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020818    020818    V.18-05117 (A) 

*1805117*  

  الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل
  ٢٠١٨األول/أكتوبر  تشرين ١٦فيينا، 

 

  

  جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
    

  جدول األعمال املؤقَّت    
  
  املسائل التنظيمية:  -١

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

  
املتعلقة  االعتبارات لية تســـــليم املطلوبني، مبا يف ذلكتعجيل عم تعترضاليت  املشـــــاكل  -٢

سالمة  صحة وال سائل األخرى املتعلقةبال سانحب وامل ضًالقوق اإلن ستراتيجيات  ، ف عن ا
  طلب التسليم. تلبيةاملتهمون لتأخري  يلجأ إليهاالتقاضي اليت 

 مسائل أخرى.   -٣

  اعتماد التقرير.  -٤
    

      الشروح    
      املسائل التنظيمية  -١  

    افتتاح االجتماع  (أ)  
من يوم  ٠٠/١٠ســــــوف يفتتح اجتماع الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف الســـــــاعة 

  .٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٦الثالثاء، 
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    األعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم   (ب)  
ع يف االجتماع اخلامس عشـــــر للمكتب ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  املوســـــَّ

 ، دعي أعضـــــــاء املكتب٢٠١٨كانون الثاين/يناير  ٢٢اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املنعقد يف 
ع  بالتعاون ملعينإىل النظر يف مقترح لعقد اجتماع إضـــــايف ملدة يوم واحد للفريق العامل ا املوســـــَّ

  .التاسعة دورة مؤمتر األطرافالدويل، بالتوازي مع 
سادس عشر للمكتب ع ويف االجتماع ال  ، أبلغ رئيُس٢٠١٨شباط/فرباير  ٢٨، املنعقد يف املوسَّ

ع املؤمتر املكتَب ــــَّ ــــرين األول/أكتوبر  ١٦يوم  اعتراضــــات، ومن مث أقرَّ أيُّ بأنه مل ترد املوس تش
  لعقد اجتماع إضايف للفريق العامل مدته يوم واحد. ٢٠١٨

ع بالتوافق الضـــمين لآلراء على البند اإلضـــايف يف ســـَّ ، وافق املكتب املو٢٠١٨وز/يوليه مت ٩ويف 
لية تســـليم املطلوبني، مبا تعجيل عم تعترضاليت  املشـــاكل، املعنون "جدول أعمال الفريق العامل

 ، فضالً قوق اإلنسانحب واملسائل األخرى املتعلقةاملتعلقة بالصحة والسالمة  االعتبارات ذلك يف
  ".طلب التسليم تلبيةاملتهمون لتأخري  يلجأ إليهاعن استراتيجيات التقاضي اليت 

    
 االعتبارات لية تسليم املطلوبني، مبا يف ذلكتعجيل عم تعترضاليت  املشاكل  -٢  

 ، فضالً قوق اإلنسانحب واملسائل األخرى املتعلقةاملتعلقة بالصحة والسالمة 
    طلب التسليم تلبيةاملتهمون لتأخري  يلجأ إليهااستراتيجيات التقاضي اليت  عن

 ١٣إىل  ٩اقترح الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل، يف اجتماعه الثامن املنعقد يف فيينا من 
من  ٣٨، مواضـــيع للمناقشـــة يف اجتماعاته املقبلة (انظر الفقرة ٢٠١٧تشـــرين األول/أكتوبر 

). وأعدت األمانة مقترحات CTOC/COP/WG.2/2017/4–CTOC/COP/WG.3/2017/4الوثيقة 
ها الفريق العامل، لكي يقرَّ مها إىل االقتراحات اليت قدَّ مبواضـــيع إضـــافية للمناقشـــة، اســـتنادًا

  للمؤمتر. املوسَّع املكتب
، نوقشت ٢٠١٨أيار/مايو  ٣١إىل  ٢٨ويف االجتماع التاسع للفريق العامل، املنعقد يف فيينا من 

طائفة واســعة من املواضــيع املتعلقة بتســليم املطلوبني، منها املواضــيع اليت اقترحها الفريق العامل، 
ــــــليم  يف إطار بند جدول األعمال املعنون "مناقشـــــــة التحديات اليت تواَجه أثناء إجراءات تس

املطلوبني: (أ) املشاورات بني الدولة املتلقية للطلب والدولة الطالبة؛ (ب) تبادل املعلومات بشأن 
ي من أجل الصعيدين اإلقليمي والعامل إجراءات تسليم املطلوبني؛ (ج) تقدمي املساعدة التقنية على

  ركزية".دعم السلطات امل
ر أن يواصــل الفريق العامل مناقشــة اجلوانب املتعلقة بتســليم املطلوبني يف اجتماعه العاشــر، وتقرَّ
 االعتبارات لية تســـــليم املطلوبني، مبا يف ذلكتعجيل عم تعترضاليت  املشـــــاكللتركيز على مع ا

عن اســتراتيجيات  ، فضــًالقوق اإلنســانحب واملســائل األخرى املتعلقةاملتعلقة بالصــحة والســالمة 
  .طلب التسليم تلبيةاملتهمون لتأخري  يلجأ إليهاالتقاضي اليت 

    

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2017/4
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    الوثائق    
ـــــية من إعداد األمانة عن  ـــــاس لية تســـــليم تعجيل عم تعترضاليت  املشـــــاكلورقة معلومات أس

قوق حب واملســـائل األخرى املتعلقةاملتعلقة بالصـــحة والســـالمة  االعتبارات املطلوبني، مبا يف ذلك
طلب التســليم  تلبيةاملتهمون لتأخري  يلجأ إليهاعن اســتراتيجيات التقاضــي اليت  ، فضــًالاإلنســان

)CTOC/COP/WG.3/2018/5(  
    

    مسائل أخرى  -٣  
، فليس من املنتظر يف ٣نظرًا لعدم توجيه انتباه األمانة إىل أيِّ مســائل ُيراد طرحها يف إطار البند 

  الوقت احلاضر تقدمي أيِّ وثائق بشأنه. 
    

    اعتماد التقرير  -٤  
ســــوف يعتمد الفريُق العامل تقريرًا عن اجتماعه، وســــوف تتوىل األمانة إعداد مشــــروع ذلك 

  التقرير.
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  املرفق
  

  تنظيم األعمال املقترح  
  

  التاريخ والوقت
بند جدول 
  العنوان أو الوصف  األعمال

تشرين  ١٦الثالثاء، 
  األول/أكتوبر

  

  افتتاح االجتماع  (أ) ١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب) ١ 
لية تسليم تعجيل عم تعترضاليت  املشاكل  ٢ 

املتعلقة بالصحة  االعتبارات املطلوبني، مبا يف ذلك
قوق حب واملسائل األخرى املتعلقةوالسالمة 
عن استراتيجيات التقاضي اليت  ، فضًالاإلنسان

  طلب التسليم تلبيةاملتهمون لتأخري  يلجأ إليها
لية تسليم تعجيل عم تعترضاليت  املشاكل  ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

املتعلقة  االعتبارات املطلوبني، مبا يف ذلك
 واملسائل األخرى املتعلقةوالسالمة  بالصحة

عن استراتيجيات  ، فضالً قوق اإلنسانحب
 تلبيةاملتهمون لتأخري  يلجأ إليهاالتقاضي اليت 
  ) تابع( طلب التسليم

  مسائل أخرى  ٣ 
  اعتماد التقرير  ٤

 

 


