاون في عمايات التحقيقد تعايا تبادل المعاومات عن

م ـادر اجت ار رير المشـروع ةاألسـاحة الناريةد إشـ ار النادان م ـدر األسـاحة النارية في الترويج لتدابير ت ـد
سـ ـ ـ ـريعة إةان كل عماية يـ ـ ـ ــبلد اعتبار طاب التعقب ةمثاةة إشـ ـ ـ ــعار بوقوع هريمةر من أهل إرسـ ـ ـ ــاش التاام ةفتح

تحقيق مواز في الناد م ــدر األســاحة الناريةد تش ـ يا اســتخدام ليات لنقل المعاومات تاقاوياد تعايا التعاون ما

ماحقي الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطـة في الناـدان المعنيـة إلتـاحـة إمحـاايـة إهراش تحايقـات فعـالـة تؤدي إلس تفكيـك تنبيمـات اجت ـار

ةـاألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحــة النــاريـةد تدوير ابــام لامعاومـات الت ــاريـة عتمــد عاس التــدقيق المقــارند العمــل عاس احو وثيق ما

وحدات اجس ـ ـ ـ ـ ــتخبارات المالية لتوفير األدلة عاس ال راوم الماليةد بناش قدرات الممارس ـ ـ ـ ـ ــين عاس إهراش التحايقات

الميـداايـة وتعقـب طريقـة اجت ـار الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدمـة .كمـا أوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس المنـاظرر في معر

إبراز التحـد ـات التي تواهـ

محافحة اجت ار ةاألهااش والمحوااتر بتنايح بروتوكول األس ـ ـ ـ ــاحة النارية وريره من التش ـ ـ ـ ـريعات الدولية من أهل

النص عاس حف ال
-21
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الت والوسم وقة صنا واستيراد أهااش األساحة ومحوااتما.

وقدم ممثال اإلاتربول ومسباايا عريين إ ضاحيين ق يرين الل ال ا ة.
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وبدأ الفريق العامل في ها ـ ـ ــت الثالثةر المعقودة في  17تموز/قولي 2020ر مداوجت في إطار النند 3

من هدول األعمال .وتبادل المناظرون ةعد تقد م عرو
ردا عاس عدة أس اة وتعايقات واردة.

-23

إ ضـاحية معاومات إيـافية ما المندوبين المشـاركينر

وكان الم ال الروي ـ ــي لامناقشـ ــة بين الخنراش هو تعقب األسـ ــاحة النارية ق ـ ــد الوصـ ــول إلس م ـ ــدرها

رير المشـ ـ ـ ــروع .وشـ ـ ـ ــمل ذلك تبادل ا ارش ةشـ ـ ـ ـ ن فكرة التعقب اف ـ ـ ـ ــما ومدم تعاياها عاس احو فعال لاتحايقات

المتعاقة ةاجت ار رير المشـ ـ ــروع ةاألسـ ـ ــاحة النارية .وتبادل المتكامون معاومات ةش ـ ـ ـ ن اسـ ـ ــتدامة ليات التعقب.
وأعرب أحد النادان عن أر ةش ـ ـ ـ ـ ن التحد ات الم ـ ـ ـ ــت دة التي تدرحما ابم التعقب المثقاة ةاألبباش والنمج التي

اعتمـدت .وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد عاس أهميـة ليـات التعقـب ليا فقل فيمـا قتعاق ةـالحـاجت الفرد ـة بـل أ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا من أهـل تحـدقـد
الم ـارات واألاما  .وأويـح أحد المتكامين أن باده بدأ في تعقب األسـاحة في عام  2006وأاشـ مرك اا مخ ـ ـا

لتعقنما في عام 2019ر مما محن من تعقب ما قايد عاس  23 000قدعة سـ ـ ــالح ااري بن اح .وأويـ ـ ــح أن هذا

األمر أتاح ل ـادات باده تحدقد مالمح ال ـوي رير المشـروعةر ومقامة ات ـاجت ما بادان الم ـدرر وفمم كيفية
د ول األس ــاحة إلس ال ــوي رير المش ــروعة ةش ــحل أفض ــل .وقد س ــاعدها ذلك عاس تعديل العدقد من ال ماعات
اإلهرامية المنبمة التي كااة تعمل ل ــنوات عدقدة .واكتش ــفة أ ض ــا أن األس ــاحة الم ــدرة ة ــورة قااواية تعاد
إلس الناد ة ورة رير قااوايةر مما دفعما إلس تعايا ال

الت الوطنية .وأ يرار أويح المتكام أن من المممر من

حيث امج التحقيق المعتمدر البحث عن منش ـ ـ ـ ـ ـ األسـ ـ ـ ـ ــاحة النارية رير المشـ ـ ـ ـ ــروعة ألن كثي ار من التحايقات في

ال راوم العنيفة تخض ــا لقيود زمنية ص ــارمة قد ت عل من ال ــعب التحقيق ةش ــحل مالوم في هريمة اجت ار رير

المشــروع .وشــدد متكام

ر عاس أهمية فمم ال ــوي رير المشــروعة وات اهات اجت ار من الل تحايل التعقب.

ووه أحد المتكامين اجاتباه إلس يرورة تعقب األساحة المضنوطة قنل تدميرها .كما هرم تبادل المعاومات عن
تقنيات تعقب األساحة النارية التي أزياة عالمات وسمما أو بدلة.

رابعا -تنظيم الجتماع
ألف -افتتاح الجتماع
-24

عقد اجهتماع ال ـ ـ ــاةا لافريق العامل المعني ةاألسـ ـ ــاحة النارية في فيينا قومي  16و 17تموز/قولي .2020

ووفقا لما اتفق عاي المحتب الموسـا لمؤتمر األطراف ةاسـتخدام إهراش الموافقة ال ـامتةر في  19حايران/قواي 2020ر

عقد اجهتماع في ش ـ ـ ـ ــحل ه ينر ةحض ـ ـ ـ ــور عدد محدود هدا من المشـ ـ ـ ـ اركين (ممثاين من األمااة والرويا) في قاعة

اجهتماعر وربل هميا المشاركين ا
-25

رين عن ةعد ةاستخدام من ة الترهمة الشفوية المتعاقدة ما األمم المتحدة.

واهتما الفريق العامل قومي  16و 17تموز/قولي ر وعقد ما م موع أربا ها ـ ـ ـ ــات .وعقدت ال ا ـ ـ ـ ــة

األولس من كل قوم من ال ــاعة  12/00إلس ال ــاعة 14/00ر وال ا ــة الثااية من ال ــاعة  16/00إلس ال ــاعة

 18/00بتوقية وسـ ــل أوروبا ال ـ ــيفي .وبعد التشـ ــاور ما رويا الفريق العاملر ويـ ــا ال دول الامني المذكور
أعاله بمدف مراعاة المناطق الامنية المختافة التي عمل منما رويا الفريق العامل والمشـ ـ ـ ـ ــاركون في ر ما احترام
اإلطار الامني المعتاد لا ا ـ ـ ـ ــات والبقاش في إطاره .وأتيحة المعاومات ذات ال ـ ـ ـ ــاة ةش ـ ـ ـ ـ ن مواعيد ال ا ـ ـ ـ ــات

ال دقدة عاس صفحة الفريق العامل المعني.
-26

وت أر

اهتماع الفريق العامل ال ــيد روااالو فابيان مدقنا هيرااادقار رويا دقوان وزير الخارهية (المح ــيك).

وألقس رويا الفريق العامل كامة افتتاحيةر قدم فيما لمحة عامة عن وج ة الفريق العاملر وأهداف والمواي ــيا التي قنبر
فيمار وشرح فيما أصول وقواعد اجهتماع ال دقدة.

-27

وأشار الرويا في مالحبات اجستماللية إلس مضمون رسالة م موعة الـ ـ ـ  77وال ين التي أرساة إلس

رويا المؤتمر في  6تموز/قولي ر والقاق المعرب عن ةش ـ ـ ـ ـ ن عدم وهود وقة كاف لانبر في التوصـ ـ ـ ــيات عاس
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احو ســايم وشــامل وشــفاف الل اجهتماعات المنبمة عن ةعدر وبش ـ ن عدم وهود توافق في ا راش حول ما إذا

كان قنبغي لالهتماع إصـدار توصـياتر اب ار لضـيق الوقةر وأ ضـا ألن العدقد من الخنراش لم تكن لدقمم إمحااية
المشاركة في اجهتماع أو حضوره ةشحل كامل ة نب م اول تقنية تتعاق ةاجت ال.
وفي افتتاح اجهتماعر أدلة ممثاة لألمااة ةحامة استماللية أعقنما عر

-28

إ ضاحي حول أاشدة محتب

األمم المتحدة المعني ةالمخدرات وال ريمة التي افذت منذ دورة الفريق العامل ال ـ ــاةقة من أهل تعايا الت ـ ــدقق

عاس بروتوكول األساحة النارية وتنفيذهر عمال ةالفقرة ( 35أ) من قرار المؤتمر  2/9لعام .2018
-29

وأدلس ةحامات عامة في افتتاح اجهتماع ممثاو الدول التالية األطراف في بروتوكول األسـ ـ ـ ــاحة النارية:

-30

وأدلس ةحامـات عـامـة أ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ممثال الـدولتين التـاليتين الموقعـة والمرايبـة لنروتوكول األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـة النـاريـة:

-31

وعالوة عاس ذلــكر أدلس ةحامــات في افتتــاح اجهتمــاع ممثال الكيــااين التــاليين التــاةعين لمنبومــة األمم

األرهنتين وبارارواي وتركيا ورواتيماج والمح يك والمند وهندو ار .

ألماايا وال ين.

المتحدة :المدقرية التنفيذ ة لا نة محافحة اإلرهاب ومحتب محافحة اإلرهاب.

باء -الكلمات
-32

ألر ار

اجهتماعر اس ــتخدمة األمااة من ــة الترهمة الش ــفوية المذكورة أعاله لتي ــير الترهمة الش ــفوية إلس

هميا لغات األمم المتحدة الرســمية ال ــة .وأتاحة هذه المن ــة إســناد "دور المتكام والم ــتما" إلس  300مشــار ر في

حين أس ـ ـ ــند ل ميا المش ـ ـ ــاركين ا

رين "دور الم ـ ـ ــتما" فقل .وقد طاب إلس الوفود إباله األمااة بتوزيا األدوار (دور

المتكام/دور الم تما فقل) في كل وفد عند طاب ت يل المندوبين من الل مذكرة شفوية.

-33

وقدم ممثاون لألمااة مالحبات استماللية في إطار النندقن  2و 3من هدول األعمال.

-34

وبرواسـ ـ ـ ـ ـ ــة الرويار تولس توهي المناقشـ ـ ـ ـ ـ ــة التي هرت في إطار النند  2المناظران التاليان :إ مااويل فالينا

-35

وفي إطار النند  2من هدول األعمالر تكام ممثل إس ــباايار وهي دولة طرف في بروتوكول األس ــاحة الناريةر

-36

وبروــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرويار تولس توهيـ المنــاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التي هرت في إطــار الننــد  3المنــاظرون التــاليــة أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــا هم:

(اجتحاد األوروبي) ومسحاي موراليا تينوريو (المح يك).
وممثل منبمة الدول األمريحية.

هيندريك أودقندال (هنوب أفريايا)ر وســي روميرو مورراز (إســباايا)ر ماركو

كري تيان بواتي (إ داليا).
-37

فينيشــيو

دا ســيافا دااتا

(الن ارزيل)ر

وفي إطار النند  3من هدول األعمالر تكام ممثل إس ــباايار وهي دولة طرف في بروتوكول األس ــاحة الناريةر

وممثل اإلاتربول.

جيم -إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
-38

أقر الفريق العــامــلر في ها ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ األولسر المعقودة في  16تموز/قولي ـ 2020ر بتوافق ا راش هــدول

األعمال التالي:
-1
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الم اول التنبيمية:
(أ)

افتتاح اجهتماعد

(ب)

إقرار هدول األعمال وتنبيم األعمال.
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-2

مدم قدرة بروتوكول األس ـ ــاحة النارية والتش ـ ـريعات الوطنية عاس الت ـ ــدي لاتمدقدات ال دقدة
والم ــت دة المتعاقة ة ــنا األس ــاحة النارية وأهااوما ومحوااتما والذ يرة واجت ار بما ة ــورة

رير مشروعة.
-3

امج التحقيق والمالحقة القضـ ـ ـ ــاوية المتبعة في محافحة اجت ار رير المشـ ـ ـ ــروع ةاألسـ ـ ـ ــاحة النارية

-4

م اول أ رم.

-5

اعتماد التقرير.

وما قت ل ة من أشحال ال ريمة دا ل الوج ات القضاوية وفيما بينما.

دال -الحضور
-39

حضر اجهتماع ممثاو األطراف الـ ـ ـ ـ ـ  54التالية في بروتوكول األساحة النارية عن طريق اجت ال عن

ةعـد اب ار لاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـل الخـاي الـذي اعتمـد لالهتمـاع من أهـل الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ل ـاوحـة كوفيـد :19-اجتحـاد األوروبير

أذربي انر واألرهنتينر وأرمينيار ومسـ ـ ــباايار ومسـ ـ ــتوايار ومكوادورر وألباايار وأاغوجر وأورورواير وأوكراايار وم داليار

وبـارارواير والن ارزيـلر والنرتغـالر وبا يحـار وبولنـدار وبيرور وتركيـار وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيحيـار وتواار وال مموريـة الـدومينيحيـةر

وهنوب أفريايار وال ـ ــافادورر وسـ ــاوفاكيار وسـ ــاوفينيار وال ـ ــودانر وال ـ ــويدر وسـ ــوي ـ ـرار وشـ ــياير والعراير وعمانر
ورواتيماجر وفرا ـ ـ ــار وفناويال (هممورية – النوليفارية)ر وقنرير وكرواتيار وكوبار وكوت د فوارر وكوسـ ـ ــتاريحار

والكويةر وجتفيار ولننانر ولينيار والمغربر والمح ــيكر ومالوير والمماكة العربية ال ــعود ةر والنرويجر والنم ــار
واي يريار والمندر وهندو ار ر واليواان.

-40

وكااة الدول ال ـ ــة التالية الموقعة عاس بروتوكول األسـ ــاحة النارية ممثاة ةمراقنين حضـ ــروا اجهتماع

عن طريق اجت ــال عن ةعد اب ار لاش ــحل الخاي الذي اعتمد لالهتماع من أهل الت ــدي ل اوحة كوفيد:19-
أستراليار وألماايار وال ينر وكندار والمماكة المتحدة لنريداايا العبمس وأقرلندا الشماليةر والياةان.

-41

وكااة الدول الـ 19التاليةر وهي لي ة من الدول األطراف في بروتوكول األساحة النارية وج من الدول

الموقعة عاي ر ممثاة ةمراقنين حضـ ــروا اجهتماع عن طريق اجت ـ ــال عن ةعد اب ار لاشـ ــحل الخاي الذي اعتمد

لالهتمــاع من أهــل الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ل ــاوحــة كوفيــد :19-اجتحــاد الروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير واألردنر واإلمــارات العربيــة المتحــدةر

ومادواي ــيار ومقران (هممورية  -اإلســالمية)ر وأقرلندار وبوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات)ر والفانينر وفيية اامر
وقيررياستانر وكولومنيار ومالدةر وماليايار وم رر ومياامارر واامينيار وايبالر وايوزياندار والوج ات المتحدة.
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ومثاة المنبمات الححومية الدولية التالية ةمراقنين حضـ ـ ـ ـ ــروا اجهتماع عن طريق اجت ـ ـ ـ ـ ــال عن ةعد

اب ار لاشـحل الخاي الذي اعتمد لالهتماع من أهل الت ـدي ل اوحة كوفيد :19-وحدة التعاون القضـاوي التاةعة

لالتحاد األوروبي (قوروه ـ ـ ـ ـ ـ ــة)ر م اا التعاون لدول الخايج العربيةر اإلاتربولر هامعة الدول العربيةر منبمة

األمن والتعاون في أوروبار منبمة الدول األمريحيةر مركا التعاون األمني التاةا لامركا اإلقايمي لام ــاعدة عاس
التحقق من تحدقد األسـ ـ ـ ــاحة وتنفيذهر مركا تبادل المعاومات في هنوب شـ ـ ـ ــري وشـ ـ ـ ــري أوروبا لمرايبة األسـ ـ ـ ــاحة
ال غيرة واألساحة الخفيفةر ترتيب فاسنار.
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وكان كيااا األمم المتحدة التاليان ممثاين ةمراقنين حضـروا اجهتماع عن طريق اجت ـال عن ةعد اب ار

لاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــل الخــاي لالهتمــاع :م ركا األمم المتحــدة لمحــافحــة اإلرهــاب التــاةا لمحتــب محــافحــة اإلرهــاب والمــدقريــة

التنفيذ ة لا نة محافحة اإلرهاب.
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هاء -الوثائق
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كان معرويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عاس الفريق العاملر في اهتماع المعقود قومي  16و 17تموز/قولي ر الوثاوق التالية

التي كااة قد أعدت جهتماع الفريق العامل الذي كان مقر ار عقده قومي  17و 18ذار/مار :2020
(أ)

هدول األعمال المؤقة المشروح ()CTOC/COP/WG.6/2020/1د

(ب)

ورقة معاومات أس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــية من إعداد األمااة ةش ـ ـ ـ ـ ـ ن مدم قدرة بروتوكول األس ـ ـ ـ ـ ــاحة النارية

والتشـ ـ ـ ـريعات الوطنية عاس الت ـ ـ ـ ــدي لاتمدقدات ال دقدة والم ـ ـ ـ ــت دة المتعاقة ة ـ ـ ـ ــنا األسـ ـ ـ ــاحة النارية وأهااوما

ومحوااتما والذ يرة واجت ار بما ة ورة رير مشروعة ()CTOC/COP/WG.6/2020/2د
( )

ورقة معاومات أســاســية من إعداد األمااة ةشـ ن امج التحقيق والمالحقة القضــاوية المتبعة في

محافحة اجت ار رير المشـروع ةاألسـاحة النارية وما قت ـل ة من أشـحال ال ريمة دا ل الوج ات القضـاوية وفيما
بينما (.)CTOC/COP/WG.6/2020/3

خامسا -اعتماد التقرير
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في  17تموز/قولي 2020ر اعتمد الفريق العامل الف ـ ـ ـ ـ ــاين األول والثااي (ةاسـ ـ ـ ـ ــتثناش اقا المناقشـ ـ ـ ـ ــة

المدرهة في األق ام ألف وباش وهيم) والف اين الراةا والخاما من هذا التقرير عن اهتماع الراةا.
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