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   العامل املعين باألسلحة الناريةالفريق
        ٢٠١٢مايو / أيار٢٢- ٢١فيينا، 

      ت وشروحهجدول األعمال املؤقّ    
  :املسائل التنظيمية  -١

  افتتاح االجتماع؛  )أ(  

  . جدول األعمال وتنظيم األعمالإقرار  )ب(  

ات يف تبادل اخلربات بشأن املمارسات الناجحة ومـواطن الـضعف والثغـرات والتحـدي              -٢
 واالجتار هبا بـصورة     الذخرية و مكّوناهتاجمال مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها و      

  .غري مشروعة

 يف جمـال جتـرمي االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الناريـة                يِّدةالتحديات واملمارسات اجل    -٣
  .والتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه قضائياً وتبادل املعلومات والتعاون الدويل بشأنه

 والـذخرية   مكّوناهتـا  بربوتوكول مكافحة صنع األسلحة وأجزائها و      الوعيتدابري زيادة     -٤
 التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املكمِّــلواالجتــار هبــا بــصورة غــري مــشروعة، 

  .املنظمة عرب الوطنية، وترويج التصديق عليه

 ذلـــك اســـتحداث أدوات تـــدابري تيـــسري تنفيـــذ بروتوكـــول األســـلحة الناريـــة، مبـــا يف  -٥
  .مساعدة تقنية

 إىل املــؤمتر بــشأن الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا للــدول األطــراف أن تنفــذ   مقدَّمــةتوصــيات   -٦
أحكــام بروتوكــول األســلحة الناريــة علــى حنــو أفــضل، وبــشأن الكيفيــة الــيت ميكــن أن 

ئـات الدوليـة   التنـسيق مـع خمتلـف اهلي    املعـين باألسـلحة الناريـة       ُيحسِّن هبا الفريق العامل     
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اليت تكافح صنع األسلحة النارية وأجزائهـا ومكّوناهتـا والـذخرية واالجتـار هبـا بـصورة                  
  .غري مشروعة، يف جمال دعم وترويج تنفيذ الربوتوكول

  .مسائل أخرى  -٧

  .اعتماد التقرير  -٨
    

    الشروح    
    املسائل التنظيمية  - ١  

    افتتاح االجتماع   )أ(  
  ، ٢٠١٢مــــايو / أيــــار٢١عامــــل املعــــين باألســــلحة الناريــــة يف  فتتح اجتمــــاع الفريــــق الســــُي

  .٠٠/١٠الساعة 
    

    ار جدول األعمال وتنظيم األعمالإقر  )ب(  
 مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظّمـة عـرب الوطنيـة، يف قـراره                      قرَّر
ذخرية واالجتـار هبـا بـصورة غـري      والـ مكّوناهتـا صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا و       " املعنون   ٥/٤

، إنــشاء فريــق عامــل حكــومي دويل مفتــوح العــضوية معــين باألســلحة الناريــة وفقــاً  "مــشروعة
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة والفقـرة      ٣٢ من املادة  ٣للفقرة  

مكتـب املـؤمتر، لكـي يـسدي         من النظام الداخلي للمؤمتر، يترأسـه أحـد أعـضاء            ٢ من املادة    ٢
املــشورة إىل املــؤمتر ويــساعده علــى تنفيــذ واليتــه املتعلقــة بربوتوكــول مكافحــة صــنع األســلحة 

 التفاقيـة األمـم     املكمِّـل  والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة،        مكّوناهتاالنارية وأجزائها و  
  .املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

تـسهيل تنفيـذ   ) أ: (ؤمتر، يف ذلك القرار، أن يـؤدي الفريـق العامـل الوظـائف التاليـة         امل قرَّركما  
بروتوكول األسـلحة الناريـة مـن خـالل تبـادل اخلـربات واملمارسـات بـني اخلـرباء واملمارسـني؛               

 أحكـام   تنفِّـذ تقدمي توصيات إىل املؤمتر بشأن الكيفية اليت ميكن هبا للدول األطـراف أن              ) ب(و
مــساعدة املــؤمتر علــى تزويــد أمانتــه     ) ج(ســلحة الناريــة علــى حنــو أفــضل؛ و    بروتوكــول األ

بإرشادات بشأن أنشطتها، وبشأن اسـتحداث أدوات مـساعدة تقنيـة تتعلـق بتنفيـذ بروتوكـول         
تقدمي توصيات إىل املؤمتر بشأن الكيفية اليت ميكن أن ُيحّسن هبا الفريـق             ) د(األسلحة النارية؛ و  

ــع خمتلــ    ــسيق م ــل التن ــا       العام ــة وأجزائه ــيت تكــافح صــنع األســلحة الناري ــة ال ــات الدولي ف اهليئ
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ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، يف جمال دعم وترويج تنفيـذ بروتوكـول       
  .األسلحة النارية

األنـشطة الـيت يقـوم هبـا مكتـب      ) أ: (وطلب املؤمتر مـن األمانـة أن تبلـغ الفريـق العامـل مبـا يلـي                
حدة املعين باملخدرات واجلرمية ملـساعدة املـؤمتر علـى تـرويج ودعـم تنفيـذ بروتوكـول                  األمم املت 

أنـشطة التنـسيق مـع سـائر املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ذات الـصلة؛                 ) ب( و ؛األسلحة الناريـة  
ــال التــدريب؛ و   ) ج(و ــضلى يف جم ــدرات والتوعيــة    ) د(املمارســات الف ــاء الق ــتراتيجيات بن اس

افحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكّوناهتــا والــذخرية واالجتــار هبــا الراميــة إىل منــع ومك
  .بصورة غري مشروعة

 لـتمكني   ٥/٤ تنظيم األعمال املقترح، الوارد يف مرفق هذه الوثيقة، وفقاً لقرار املؤمتر             وقد أعدَّ 
رات الفريق العامل من أداء املهام املوكلة إليه يف حـدود الوقـت املتـاح وحـسب خـدمات املـؤمت                   

  .املوفّرة له

ومن شـأن املـوارد املتاحـة للفريـق العامـل أن تـسمح بعقـد جلـستني عـامتني يوميـا ُتـوفَّر فيهمـا                        
  . ترمجة شفوية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست

    
  تبادل اخلربات بشأن املمارسات الناجحة ومواطن الضعف والثغرات والتحديات   - ٢  

 واالجتار هبا بصورة والذخرية مكّوناهتاارية وأجزائها ويف جمال مكافحة صنع األسلحة الن
    غري مشروعة

 إىل الــدول، يف مجلــة أمــور، أن تنظــر يف اعتمــاد أو تــدعيم تــدابري  ٥/٤طلــب املــؤمتر يف قــراره 
 والذخرية واالجتار هبـا بـصورة    مكّوناهتاشاملة وفعالة ملكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها و       

ظـــر يف ســـبل لتـــدعيم مجـــع املعلومـــات وتقامسهـــا؛ وأن تـــدعم آلياهتـــا   غـــري مـــشروعة، وأن تن
واســتراتيجياهتا اخلاصــة مبراقبــة احلــدود؛ وأن تــوفّر كــل منــها لألخــرى أوســع قــدر ممكــن مــن    
التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل بغية تسهيل تعقُّب األسـلحة الناريـة، والتحـّري عـن اجلـرائم                 

  .حقة مرتكبيها، مبا يتوافق مع قوانينها الوطنيةاملتعلقة باألسلحة النارية ومال

 تنفيـذ بروتوكـول األسـلحة       يـسهِّل ، أن   ٥/٤ علـى الفريـق العامـل، عمـالً بقـرار املـؤمتر              ويتعيَّن
النارية من خالل تبادل اخلربات واملمارسات بني اخلرباء واملمارسـني العـاملني يف هـذا امليـدان،                 

ــتبانة ا  ــها املـــساعدة علـــى اسـ ــائل منـ ــة ومـــواطن الـــضعف والثغـــرات  بوسـ ملمارســـات الناجحـ
والتحديات، وكذلك املسائل ذات األولوية واملواضيع ذات الصلة، يف ميدان مكافحـة االجتـار              

  .باألسلحة النارية
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 مــذكرة مــن األمانــة عــن  ٢وســيكون معروضــاً علــى الفريــق العامــل مــن أجــل نظــره يف البنــد   
 جمــال مكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا   والثغــرات والتحــديات يفيِّــدةاملمارســات اجل

 واالجتــار هبــا بــصورة غــري مــشروعة، والتــدابري الالزمــة لتيــسري تنفيــذ         والــذخرية مكّوناهتــاو
  ).CTOC/COP/WG.6/2012/3(بروتوكول األسلحة النارية 

رد يـ  هذه الوثيقة التحديات والصعوبات املشتركة اليت تواجههـا الـدول يف هـذا اجملـال، و                وتبيِّن
 ألهم تدابري املنع واملراقبـة املتـضمنة يف اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة وبروتوكـول األسـلحة                   فيها سردٌ 

  .م مراقبة فعالة لألسلحة الناريةالنارية بغرض مساعدة الدول يف جهودها إلنشاء نظ

اليـة الـيت    وميكن للفريق العامل، من أجل نظره يف هذا البند، أن يرجع حتديداً إىل تدابري املنع الت               
تـدابري  ) ب(الوسـم وحفـظ الـسجالت؛ و      ) أ: (وردت يف الوثيقة على أهنا مسائل ذات أولويـة        

ــور؛ و   ــصدير والعب ــة االســترياد والت ــا و  ) ج(مراقب ــة وأجزائه ــصادرة األســلحة الناري ــام  مكّوناهت
  . وإتالفهاوالذخرية

    
    الوثائق    

ــة عــن املمارســات اجل    ــدةمــذكرة مــن األمان حــديات يف جمــال مكافحــة صــنع    والثغــرات والتيِّ
 واالجتـار هبـا بـصورة غـري مـشروعة، والتـدابري             والـذخرية  مكّوناهتـا األسلحة الناريـة وأجزائهـا و     

  )CTOC/COP/WG.6/2012/3(الالزمة لتيسري تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية 
    

ة النارية  يف جمال جترمي االجتار غري املشروع باألسلحيِّدةالتحديات واملمارسات اجل  - ٣  
    والتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه قضائياً وتبادل املعلومات والتعاون الدويل بشأنه

 حتديـداً تـدابري العدالـة اجلنائيـة للتـصدي لـصنع األسـلحة               ٣سيتناول الفريق العامل يف إطار البنـد        
ضـاً علـى    وسـيكون معرو  .  واالجتار هبا بصورة غري مشروعة     الذخرية و مكّوناهتاالنارية وأجزائها و  

) CTOC/COP/WG.6/2012/3(الفريــق العامــل مــن أجــل نظــره يف هــذا البنــد مــذكرة مــن األمانــة  
تتناول، يف مجلة أمور، التحديات والصعوبات الـيت تواجههـا الـدول يف سـعيها إىل الكـشف عـن            
اجلرائم املتعلقة باألسـلحة الناريـة ومالحقـة مرتكبيهـا قـضائياً، وعـن الـصالت بـني هـذه اجلـرائم                      

وتتـضمن هـذه الوثيقـة أيـضاً سـرداً ألهـم تـدابري املراقبـة الـواردة يف بروتوكـول                     . واجلرمية املنظمة 
األســلحة الناريــة واتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة الــيت ميكــن اســتخدامها يف تيــسري التحقيــق يف جــرائم     

  .األسلحة النارية ومالحقة مرتكبيها قضائياً وتدعيم التعاون الدويل يف هذا اجملال
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الفريق العامل يود، أثناء نظره يف هذا البند، أن ينظر حتديداً يف تدابري املراقبة التاليـة الـيت وردت    لعل  و
ــة     ــسائل ذات أولوي ــا م ــى أهن ــة عل ــذه الوثيق ــة   ) ب(التجــرمي؛ و) أ: (يف ه ــق يف اجلــرائم املتعلق التحقي

لتعاون الـدويل مـن أجـل    ا) د(تبادل املعلومات؛ و) ج(باألسلحة النارية ومالحقة مرتكبيها قضائياً؛ و     
  .تيسري تعقب األسلحة النارية والتحقيق يف اجلرائم املتعلقة هبا ومالحقة مرتكبيها قضائياً

    
    الوثائق    

ــة عــن املمارســات اجل    ــدةمــذكرة مــن األمان  والثغــرات والتحــديات يف جمــال مكافحــة صــنع    يِّ
صورة غـري مـشروعة، والتـدابري        واالجتـار هبـا بـ      الـذخرية  و مكّوناهتـا األسلحة الناريـة وأجزائهـا و     

  )CTOC/COP/WG.6/2012/3(الالزمة لتيسري تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية 
    

 مكّوناهتا بربوتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها والوعيتدابري زيادة   - ٤  
والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

    اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وترويج التصديق عليه
، مــذكرة مــن األمانــة   ٤ســيكون معروضــاً علــى الفريــق العامــل، مــن أجــل نظــره يف البنــد         

)CTOC/COP/WG.6/2012/2 (   عــن أنــشطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة
ريـة وتـرويج التـصديق عليـه وتنفيـذه           بربوتوكـول األسـلحة النا     والوعيالرامية إىل زيادة املعرفة     

وتتــضمن هــذه الوثيقــة معلومــات عــن احلالــة الراهنــة للتــصديق علــى بروتوكــول   . تنفيــذاً تامــاً
 والـدول أن    لألمانـة األسلحة النارية وتوصيات مقدمة إىل املـؤمتر بـشأن اإلجـراءات الـيت ميكـن                

ولعـل الفريــق  . ديق عليـه  واملعرفـة بـالربوتوكول وتــرويج التـص   الـوعي تتخـذها مـن أجـل زيــادة    
: العامل يود، من أجل نظره يف هذا البند، أن ينظر حتديداً يف التدابري التاليـة الـواردة يف الوثيقـة                   

تقـــدمي الـــدعم الـــسابق ) ب( علـــى الـــصعيد العـــاملي واإلقليمـــي والـــوطين، والـــوعيزيـــادة ) أ(
  .للتصديق وإعداد جمموعات منشورات التصديق

    
    الوثائق    

األمانة عن أنشطة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة بـشأن تـرويج          مذكرة من   
  )CTOC/COP/WG.6/2012/2(ودعم التصديق على بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه 
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    تدابري تيسري تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية، مبا يف ذلك استحداث أدوات مساعدة تقنية  -٥  
، مــذكرة مــن األمانــة عــن ٥لفريــق العامــل، مــن أجــل نظــره يف البنــد ســيكون معروضــاً علــى ا

أنـشطة مكتـب األمـم املتحــدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة بــشأن تـرويج ودعـم التـصديق علــى          
ــذه    ــة وتنفي ــة  ). CTOC/COP/WG.6/2012/2(بروتوكــول األســلحة الناري وتتــضمن هــذه الوثيق

 مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات  ذهانفَّــمعلومــات عــن أنــشطة املــساعدة التقنيــة الــيت  
ــدول يف       ــة، ومعلومــات تــساعد ال واجلرميــة يف إطــار مــشروعه العــاملي املتعلــق باألســلحة الناري

 إىل بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه وتعزيز أطرها التشريعية واملؤسـسية           لالنضمامجهودها  
  .لاملعنية باألسلحة النارية مبا يتوافق مع الربوتوكو

وتتضمن الوثيقة أيضاً توصيات حمتملة إىل املؤمتر هتدف إىل تقـدمي إرشـادات إىل األمانـة بـشأن                  
ــة    ــذ بروتوكــول األســلحة الناري ــشطتها املتعلقــة بتنفي ــة   . أن ــدابري العملي وتركــز الوثيقــة علــى الت

ة التـشريعية   املـساعد ) أ: (واملوجهة حنو النتائج وعلى أنشطة املساعدة التقنية يف اجملاالت التاليـة          
اســتحداث أدوات ) ج(بنــاء القــدرات والتــدريب؛ و) ب(ودعـم صــوغ النــصوص القانونيــة؛ و 

  . البحث والتحليل) هـ(التعاون الدويل؛ و) د( تقنية؛ ومساعدة

ــد        ــن أجــل نظــره يف البن ــل، م ــق العام ــى الفري ــة   ٥وســيكون معروضــاً عل ــن األمان ــذكرة م ، م
)CTOC/COP/WG.6/2012/3 (  ــة عامـــ ــضمن حملـ ــيعية     تتـ ــسائل املواضـ ــن املـ ــدول عـ ــدة للـ ة معـ

  .واالعتبارات ذات الصلة بتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية

ويف إطار هذا البند، سـيقدم ممثـل عـن األمانـة عرضـاً إيـضاحياً عـن املـشروع العـاملي لألسـلحة                 
ة القانون النموذجي ملكافحة صنع األسـلح     النارية وعن استحداث أدوات املساعدة التقنية مثل        

  . واالجتار هبا بصورة غري مشروعةالذخرية ومكّوناهتاالنارية وأجزائها و
    

    الوثائق    
مذكرة من األمانة عن أنشطة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة بـشأن تـرويج            

  )CTOC/COP/WG.6/2012/2(ودعم التصديق على بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه 

ــة عــ   ــدةن املمارســات اجلمــذكرة مــن األمان  والثغــرات والتحــديات يف جمــال مكافحــة صــنع    يِّ
 واالجتـار هبـا بـصورة غـري مـشروعة، والتـدابري             والـذخرية  مكّوناهتـا األسلحة الناريـة وأجزائهـا و     

  )CTOC/COP/WG.6/2012/3(الالزمة لتيسري تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية 
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 هبا للدول األطراف أن تنفِّذ أحكام فية اليت ميكن إىل املؤمتر بشأن الكيمقدَّمةتوصيات   -٦  
 أن ُيحسِّن هبا الفريق بروتوكول األسلحة النارية على حنو أفضل، وبشأن الكيفية اليت ميكن

 التنسيق مع خمتلف اهليئات الدولية اليت تكافح صنع األسلحة  املعين باألسلحة الناريةالعامل
 واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، يف جمال دعم وترويج النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية
    تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية

ــد      ــره يف البنـــ ــل نظـــ ــن أجـــ ــل، مـــ ــق العامـــ ــى الفريـــ ــاً علـــ ــيكون معروضـــ ــان ٦ســـ ، الوثيقتـــ
CTOC/COP/WG.6/2012/2و CTOC/COP/WG.6/2012/3 اللتــــان تتــــضمنان توصــــيات حمتملــــة 

  .طراف تنفيذها ألحكام برتوكول األسلحة الناريةللمؤمتر بشأن كيفية حتسني الدول األ

 أيضاً موجزاً لألعمال الـيت قـام هبـا مكتـب األمـم         CTOC/COP/WG.6/2012/2وتتضمن الوثيقة   
املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة مــن أجــل تعزيــز التعــاون وإقامــة شــراكات مــع املنظمــات   

اصـلة تـرويج التـصديق علـى بروتوكـول          الدولية واإلقليمية ومنظمـات اجملتمـع املـدين هبـدف مو          
األســلحة الناريــة وتنفيــذه، كمــا تتــضمن توصــيات بــشأن حتــسني التنــسيق بــني الفريــق العامــل   

  .وخمتلف اهليئات الدولية يف جمال دعم وترويج تنفيذ الربوتوكول
    

    الوثائق    
شأن تـرويج  مذكرة من األمانة عن أنشطة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة بـ          

  )CTOC/COP/WG.6/2012/2(ودعم التصديق على بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه 

ــة عــن املمارســات اجل    ــدةمــذكرة مــن األمان  والثغــرات والتحــديات يف جمــال مكافحــة صــنع    يِّ
 واالجتـار هبـا بـصورة غـري مـشروعة، والتـدابري             الـذخرية  و مكّوناهتـا األسلحة الناريـة وأجزائهـا و     

  )CTOC/COP/WG.6/2012/3(يسري تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية الالزمة لت
    

    اعتماد التقرير  - ٨  
  . عن اجتماعه تتوىل األمانةُ إعداد مشروعهسيعتمد الفريُق العامل تقريراً
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    املرفق
  تنظيم األعمال املقترح    

  

 التاريخ والوقت
بند جدول 
 العنوان والوصف األعمال

   مايو/ أيار٢١االثنني، 
 افتتاح االجتماع )أ (١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب (١ 
تبادل اخلربات بشأن املمارسات الناجحة ومواطن الضعف  ٢ 

والثغرات والتحديات يف جمال مكافحة صنع األسلحة 
 واالجتار هبا بصورة الذخرية ومكّوناهتاالنارية وأجزائها و

 غري مشروعة
 يف جمال جترمي االجتار غري يِّدةات واملمارسات اجلالتحدي ٣ 

املشروع باألسلحة النارية والتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه 
 ملعلومات والتعاون الدويل بشأنهقضائياً وتبادل ا

 بربوتوكول مكافحة صنع األسلحة الوعيتدابري زيادة ٤ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
ار هبا بصورة  والذخرية واالجتمكّوناهتاالنارية وأجزائها و

غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
 صديق عليهاملنظمة عرب الوطنية، وترويج الت

تدابري تيسري تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية، مبا يف ذلك  ٥ 
 استحداث أدوات مساعدة تقنية

   مايو/ أيار٢٢الثالثاء، 
ىل املؤمتر بشأن الكيفية اليت ميكن هبا  إمقدَّمةتوصيات ٦ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

للدول األطراف أن تنفذ أحكام بروتوكول األسلحة النارية
على حنو أفضل، وبشأن الكيفية اليت ميكن أن ُيحسِّن هبا 

الفريق العامل التنسيق مع خمتلف اهليئات الدولية اليت تكافح
ارصنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجت

هبا بصورة غري مشروعة، يف جمال دعم وترويج تنفيذ 
 الربوتوكول

 مسائل أخرى ٧ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
 اعتماد التقرير ٨ 
 


