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   النارية باألسلحة املعين العامل الفريق اجتماع عن تقرير    

      ٢٠١٢ مايو/أيار ٢٢و ٢١ يومي فيينا يف املعقود
    مةمقّد  -أوالً  

 يف الوطنيـة،  عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف مؤمتر طلب  -١
ــراره ــدول إىل ،٥/٤ ق ــاد يف تنظــر أن ال ــدع أو اعتم ــدابري يمت ــة شــاملة ت  صــنع ملكافحــة وفّعال

 تنظـر  وأن مـشروعة؛  غـري  بـصورة  هبـا  واالجتـار  والـذخرية  امكّوناهتـ و وأجزائها النارية األسلحة
ــدعيم ســبل يف ــا؛ املعلومــات مجــع لت ــدعِّم وأن وتبادهل ــا ُت ــة اخلاصــة واســتراتيجياهتا آلياهت  مبراقب

 بغيـة  والـدويل  واإلقليمـي  الثنـائي  لتعاونا من ممكن قدر أوسع لبعض بعضها يوفّر وأن احلدود؛
 ومالحقــة الناريــة باألســلحة املتعلقــة اجلــرائم عــن والتحــّري الناريــة، األســلحة تعقُّــب تــسهيل

  .الوطنية قوانينها مع يتوافق مبا مرتكبيها،
 العـضوية  مفتـوح  دويل حكـومي  عامـل  فريـق  إنـشاء  املؤمتر رقرَّ ،أيضاً القرار ذلك ويف  -٢

 اجلرميـة  ملكافحـة  املتحـدة  األمم اتفاقية من ٣٢ املادة من ٣ للفقرة وفقاً ،النارية ةباألسلح معين
 أعـضاء  أحـد  يرأسـه  للمـؤمتر،  الـداخلي  النظـام  مـن  ٢ املادة من ٢ والفقرة الوطنية، عرب املنظّمة
 ربوتوكـول ب املتعلقـة  واليتـه  تنفيذ على ويساعده املؤمتر إىل املشورة يسدي لكي املؤمتر، مكتب
 غــري بــصورة هبــا واالجتــار والــذخرية امكّوناهتــو وأجزائهــا الناريــة األســلحة صــنع افحــةمك

 .الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم التفاقية املكمل مشروعة،

  :التالية الوظائف العامل الفريق يؤدي أنأيضاً  املؤمتر قرَّرو  -٣
ــسهيل  )أ(   ــذ تـ ــول تنفيـ ــلحة بروتوكـ ــة األسـ ــن الناريـ ــالل مـ ــادل خـ ــربات تبـ  اخلـ

 علــى املــساعدة منــها بوســائل امليــدان، هــذا يف العــاملني واملمارســني اخلــرباء بــني واملمارســات
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 ذات املـسائل  وكـذلك  والتحـديات،  والثغـرات  الـضعف  وَمـواطن  الناجحـة  املمارسات استبانة
  النارية؛ باألسلحة االجتار مكافحة ميدان يف الصلة، ذات واملواضيع األولوية
 أن األطـراف  للـدول  هبـا  ميكـن  الـيت  الكيفيـة  بـشأن  املـؤمتر  إىل توصـيات  تقدمي  )ب(  

 أفضل؛ حنو على النارية األسلحة بروتوكول أحكام تنفذ

 وبـــشأن أنـــشطتها، بـــشأن بإرشـــادات أمانتـــه تزويـــد علـــى املـــؤمتر مـــساعدة  )ج(  
   النارية؛ األسلحة بروتوكول بتنفيذ تتعلق تقنية مساعدة أدوات استحداث
 الفريــق هبــا ُيحــّسن أن ميكــن الــيت الكيفيــة بــشأن املــؤمتر إىل توصــيات تقــدمي  )د(  
ــل ــسيق العام ــع التن ــف م ــات خمتل ــة اهليئ ــيت الدولي ــة األســلحة صــنع تكــافح ال ــا الناري  وأجزائه

 بروتوكـول  تنفيـذ  وترويج دعم جمال يف مشروعة، غري بصورة هبا واالجتار والذخرية امكّوناهتو
  .النارية األسلحة

 بـه  يقـوم  مبـا  علمـا  العامـل  الفريـق  حتـيط  أن األمانـة  إىل املـؤمتر  طلـب  ذلك، على وعالوة  -٤
 ودعـم  تـرويج  علـى  املـؤمتر  ملـساعدة  أنـشطة  مـن  واجلرميـة  باملخـدرات  املعين املتحدة األمم مكتب
 الـصلة،  ذات واإلقليميـة  الدوليـة  املنظمـات  سـائر  مـع  والتنسيق النارية، األسلحة بروتوكول تنفيذ

 منـع  إىل الراميـة  التوعيـة  واسـتراتيجيات  القـدرات،  وبنـاء  التـدريب  جمايل يف الفضلى واملمارسات
 غـــري بـــصورة هبـــا واالجتـــار والـــذخرية امكّوناهتـــو وأجزائهـــا الناريـــة األســـلحة صـــنع ومكافحـــة
  .مشروعة

    
    التوصيات  -ثانياً  

 ٢١ يـومي  فيينـا  يف ملعقـود ا اجتماعـه  يف الناريـة  باألسـلحة  املعـين  العامـل  الفريق اعتمد  -٥
  .أدناه املبينة التوصيات ٢٠١٢ مايو/أيار ٢٢و
  

    النارية األسلحة لربوتوكول العاملي االنضمام ترويج  -ألف  
 الناريـــة األســـلحة بروتوكـــول علـــى التـــصديق معـــدل بارتفـــاع ُيرحِّـــُب املـــؤمتر لعـــلَّ  -٦

 األسـلحة  بروتوكـول  يف أطرافـا  دبعـ  تـصبح  مل اليت الدول يناشد أن له وينبغي ،إليه واالنضمام
  .ذلك تفعل أن يف تنظر أن النارية
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 ذُتنفّ أن النارية األسلحة بروتوكول يف األطراف للدول  هباُيمكن ية اليتكيفال  - باء  
      أفضل حنو على أحكامه

    التشريعية راتالتطوُّ  - ١  
 بـشأن  وطنيـة  تتـشريعا  بعـد  تعتمـد  مل الـيت  األطـراف  الـدول  يناشـد  أن للمؤمتر ينبغي  -٧

 قـانون  اسـتخدام  يف تنظـر  أن الناريـة  األسـلحة  بروتوكـول  مـع  يتـسق  حنـو  على النارية األسلحة
 األسـلحة  صـنع  ملكافحـة  النمـوذجي  )املكتـب ( واجلرمية باملخّدرات املعين املتحدة األمم مكتب
  .ددالص هذا يف مشروعة غري بصورة هبا واالجتار والذخرية امكّوناهتو وأجزائها النارية

    
    عام بشكل النارية األسلحة بروتوكول تنفيذ  - ٢  

 حنــو علــى وتكييفهــا الوطنيــة تــشريعاهتا تنقــيح إىل األطــراف الــدول يــدعو املــؤمتر لعــلَّ  -٨
 الثنــائي املــستوى مــن كــل علــى املعلومــات تبــادل وإىل الناريــة األســلحة بروتوكــول مــع سقيتَّــ

 التعـــاريف اســـتخدام إزاء بعـــةاملتَّ الوطنيـــة هجالـــنُّ بـــشأن والـــدويل واإلقليمـــي اإلقليمـــي ودون
  .النارية األسلحة جمال يف والتسميات

 متكاملـة  وإقليميـة  وطنيـة  ُنهـج  اعتمـاد  علـى  األطـراف  الـدول  حيثّ أن للمؤمتر وينبغي  -٩
 علـى  رتـؤثّ  الـيت  واالجتماعيـة  االقتـصادية  العوامـل  أخـذ  مـع  النارية، األسلحة بروتوكول لتنفيذ
  .اإلمكان قدر احلسبان يف النارية باألسلحة لةاملتص اجلرمية

    
    الوقائية التدابري  - ٣  

    السجالت وحفظ الوسم    
 وســم املتعلــق بشــتراطاال بعــد ُتنفِّــذ مل الــيت األطــراف الــدول حيــثّ أن للمــؤمتر ينبغــي  -١٠

ــلحة ــة، األس ــاً الناري ــادة وفق ــن ٨ للم ــلحة بروتوكــول م ــة، األس ــا الناري ــك، يف مب  حــسب ذل
  .ذلك تفعل أن على وتعقّبه، ناري سالح كل حتديد أجل من األساسية، عناصرها اء،االقتض
 بروتوكـول  يف الـوارد  االشـتراط  تنفيـذ  علـى  األطـراف  الـدول  حيثّ أن للمؤمتر وينبغي  -١١

 بلـد  حتديـد  أجـل  مـن  مـستورد  نـاري  سـالح  لكل مناسب بسيط وسم بتطبيق النارية األسلحة
  .احلاجة عند الصدد هذا يف التقنية املشورة والتماس سترياد،اال سنة أمكن، وإن االسترياد،
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 احلـصول  تيـسِّر  الـيت  الطرائـق  يف النظـر  علـى  األطـراف  الـدول  حيثّ أن للمؤمتر وينبغي  -١٢
 والتجـارب  التـدابري  وتبادل العصرية الوسم بتقنيات املتعلقة الصلة ذات واملعارف املعدات على

  .دخوهلا مرافئ يف النارية األسلحة مراقبة وحتسني لوارداتا وسم بضمان يتعلق فيما الناجحة
ــدول حيــثّ أن للمــؤمتر وينبغــي  -١٣ ــدابري وضــع علــى األطــراف ال  أو الــسجالت حلفــظ ت

 لغـرض  االقتـضاء  حـسب  مركزيـة  سـجالت  إنشاء ذلك يف مبا وجدت، إن التدابري هذه تدعيم
ــع ــة األســلحة وكــشف من ــا ، وكــذلكالناري ــاًومم مناســباً كــان حيثم ــا ،كن  امكّوناهتــو أجزائه

  .مشروعة غري بصورة هبا االجتار أو صنعها جرى اليت والذخرية
 للـــسجالت مناســبة  صــيانة  ضــمان  إىل األطـــراف الــدول  يــدعو  أن للمــؤمتر  وينبغــي   -١٤

 التحقيـق  بـشأن  الدويل والتعاون النارية األسلحة تعقّب إمكانية تيسري أجل من وذلك الالزمة،
 بـسجالهتا  االحتفـاظ  يف والنظـر  مرتكبيهـا،  ومالحقـة  الناريـة  األسـلحة  على يةاملنطو اجلرائم يف
  .سنوات ١٠ عن تقل ال اليت الطويلة النارية األسلحة حياة دورة ضوء يف وذلك مناسبة، ملدة
  

    النقل مراقبة    
 أو رخـص  إلصـدار  االفعّـ  نظامـا  بعـد  تعتمـد  مل الـيت  األطـراف  الـدول  حيثُّ املؤمتر لعلَّ  -١٥
 وأجزائهـا  الناريـة  األسـلحة  نقل وبشأن العبور بشأن تدابري وكذلك واالسترياد، لتصديرل نأذو
  .ذلك تفعل أن على ،والذخرية امكّوناهتو

 الناريـة  األسـلحة  رخـص  إصـدار  تـأمني  ضـمان  علـى  األطـراف  الـدول  حيـثُّ  املـؤمتر  ولعلَّ  -١٦
  .الوثائق تزوير مكافحة أجل من يةاملغنطيس أو البيومترية الرخص اعتماد طريق عن وأذوهنا
 نقـاط  عنـد  للمخـاطر  منتظمـة  تقييمـات  إجـراء  إىل األطـراف  الدول يدعو املؤمتر ولعلَّ  -١٧

 والتـصدير  االسـترياد  عمليـة  خـالل  الناريـة  األسـلحة  تـسريب  منها ُيمكن وجوية وحبرية أرضية
  .الشحن إعادة عملية ذلك يف مبا والعبور،

 الـدول  يـدعو  أن املـؤمتر  يـودّ  رمبا والنقل، والتصدير االسترياد ةمراقب فعالية زيادة وبغية  -١٨
 كـل  علـى  التـسريب  عمليـات  تعقّب عن املعلومات تبادل زيادة إمكانية يف النظر إىل األطراف

ــن ــوطين الــصعيد م ــدويل واإلقليمــي ال ــة بغيــة وال ــات، هــذه إتاح  مناســب، شــكل يف املعلوم
  .التسريب منع أجل من التصدير رخص بإصدار املعنية للسلطات
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    والتعطيل والتدمري واملصادرة والضبط االستبانة    
 إطــار يف معياريــة وإجــراءات تــدابري اعتمــاد علــى األطــراف الــدول حيــثُّ املــؤمتر لعــلَّ  -١٩

 وأجزائهـــا الناريـــة األســـلحة وتـــدمري ومـــصادرة وضـــبط الســـتبانة الداخليـــة القانونيـــة نظمهـــا
 حفـظ  ذلـك  يف مبـا  مـشروعة،  غـري  بـصورة  هبـا  واالجتـار  نعهاص جرى اليت والذخرية امكّوناهتو

  .تعطيلها أو هاتدمري وأ هتامصادر وأ هاضبط جرى اليت النارية باألسلحة مناسبة سجالت
  

    املراقبة تدابري    
 اإلجـرام  ومكافحـة  منع إزاء متكامل هنج اعتماد إىل األطراف الدول يدعو املؤمتر لعلَّ  -٢٠

 امكّوناهتــو وأجزائهــا الناريــة باألســلحة يتعلــق فيمــا ســيما وال حلــدود،ا عــرب االجتــار وتــدفقات
   .والنتائج املمارسات من جيد هو ما تبادل وإىل ،والذخرية

  
    التجرمي    

 اجلنائيـة  تـشريعاهتا  تعـزِّز مل  و تـستعرض  مل الـيت  األطراف الدول حيثّ أن للمؤمتر ينبغي  -٢١
 عقوبــات فــرض ذلــك يف مبــا الناريــة، األســلحة بروتوكــول يــشملها الــيت األعمــال ُتجــرِّممل و

  .ذلك تفعل أن على ،خطورته ومدى اجلرم طبيعة مع تتناسب
 ذلـك  يف مبـا  الناريـة،  األسـلحة  إنتـاج أنَّ   ضـمان  علـى  األطراف الدول حيثُّ املؤمتر ولعلَّ  -٢٢

 الـرخص  مـنح  الشـتراطات  ميتثـل  ،والذخرية امكّوناهتو وأجزائها يدويا، املصنوعة النارية األسلحة
  .املناسبة التجرمي أحكام استخدام خالل من ذلك يف مبا السليمة، والوسم واألذون

  
    اجلنائيان والتحليل التحقيق    

 احلكوميـة  الـسلطات  كـل  قـدرات  تـدعِّم  أن األطـراف  الـدول  يناشد أن للمؤمتر ينبغي  -٢٣
 العامـة  والنيابـة  اجلمـارك و القانون إنفاذ سلطات ذلك يف مبا الدولة، يف الصلة ذات والسلطات
  .فّعال حنو على ومكافحتها ومنعها النارية باألسلحة املتعلقة اجلرائم كشف على والقضاء،

 لتــشريعات الكامــل التنفيــذ ضــمان علــى األطــراف الــدول عيــشّج أن للمــؤمتر ينبغــي  -٢٤
ــة األســلحة ــك الناري ــها وذل ــق من ــة إســناد  بطرائ ــق األولوي ــضايا يف للتحقي ــة الق ــة اجلنائي  املتعلق
   .بشأهنا األحكام واستصدار لقضاء إىل اوإحالتها النارية باألسلحة

 يتعلـق  فيمـا  وتبادهلـا  يِّـدة اجل املمارسـات  ةاسـتبان  علـى  األطـراف  الدول حيثُّ املؤمتر ولعلَّ  -٢٥
  .مرتكبيها ومالحقة املنظمة باجلرمية وصالهتا النارية باألسلحة املتصلة اجلرائم يف بالتحقيق
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    املعلومات ادلتب    
 فيهــا  مبــا الــصلة، ذات املعلومــات تبــادل علــى األطــراف الــدول حيــثُّ املــؤمتر لعــلَّ  -٢٦

 صــنع واستئــصال ومكافحــة مبنــع هلــا تــسمح أن شــأهنا مــن الــيت بالتعقّــب، اخلاصــة املعلومــات
   .مشروعة غري بصورة هبا واالجتار والذخرية امكّوناهتو وأجزائها النارية األسلحة

 عــن املعلومــات لتبــادل آليــات إنــشاء علــىأيــضاً  األطــراف الــدول حيــثُّ املــؤمتر لَّولعــ  -٢٧
ــة األســلحة تــسجيل ــات وقواعــد الناري ــة، األســلحة ضــبطيات عــن بيان ــادل وكــذلك الناري  تب
 الناريـة  باألسـلحة  باالجتـار  املتعلقـة  املنظمـة  للجرميـة  الناشـئة  والطرائق االجتاهات عن املعلومات
  .والذخرية اهتمكّوناو وأجزائها

    
    الدويل التعاون  -جيم  

 الثنـائي  املـستوى  مـن  كـل  على التعاون تدعيم على األطراف الدول عُيشجِّ املؤمتر لعلَّ  -٢٨
 وأجزائهـا  الناريـة  باألسـلحة  االجتـار  ومكافحة منع أجل من والدويل واإلقليمي اإلقليمي ودون

 املــساعدة خــالل مــن ذلــك يف مبــا ار،االجتــ أشــكال وســائر األقــاليم عــرب والــذخرية امكّوناهتــو
  .اجملرمني وتسليم املتبادلة القانونية

    
 حنو على ُينّسق أن النارية باألسلحة املعين العامل لفريقل هبا ميكن الكيفية اليت  - دال  

 وأجزائها النارية األسلحة صنع تكافح اليت الدولية اهليئات خمتلف مع أفضل
 وترويج دعم جمال يف مشروعة غري بصورة اهب واالجتار والذخرية امكّوناهتو

     النارية األسلحة بروتوكول تنفيذ
 الدوليــة  املنظمــات مــع والتعــاون التنــسيق مواصــلة املكتــب إىل يطلــُب املــؤمتر لعــلَّ  -٢٩

 العامليـة  املنظمـة و )اإلنتربول( اجلنائية للشرطة الدولية املنظمة ذلك يف مبا الصلة، ذات واإلقليمية
 تقـدمي  وحتـسني  وتنفيذه النارية األسلحة بروتوكول على للتصديق الترويج أجل نم ،للجمارك
  .التقنية املساعدة

 منظومـة  يف الـصلة  ذات الكيانـات  مـع  التنـسيق  تعزيـز  املكتـب  إىل يطلـب  املـؤمتر  ولعلَّ  -٣٠
 والياهتــا أخــذ مــع لألمانــة، التــابع الــسالح نــزع شــؤون مكتــب ذلــك يف مبــا املتحــدة، األمــم
 املتكاملـة،  واملبادرات الصكوك بني منسق لنهج الترويج ألغراض احلسبان، يف املقارنة اوميزاهت

 باألسـلحة  املـشروع  غـري  االجتـار  ملنـع  العمـل  وبرنـامج  الناريـة  األسـلحة  بروتوكـول  ذلك يف مبا
  .عليه والقضاء االجتار ذلك ةومكافح جوانبه بكل اخلفيفة واألسلحة الصغرية



 

V.12-538677 

 

CTOC/COP/WG.6/2012/4

 املتحـدة  األمـم  منظومـة  داخـل  والتنـسيق  التعاون تيسري املكتب إىل يطلب املؤمتر ولعلَّ  -٣١
 حـسب  ، بطرائـق منـها    ذلـك و النارية، باألسلحة واالجتار املنظمة باجلرمية املتعلقة املسائل بشأن

 عـرب  املنظَّمـة  باجلرميـة  املعنيـة  املتحـدة  األمم منظومة نطاق على العمل فرقة خالل من االقتضاء،
  .باملخدِّرات ارواالجت الوطنية

    
    التقين التعاون تقدمي  -هاء  

 الناريــة األســلحة لربوتوكــول اإلدراك مــن املزيــد تــشجيع يف ينظــر أن للمكتــب ينبغــي  -٣٢
 واجملتمـع  اخلـاص  والقطـاع  احلكومـات  ذلـك  يف مبا الوطنيني، املصلحة أصحاب بني به واملعرفة
  .واملواضيعية واإلقليمية قطريةال وبراجمه امليدانية مكاتبه شبكة خالل من املدين،
 قبــل تــشريعية ومــساعدة دعمــا طلبــها، علــى بنــاء للــدول، يــوفّر أن للمكتــب وينبغــي  -٣٣

 يـوفّر  أن للمكتـب  وينبغـي  .الناريـة  األسلحة بروتوكول على التصديق هلا يتسىن لكي التصديق
 وذلـك  لتـصديق، ا قبـل  ووطنيـة  إقليميـة  عمل حلقات تنظيم  بطرائق منها  واملساعدة الدعم هذا
 علـى بروتوكـول األسـلحة       التـصديق  سـبيل  يف فُتـصادَ  قـد  الـيت  للتحـديات  التـصدي  أجل من

   . إليهالعاملي لالنضمام والترويج النارية
 الناريـة  األسـلحة  صـنع  ملكافحـة  نمـوذجي ال قـانون ال ويـوّزع  ينشر أن للمكتب وينبغي  -٣٤

 املتحـدة  األمـم  لغـات  جبميـع  ةمـشروع  غـري  بـصورة  هبـا  واالجتـار  والذخرية امكّوناهتو وأجزائها
   .التشريعية املساعدة توفري لتيسري أداة باعتباره الرمسية،

 أدوات جمموعـة  الرمسية، املتحدة األمم لغات جبميع ويوّزع، يضع أن للمكتب وينبغي  -٣٥
 العالقـة  عـن  معلومـات  ذلك يف مبا النارية، األسلحة بروتوكول مسات توّضح بالتصديق خاصة
 دعـم  أجـل  مـن  العامليـة،  واألطـر  األخـرى  اإلقليميـة  والـصكوك  النارية األسلحة بروتوكول بني

   .وتيسريها التصديق عملية
 احتياجـات  ةاسـتبان  عمليـة  يدعم أن التقنية، للمساعدة برناجمه إطار يف للمكتب، وينبغي  -٣٦

 تلــك تقــدمي يف مركــزي بــدور يــضطلع أن لــه ينبغــي كمــا التقنيــة، املــساعدة مــن البلــدان فــرادى
  .املتاحة املوارد توفري وتيسري املساعدة

 الوطنيــة تــشريعاهتا تقيــيم علــى الطالبــة الــدول مــساعدة يواصــل نأ للمكتــب وينبغــي  -٣٧
 تــشجيع بغيــة اإلقليمــي، املقــارن والتحليــل الثغــرات حتليــل خــالل مــن ذلــك يف مبــا وتــدعيمها،

  .التشريعي التنسيق
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ــي  -٣٨ ــب وينبغ ــضع أن للمكت ــ ي ــشأن اداتإرش ــق ب ــصحيح التطبي  الوســم الشــتراطات ال
 بغيـة  الـواردات،  وسـم  علـى  خـاص  بـشكل  التأكيـد  مـع  الناريـة،  األسـلحة  بروتوكـول  مبوجب
  .الصدد هذا يف تقنية مساعدة على احلصول وإمكانية يِّدةاجل املمارسات ةاستبان
 طلبــات عــددل اســتجابة الــدعم تــوفري إىل الراميــة جهــوده يكثّــف أن للمكتــب وينبغــي  -٣٩

 الناريــة باألســلحة شــاملة ســجالت حلفــظ نظــم وصــيانة إنــشاء بــشأن املتزايــد التقنيــة املــساعدة
 امكّوناهتـ و وأجزائهـا  الناريـة  األسـلحة  مراقبـة  وتـدعيم  الناريـة  األسـلحة  ووسم نقلها وعمليات
  .والعابرة واملصدرة املستوردة والذخرية

 تـدابري  حتـسني  بـشأن  الطالبـة  للبلـدان  التقنيـة  املـساعدة أيـضاً    يـوفّر  أن للمكتب وينبغي  -٤٠
 وتـدفقات  اإلجـرام  ومكافحة منع أجل من للجمارك، التحتية البنية ذلك يف مبا احلدود، مراقبة
  .والذخرية امكّوناهتو وأجزائها النارية باألسلحة يتعلق فيما سيما ال احلدود، عرب االجتار
ــ املــؤمتر ولعــلَّ  -٤١  ذلــك يف مبــا املكتــب، هبــا اضــطلع الــيت التقنيــة املــساعدة بأنــشطة بيرحِّ
 أن يف ينظــر ولعلــه والدراســات، املبــادرات مــن وغــريه الناريــة األســلحة بــشأن عــامليال شروعاملــ

أخـرى،   منـاطق  تـشمل حىت   األنشطة هذه توسيعل ووسائل قائطر استكشاف املكتب إىل يطلب
  .النارية األسلحة توكولبرو بإعمال تتعلق وتنفيذية تشريعية تدابري خالل من وذلك
 دعـم  أجـل  مـن  للمكتـب  امليزانية خارج من موارد إتاحة إىل الدول يدعو املؤمتر ولعلَّ  -٤٢
 مـساعدة  أدوات إلعـداد  وكـذلك  طلبـها،  علـى  بنـاء  للـدول،  والتقنية التشريعية املساعدة تقدمي
  .هوتنفيذ النارية األسلحة بروتوكول على التصديق دعم أجل من صلة ذات تقنية

    
    املستقبل يف العامل الفريق عمل  -واو  

 والتعليقـات  اآلراء تبـادل  يف منـه  االسـتفادة  مواصـلة  علـى  الدول العامل الفريق ُيشجِّع  -٤٣
 التـصديق  تعتـرض  الـيت  التحـديات  بـشأن  ذلـك  يف مبـا  الناريـة،  األسـلحة  بربوتوكول يتعلق فيما
 يف احملــرزة والنجاحــات يِّــدةاجل تهوممارســا قوتــه مــواطن وكــذلك وتنفيــذه، الربوتوكــول علــى

 الناريــة األســلحة صــنع واستئــصال ومكافحــة منــع علــى التعــاون تــدعيم بغيــة وذلــك تنفيــذه،
   .مشروعة غري بصورة هبا واالجتار والذخرية امكّوناهتو وأجزائها

 تقـدم  أن علـى  الناريـة  األسـلحة  بروتوكـول  يف األطـراف  غري الدول حيثُّ املؤمتر ولعلَّ  -٤٤
 يـثريه  ومـا  قوتـه  ملـواطن  ذلـك  يف يةمتـصدّ  الناريـة،  األسلحة بروتوكول بشأن وتعليقاهتا اءهاآر
 صـنع  واستئـصال  ومكافحـة  منـع  علـى  التعـاون  تـدعيم  بغيـة  وذلـك  الـسواء،  علـى  حتـديات  من
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 هـذه  ولتقـدمي  مشروعة، غري بصورة هبا واالجتار والذخرية امكّوناهتو وأجزائها النارية األسلحة
  .املستقبل يف ُيعقد العامل لفريقل اجتماع أيِّ إىل اآلراء

    
      االجتماع تنظيم  -ثالثاً  
    ومدته االجتماع افتتاح  - ألف  

 /أيــار ٢٢و ٢١ يــومي فيينــا يف الناريــة باألســلحة املعــين العامــل الفريــق اجتمــاع ُعقــد  -٤٥
  .٢٠١٢ مايو
 أمـام  كلمـة  وألقـت  عامل،ال الفريق رئيسة ،)رومانيا( مارين سيمونا االجتماع وافتتحت  -٤٦

  .حالياً فيها ينظر اليت واملواضيع وأهدافه الفريق والية على عامة نظرة وعرضت االجتماع
   .األعمال جدول من ٦ إىل ٢ البنود إطار يف استهاللية بكلمات األمانة وأدلت  -٤٧
 عـن  يابـة ن( وإكوادور )والصني ٧٧    ال جمموعة عن نيابة( السلفادور ممثال بكلمة وأدىل  -٤٨

  .)ي والكاريب الالتينية أمريكا دول جمموعة
 املنـاظرون  ٣و ٢ البنـدين  إطـار  يف جـرت  اليت املناقشة بتوجيه قام الرئيسة، رئاسة وحتت  -٤٩

ــة ــالنتني :أمســاؤهم التالي ــا ف ــا( نيكوليت ــه )روماني ــانو وخورخي ــتني( خــوردان ماري ــا )األرجن  وماري
  ).األمريكية املتحدة الواليات( كوملان .ف وويليام )املكسيك( كورنيخو كونسيبسيون

 بوركينــا :الناريــة األســلحة بروتوكــول يف  األطــرافالتاليــة الــدول ممثلــو بكلمــة وأدىل  -٥٠
 واألرجنــتني واجلزائــر ورومانيــا وشــيلي وإســبانيا وبنمــا مولــدوفا ومجهوريــة واملكــسيك فاســو

  .والسلفادور واملغرب والنرويج وأذربيجان
 املتحـدة  واململكـة  وأسـتراليا  إكـوادور  :التالية املوقّعة الدول عن املراقبون بكلمة وأدىل  -٥١

  .وكندا والصني الشمالية يرلنداإو العظمى لربيطانيا
  .واليات املتحدة واالحتاد الروسيوال وسويسرا فرنسا عن املراقبونأيضاً  بكلمة وأدىل  -٥٢
 توقّعـ  االقتـصادي  للتكامـل  قليميـة إ منظمـة  وهـو  األورويب، االحتاد ممثل بكلمة وأدىل  -٥٣
  .النارية األسلحة بروتوكول على
  .السالح نزع شؤون مكتب  أيضاًبكلمة وأدىل  -٥٤
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    األعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار  - باء  
 ٢٠١٢ مـايو /أيـار  ٢١ يف ُعقـد  الذي األخري اجتماعه يف اآلراء بتوافق العامل الفريق أقرَّ  -٥٥

  :جدول األعمال التايل
  :التنظيمية املسائل  -١

  االجتماع؛ افتتاح  )أ(
  .األعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار  )ب(

 والثغـــرات الـــضعف ومـــواطن الناجحـــة املمارســـات بـــشأن اخلـــربات تبـــادل  -٢
ــة األســلحة صــنع مكافحــة يف جمــال والتحــديات ــا الناري  امكّوناهتــو وأجزائه
  .مشروعة غري بصورة هبا واالجتار والذخرية

 باألسـلحة   غـري املـشروع    االجتـار  جترمي يف جمال  يِّدةاجل واملمارسات دياتالتح  -٣
 والتعـاون  املعلومـات  وتبـادل  قـضائيا  ومالحقـة مرتكبيـه    فيـه  والتحقيـق  النارية

  .بشأنهالدويل 
ــادة تــدابري  -٤ ــة األســلحة صــنع مكافحــة ربوتوكــولب الــوعي زي  وأجزائهــا الناري

 األمـم  التفاقيـة  لاملكمِّ مشروعة، غري رةبصو هبا واالجتار والذخرية امكّوناهتو
   .عليه التصديق وترويج ،الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة

 أدوات اسـتحداث  ذلك يف مبا النارية، األسلحة بروتوكول تنفيذ تيسري تدابري  -٥
  .تقنيةال للمساعدة

 أن األطـراف  لـدول ل هبـا  ُيمكـن  الـيت  الكيفيـة  بـشأن  املـؤمتر  إىل  مقدَّمـة  توصيات  -٦
 الـيت  الكيفيـة بـشأن   و أفـضل  حنـو  علـى  الناريـة  األسـلحة  بروتوكول أحكام ذُتنفِّ

 خمتلـف  مـع  الناريـة التنـسيق    باألسـلحة  املعـين  العامـل  لفريـق ا هبـا   أن حيسِّن  ميكن
 والـذخرية  امكّوناهتـ و وأجزائها النارية األسلحة صنع تكافح اليت الدولية اهليئات
  .ربوتوكولال تنفيذ وترويج دعم جمال يف ،مشروعة غري بصورة هبا واالجتار

  .أخرى مسائل  -٧
  .التقرير اعتماد  -٨
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    احلضور  -جيم  
ــة الــدول كانــت  -٥٦ ــة األســلحة بروتوكــول يف األطــراف التالي  :االجتمــاع يف ممثَّلــة الناري

 بوركينـا  نما،ب بلغاريا، بلجيكا، الربتغال، الربازيل، باراغواي، أوروغواي، إسبانيا، أذربيجان،
 اجلمهوريــة  اجلزائــر، تــونس، تركيــا، بــيالروس، بــريو،  بولنــدا، اهلرســك،و البوســنة فاســو،

ــة، ــة الدومينيكي ــدوفا، مجهوري ــوب مول ــا، جن ــا، أفريقي ــسلفادور، روماني  شــيلي، ســلوفاكيا، ال
  .نيكاراغوا نيجرييا، املكسيك، املغرب، لبنان، كوستاريكا، كوبا، كرواتيا، غواتيماال،

 ،أسـتراليا  :مبـراقبني  ممثلـة  النارية األسلحة بروتوكول على املوقّعة التالية الدول وكانت  -٥٧
  .النمسا ،املتحدة اململكة ،لكسمربغ ،كندا ،الصني ،الدامنرك ،كوريا مجهورية ،إكوادور

 علـــى وقّعـــت االقتـــصادي للتكامـــل إقليميـــة منظمـــة وهـــو األورويب، االحتـــاد وكـــان  -٥٨
   .االجتماع يف ممثَّال لنارية،ا األسلحة بروتوكول

ــدول وكانــت  -٥٩ ــة، ال ــا ليــست وهــي التالي ــة األســلحة بروتوكــول يف أطراف  مــن وال الناري
 ،)اإلسـالمية -مجهوريـة ( إيـران  ،إندونيـسيا  ،أفغانـستان  ،أرمينيا :مبراقبني ممثلة عليه، املوقّعة الدول

 العربيـة  اجلمهوريـة  ،التـشيكية  مهوريـة اجل ،تايلنـد  ،)القوميـات  دةاملتعـدّ -دولـة ( بوليفيـا  ،باكستان
 ،)البوليفاريـة -مجهوريـة ( زويال  فـن  ،فرنـسا  ،سويـسرا  ،الـسودان  ،النكـا  سري ،زمبابوي ،السورية

  .اليمن ،األمريكية املتحدة الواليات ،ناميبيا ،مصر ،ماليزيا ،كولومبيا ،ديفوار كوت ،قطر
 بـصفة  للمـشاركة  العامـة  عيـة اجلم مـن  دائمة دعوة ىتلقّ كيان وهي فلسطني، وكانت  -٦٠

   .ممثَّلة رعايتها، حتت املعقودة الدولية املؤمترات مجيع وأعمال دورات يف مراقب
 األمـم  عمـل  عـن  املنبثـق  الصغرية األسلحة ملراقبة الدولية املعايريب املعين املشروع وكان  -٦١

   .مبراقبني لنيممثَّ السالح نزع شؤون مكتبو الصغرية باألسلحة املتعلق التنسيقي املتحدة
  .مبراقب ممثَّلة دولية، حكومية منظمة وهي ،أوروبا يف والتعاون األمن منظمة وكانت  -٦٢
  .CTOC/COP/WG.6/2012/INF/1/Rev.1 يف الوثيقةباملشاركني وترد قائمة   -٦٣
    

    الوثائق  - دال  
  :كان معروضا على الفريق العامل ما يلي  -٦٤

  ؛(CTOC/COP/WG.6/2012/1)وحه  وشرؤقَّتجدول األعمال امل  )أ(  
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 ، الراميــة إىل تعزيــزأنــشطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة   )ب(  
 والـذخرية ا  مكّوناهتـ  مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائهـا و       ودعم التصديق على بروتوكول   

اجلرميـة املنظمـة عـرب    ل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة    املكمِّواالجتار هبا بصورة غري مشروعة،   
  ؛(CTOC/COP/WG.6/2012/2)، وتنفيذه الوطنية

 والثغــرات والتحــديات يف جمــال مكافحــة صــنع األســلحة   يِّــدةاملمارســات اجل  )ج(  
ا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة والتدابري الالزمة لتيـسري           مكّوناهتالنارية وأجزائها و  

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

    اعتماد التقرير  -رابعاً  
ــار٢٢يف   -٦٥ ــايو / أيـــ ــه    ٢٠١٢مـــ ــن اجتماعـــ ــر عـــ ــل التقريـــ ــق العامـــ ــد الفريـــ ، اعتمـــ

(CTOC/COP/WG.6/2012/L.1).  
  


