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*1700458* 

  دةحمدَّ وقواعد إجراءات بوضع املعين االجتماع
  املتحدة األمم اتفاقية تنفيذ استعراض آلية لتشغيل
  الوطنية عرباجلرمية املنظَّمة  ملكافحة

  هبا امللحقة والربوتوكوالت
     *٢٠١٧ أبريل/نيسان ٢٦-٢٤ فيينا،

    املشروح املؤقَّت األعمال جدول  
    املؤقَّت األعمال جدول  

  :التنظيمية املسائل  -١
  االجتماع؛ افتتاح (أ) 
  األعمال. وتنظيم األعمال جدول إقرار  (ب)  

 العناصـر  إىل اسـتناداً  االسـتعراض  آليـة  وقواعـد  إجـراءات  لوضع األول املشروع يف النظر  -٢
  .٨/٢ القرار يف الواردة

  أخرى. مسائل  -٣
  التقرير. اعتماد  -٤
  

    الشروح  
    التنظيمية املسائل  - ١  

    االجتماع افتتاح (أ) 
 دةحمــدَّ وقواعــد إجــراءات بوضــع املعــين املشــاركة املفتــوح الــدويل احلكــومي االجتمــاع ســُيفتتح
 الوطنيـــة عـــرب املنظَّمـــة اجلرميـــة ملكافحـــة املتحـــدة األمـــم اتفاقيـــة تنفيـــذ اســـتعراض آليـــة لتشـــغيل

  .٠٠/١٠ الساعة ،٢٠١٧ نيسان/أبريل ٢٤ االثنني، يوم هبا امللحقة والربوتوكوالت
__________ 

  .٢٠١٧آذار/مارس  ٢٤أُعيد إصدار هذه الوثيقة ألسباب فنية يف   *  
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    األعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار (ب) 
 ٨/٢ قـراره  يف الوطنيـة،  عـرب اجلرمية املنظَّمة  ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف مؤمتر رقرَّ

 الوطنيـــة عــرب اجلرميــة املنظَّمــة    ملكافحــة  املتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  تنفيــذ  اســتعراض  "آليــة  املعنــون 
 األمــم اتفاقيــة تنفيــذ اســتعراض آليــة إنشــاء علــى العمــل مواصــلة ،ا"هبــ امللحقــة والربوتوكــوالت

 التوصـيات  أسـاس  علـى  هبـا  امللحقـة  والربوتوكـوالت  الوطنيـة  عرباجلرمية املنظَّمة  ملكافحة املتحدة
 آلية بوضع املتعلقة اخليارات مجيع باستكشاف املعين الدويل احلكومي االجتماع تقرير يف الواردة
ــة مناســبة ــذ الســتعراض وفعال ــة تنفي ــة عــرباجلرميــة املنظَّمــة   ملكافحــة املتحــدة األمــم اتفاقي  الوطني

  .٢٠١٦ يونيه/حزيران ٧و ٦ يومي فيينا يف ُعقد الذي هبا، امللحقة والربوتوكوالت
 لكـي  االسـتعراض  آلية تشغيل بشأن دةحمدَّ وقواعد إجراءات وضع نفسه، القرار يف املؤمتر، روقرَّ
 باملبــادئ والقواعــد اإلجــراءات تلــك تسترشــد أن علــى التاســعة، دورتــه يف ويعتمــدها فيهــا ينظــر

 بعـض  والقواعـد  اإلجـراءات  يف يدرج أن أيضاً املؤمتر روقرَّ ،٥/٥ قراره يف املذكورة واخلصائص
  القرار. يف الواردة العناصر
 يعقـد،  أن ،٨/٢ قـراره  يف واجلرميـة،  باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب إىل أيضاً املؤمتر وطلب

 إطــار يف املندرجــة األخــرى باألنشــطة املســاس ودون العاديــة امليزانيــة يف املتاحــة املــوارد حــدود يف
 لـه  رتـوفَّ  املشـاركة،  املفتوحـة  الدوليـة  احلكومية االجتماعات من األقل على واحداً اجتماعاً واليته،
 ودعـا  ،االسـتعراض  آليـة  لتشـغيل  دةحمـدَّ  وقواعـد  إجـراءات  وضع بغرض الشفوية، الترمجة خدمات
  الدورات. بني ما فترات خالل ذلك يف مبا العملية، تلك يف املشاركة مواصلة إىل األطراف الدول
 عقــد علــى ،٢٠١٧ شــباط/فرباير ٨ يف املعقــود اجتماعــه يف للمــؤمتر، عاملوسَّــ املكتــب ووافــق

 اتفاقيـة  اسـتعراض  آليـة  لتشـغيل  دةحمـدَّ  وقواعـد  إجراءات بوضع املعين الدويل احلكومي االجتماع
 ٢٤ مـن  الفتـرة  يف هبـا  امللحقـة  والربوتوكوالت الوطنية عرباجلرمية املنظَّمة  ملكافحة املتحدة األمم
 تاملؤقَّـ  األعمال جدول نفسه، االجتماع يف ع،املوسَّ املكتب وأقرَّ .٢٠١٧ نيسان/أبريل ٢٦ إىل

  املذكور. الدويل احلكومي لالجتماع
 أجـل  مـن  ٨/٢ املـؤمتر  لقـرار  وفقاً الوثيقة، هذه مرفق يف الوارد املقترح، األعمال تنظيم أُعدَّ وقد

 حــدود ضـمن  إليــه املسـندة  املهــام أداء مـن  املشــاركة املفتـوح  الــدويل احلكـومي  االجتمــاع متكـني 
 عامة جلسات مخس بعقد املتاحة املوارد وستسمح مؤمترات. وخدمات وقت من له متاح هو ما

  الست. الرمسية املتحدة األمم بلغات الشفوية الترمجة هلا ُتوفَّر ونصف، يومني مدار على
  

 الواردة العناصر إىل استناداً االستعراض آلية وقواعد جراءاتإل األول املشروع يف النظر  - ٢  
    ٨/٢ القرار يف
 آليــة لتشــغيل دةحمــدَّ وقواعــد إجــراءات وضــع قبــل، مــن أُشــري كمــا ،٨/٢ قــراره يف املــؤمتر ررَّقــ

ــا ينظــر لكــي االســتعراض ــدها فيه ــه يف ويعتم ــَرُت وســوف التاســعة. دورت ــى ضع ــاع عل  االجتم
 إجـراءات  مشـروع  تتضـمن  األمانـة  مـن  رةمـذكِّ  البنـد،  هـذا  يف النظـر  أجل من الدويل، احلكومي
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 هبـــا امللحقـــة والربوتوكـــوالتاجلرميـــة املنظَّمـــة  اتفاقيـــة تنفيـــذ اســـتعراض آليـــة تشـــغيل وقواعـــد
)CTOC/COP/WG.9/2017/2.(  

 علــى العمـل  بـدعم  القائمـة،  املـوارد  حـدود  يف تقـوم،  أن نفسـه،  القـرار  يف األمانـة،  إىل املـؤمتر  وطلـب 
 تقـديرات  تـوفري  خـالل  مـن  خاصـة  هبـا،  امللحقـة  والربوتوكـوالت  االتفاقيـة  تنفيذ استعراض آلية إنشاء
 وأعبـاء  املاليـة  مواردهـا  حـدود  يف التكـاليف  تلـك  متويل تتيح تدابري من ميكن ما وبيان للتكاليف وافية
 املشـاركة  املفتـوح  الـدويل  احلكـومي  االجتمـاع  علـى  ضعـرَ ُت وسوف االقتضاء. حسب القائمة العمل
 تتضـمن  الـيت  ملـذكرة كمـل ا تاملتوخـاة، و  االسـتعراض  آلية تكاليف توزيع بيِّنت األمانة من رةمذكِّ أيضاً

  فيها. ينظر لكي )CTOC/COP/WG.9/2017/3( والقواعد اإلجراءات مشروع
 التكلفــة ناجعــة االســتعراض آليــة تكــون أن ضــرورة علــى نفســه، القــرار يف املــؤمتر، أكــد كــذلك
 القائمــة والتكنولوجيــا واملــوارد واألدوات املعلومــات تســتخدم وأن االســتعمال وســهلة ومــوجزة
 وسـلطاهتا  األطـراف  الـدول  علـى  هلـا  ضرورة ال أعباء تفرض ال حبيث األمثل النحو وعلى بفعالية
 املعلومـات  بشأن رةكِّمذ األمانة تعد وسوف االستعراض. عملية يف املشاركني وخربائها املركزية

ــات واملــوارد واألدوات ــذ اســتعراض أجــل مــن املتاحــة والتكنولوجي ــة تنفي اجلرميــة املنظَّمــة   اتفاقي
لكـي   )CTOC/COP/WG.9/2017/CRP.1( اجتمـاع  ورقـة  صـورة  يف ،هبا امللحقة والربوتوكوالت

  فيها. النظر أجل من الدويل احلكومي االجتماع على ضعَرُت
  

    الوثائق    
 املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  تنفيـذ  ضااسـتعر  آلية وقواعد إجراءات مشروع تتضمن األمانة من رةمذكِّ

  )CTOC/COP/WG.9/2017/2( هبا امللحقة والربوتوكوالت الوطنية عرباجلرمية املنظَّمة  ملكافحة
اجلرميـة   ملكافحـة  املتحدة األمم اتفاقية تنفيذ استعراض آلية تكاليفتوزيع  بيِّنت األمانة من رةمذكِّ

  )CTOC/COP/WG.9/2017/3( هبا امللحقة والربوتوكوالت الوطنية عرباملنظَّمة 
من األمانة بشأن املعلومات واألدوات واملوارد والتكنولوجيا املتاحـة مـن أجـل اسـتعراض     مذكِّرة 

مــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا  تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّ 
(CTOC/COP/WG.9/2017/CRP.1) 

  
    أخرى مسائل  - ٣  

 الوقـت  يف يتوقَّـع  فـال  ،٣ البند إطار يف طرحها ُيراد مسائل أيِّ إىل األمانة انتباه توجيه لعدم نظراً
  البند. هذا بشأن وثائق أيِّ تقدمي احلاضر

    
    التقرير اعتماد  - ٤  

 تقريـــراً البنـــد، هـــذا إطـــار يف املشـــاركة، املفتـــوح الـــدويل احلكـــومي االجتمـــاع يعتمـــد ســـوف
  أعماله. عن
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    ملرفقا
      املقتَرح األعمال تنظيم  

  والوقت التاريخ
 جدول بند

 والوصفالعنوان األعمال

   أبريل/نيسان ٢٤ االثنني،

 االجتماعافتتاح (أ)١ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  األعمال وتنظيماألعمالجدولإقرار (ب)١ 
 آلية وقواعد إجراءات لوضع األول املشروع يف النظر  ٢ 

  ٨/٢ القراريف الواردة العناصرإىلاستناداًاالستعراض
 آلية وقواعد إجراءات لوضع األول املشروع يف النظر  ٢  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥

  )تابع( ٨/٢ القراريف الواردة العناصرإىلاستناداًاالستعراض
  أبريل/نيسان  ٢٥الثالثاء، 

 آلية وقواعد إجراءات لوضع األول املشروع يف النظر  ٢  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  )تابع( ٨/٢ القراريف الواردة العناصرإىلاستناداًاالستعراض

 آلية وقواعد إجراءات لوضع األول املشروع يف النظر  ٢  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
  )تابع( ٨/٢ القراريف الواردة العناصرإىلاستناداًاالستعراض

  أبريل/نيسان  ٢٦األربعاء، 

 أخرىمسائل ٣ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  التقرير اعتماد  ٤ 

 


