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*1809071*  

دة االجتماع املعين بوضع إجراءات وقواعد حمدَّ
ملتحدة ااستعراض تنفيذ اتفاقية األمم لتشغيل آلية 

لربوتوكوالت ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية وا
  امللحقة هبا

  ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٣-٢١فيينا، 

  

      
      جدول األعمال املؤقَّت املشروح  
      جدول األعمال املؤقَّت    

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

ستنادًا إىل العناصر االإجراءات وقواعد آلية النظر يف مشروع   -٢ القرار  لواردة يفاستعراض ا
٨/٢.  

  مسائل أخرى.  -٣
  اعتماد التقرير.  -٤
    

    الشروح    
    املسائل التنظيمية  -١  

    افتتاح االجتماع  (أ)  
استعراض تنفيذ اتفاقية  وقواعد حمدَّدة لتشغيل آليةسُيفتتح االجتماع الثالث املعين بوضع إجراءات 

حقــة هبــا يوم األربعــاء، األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عرب الوطنيــة والربوتوكوالت املل
  .٠٠/١٠، الساعة ٢٠١٨آذار/مارس   ٢١
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  
ية األمم امل فاق ية، يف قراره قرَّر مؤمتر األطراف يف ات مة عرب الوطن  ٨/٢تحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

ــة  ــة املنظَّمــة عرب الوطني ــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرمي ــاقي ــذ اتف ــــــتعراض تنفي ــة اس املعنون "آلي
ستعراض تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظَّمة  شاء آلية ا صلة العمل على إن والربوتوكوالت امللحقة هبا"، موا

ـــــاس التوصـــــيات الواردة يف تقرير االجتماع احلكومي الدويل والربوتوكوالت ا مللحقة هبا على أس
املفتوح العضــوية املعين باســتكشــاف مجيع اخليارات املتعلقة بوضــع آلية مناســبة وفعالة الســتعراض 

 ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٧و ٦تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، الذي ُعقد يف فيينا يومي 
)CTOC/COP/WG.8/2016/2.(  

يعقد،   رات واجلرمية أن، إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخد٨/٢ِّوطلب املؤمتر أيضــــًا، يف قراره 
ــــــاس باألنشــــــطة األخ ر رى املندرجة يف إطايف حدود املوارد املتاحة يف امليزانية العادية ودون املس

وحة املشـــــاركة، توفَّر له واليته، اجتماعًا واحدًا على األقل من االجتماعات احلكومية الدولية املفت
ية االســـتعراض، خدمات الترمجة الشـــفوية، بغرض وضـــع اإلجراءات والقواعد املحدَّدة لتشـــغيل آل

مبا يف ذلك أث ية،  ها يف تلك العمل لدول األطراف إىل أن تواصـــــــل مشـــــــاركت رات ناء فتودعا ا
  الدورات.  بني ما

عراض تنفيذ اتفاقية وعقد االجتماع األول املعين بوضـــع إجراءات وقواعد حمدَّدة لتشـــغيل آلية اســـت
، ٢٠١٧ن/أبريــل نيســـــــا ٢٦إىل  ٢٤اجلرميــة املنظَّمــة والربوتوكوالت امللحقــة هبــا يف فيينــا من 

نا يف الفترة من  حني يف ثاين يف فيي ماع ال تشــــــرين  ١ىل إأكتوبر /تشــــــرين األول ٣٠عقد االجت
  .٢٠١٧الثاين/نوفمرب 

راء املوافقة الصامتة، ، وافق املكتب املوسع للمؤمتر، يف إطار إج٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٣ويف 
ملكتب املوســع، . ووافق ا٢٠١٨آذار/مارس  ٢٣إىل  ٢١على عقد االجتماع الثالث يف الفترة من 

ل االجتماع ا، على أن يتضــمن جدول أعم٢٠١٧رب كانون األول/ديســم ٧يف اجتماعه املنعقد يف 
د آلية اســـتعراض واحدًا بعنوان "النظر يف مشـــروع وضـــع إجراءات وقواع االثالث بندًا موضـــوعيًّ

  ".٨/٢استنادًا إىل العناصر الواردة يف القرار 
من  ٨/٢األطراف رار مؤمتر وقد ُأعدَّ تنظيم األعمال املقترح (الوارد يف مرفق هذه الوثيقة) وفقًا لق

ن وقت وخدمات مهو متاح له   أجل التمكني من أداء املهام املسندة إىل االجتماع ضمن حدود ما
ف، ُتوفَّر هلا مؤمترات. وســتســمح املوارد املتاحة بعقد مخس جلســات عامة على مدار يومني ونصــ

  الترمجة الشفوية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست.
    

ستعراض استنادًا إىل العناصر الواردة االإجراءات وقواعد آلية النظر يف مشروع   -٢  
    ٨/٢  القرار  يف

قة قواعد إجراءات ومشــــــروع يف ُنِظَر  ــــــتعراض، بصــــــيغته الواردة يف الوثي ية االس ــــــغيل آل تش
CTOC/COP/WG.9/2017/2ع املعين بوضع إجراءات وقواعد حمدَّدة لتشغيل ، ألول مرة يف االجتما

ــــــان/أبريل  ــــــتعراض تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة هبا املنعقد يف نيس آلية اس
باإلضـــــافة إىل . وCTOC/COP/WG.9/2017/4يف الوثيقة االجتماع عن ذلك تقرير اليرد . و٢٠١٧

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.8/2016/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.9/2017/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.9/2017/4
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ذلك، عممت رئيســة املؤمتر عقب اجللســة ورقة غري رمسية تضــمنت مشــروع اإلجراءات والقواعد 
مشلت جمموعة من النقاط الرئيســــــية اليت حددهتا رئيســــــة االجتماع ألغراض املتابعة ومواصــــــلة و

ق بالوثيقة عن التعليقات واملالحظات اليت أبدهتا الوفود أثناء االجتماع فيما يتعل النقاش، فضــــــال
CTOC/COP/WG.9/2017/2 .  

ونظر االجتماع يف مشروع اقتراح بشأن اإلجراءات والقواعد اليت كانت قد أعدت وعممت بناء 
تشغيل آلية على طلب من رئيسة املؤمتر قبل االجتماع الثاين املعين بوضع إجراءات وقواعد حمدَّدة ل

تعميم يف حمصــلة االجتماع تتمثل فق على أن االجتماع، اتُّذلك االســتعراض. ويف اليوم األخري من 
ــا  ــة النظر فيه ــة أخرى ملواصــــــل ــة غري رمسي ــد كورق ــدمج ملشــــــروع اإلجراءات والقواع نص م

)CTOC/COP/WG.9/2018/CRP.1بشــــأن  ). ويف االجتماع الثاين أيضــــا، أعدت الرئيســــة مقترحًا
ــــــتعراض، وأتيح املقترح كورقـــة  حتمـــل الرمز اجتمـــاع مشـــــــــاركـــة مراقبني يف آليـــة االس

CTOC/COP/WG.9/2017/CRP.3يف الـــوثـــيـــقـــة االجـــتـــمـــاع الـــثـــاين ن عـــتـــقـــريـــر يـــرد الـــ. و
CTOC/COP/WG.9/2017/6.  

يف مشــــــروع  من جدول األعمال، لعل االجتماع الثالث يود مواصــــــلة النظر ٢ويف إطار البند 
الوطنية والربوتوكوالت  إجراءات وقواعد آلية اســــتعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب

  قواعد.مسائل أو جوانب معينة من تلك اإلجراءات وال أو مناقشة أيِّامللحقة هبا و/
  .٢البند  إطار يفق وثائ ت احلايل، ال يتوقع تقدمي أيِّوحىت تاريخ إعداد جدول األعمال املؤقَّ

    
    مسائل أخرى  -٣  

ــــــائل ُيراد طرحها يف إطار الب الوقت ، فال يتوقَّع يف ٣ند نظرًا لعدم توجيه انتباه األمانة إىل أيِّ مس
  احلاضر تقدمي أيِّ وثائق بشأن هذا البند.

    
    اعتماد التقرير  -٤  

  من جدول األعمال. ٤سوف يعتمد تقرير عن االجتماع يف إطار البند 
  

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.9/2017/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.9/2018/CRP.1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.9/2017/CRP.3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.9/2017/6
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    املرفق
    تنظيم األعمال املقترح  

  التاريخ والوقت
بند جدول 
  العنوان أو الوصف  األعمال

  ٢٠١٨آذار/مارس  ٢١األربعاء، 
  افتتاح االجتماع  (أ) ١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب) ١ 
النظر يف مشروع وضع إجراءات وقواعد آلية   ٢ 

 استعراض استنادًا إىل العناصر الواردة يف
  ٨/٢  القرار

النظر يف مشروع وضع إجراءات وقواعد آلية   ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
الواردة يف استعراض استنادًا إىل العناصر 

  )تابع( ٨/٢  القرار
  ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٢، اخلميس

النظر يف مشروع وضع إجراءات وقواعد آلية   ٢  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 استعراض استنادًا إىل العناصر الواردة يف

  )تابع( ٨/٢  القرار
النظر يف مشروع وضع إجراءات وقواعد آلية   ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

الواردة يف استعراض استنادًا إىل العناصر 
  )تابع( ٨/٢  القرار

   ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٣، اجلمعة

  مسائل أخرى  ٣  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  اعتماد التقرير  ٤ 
 


