
 CTOC/COP/2016/1 األمـم املتحـدة

 

 مؤمتر األطراف يف اتفاقية
 األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية

 املنظمة عرب الوطنية

 
Distr.: General 
27 May 2016 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

 
240616    V.16-03152 (A) 

*1603152*
 

  الثامنةالدورة 
        ٢٠١٦ أكتوبر/تشرين األول ٢١-١٧ فيينا،

  جدول األعمال املؤقت املشروح    
  

  األعمال املؤقتجدول     
  
  :املسائل التنظيمية  -١

  ؛الثامنة افتتاح دورة املؤمتر  (أ)  
  ؛انتخاب أعضاء املكتب  (ب)  
  ؛إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ج)  
  املشاركة؛  (د)  
  ؛تماد تقرير املكتب عن وثائق التفويضاع  (ه)  
  .مناقشة عامة  (و)  

ــة          -٢ ــرب الوطنيـ ــة عـ ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــذ اتفاقيـ ــتعراض تنفيـ اسـ
  :والربوتوكوالت امللحقة هبا

  ؛عرب الوطنية اجلرمية املنظمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   (أ)  
  ؛ار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفالبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجت  (ب)  
  بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو؛  (ج)  
ــذخرية        (د)   ــا وال ــا ومكوناهت ــة وأجزائه بروتوكــول مكافحــة صــنع األســلحة الناري

  .واالجتار هبا بصورة غري مشروعة
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ــوارد يف االتفا     -٣ ــا فيهــا األشــكال   اجلــرائم اخلطــرية األخــرى، حســب تعريفهــا ال ــة، مب قي
  .واألبعاد اجلديدة للجرمية املنظمة عرب الوطنية

التعاون الدويل، مع التركيز خصوصا على تسليم اجملرمني واملساعدة القانونيـة املتبادلـة     -٤
  .والتعاون الدويل ألغراض املصادرة، وإنشاء السلطات املركزية وتعزيزها

  .املساعدة التقنية  -٥
  .لية واملتعلقة بامليزانيةاملسائل املا  -٦
  التاسعة.جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر   -٧
  .مسائل أخرى  -٨
  الثامنة.اعتماد تقرير املؤمتر عن أعمال دورته   -٩
  

  الشروح    
  

  املسائل التنظيمية  - ١  
 

  الثامنة افتتاح دورة املؤمتر   (أ)  
 

األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة       ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة   الثامنة سوف تفتتح الدورة 
  .٠٠/١٠، يف الساعة ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ١٧عرب الوطنية يوم االثنني 

    
  انتخاب أعضاء املكتب  (ب)  

 
مــن النظــام الــداخلي للمــؤمتر بــأن ينتخــب، عنــد افتتــاح كــل دورة، رئــيس    ٢٢تقضــي املــادة 

وعنـد   ل األطـراف احلاضـرة يف تلـك الـدورة.    ومثانية نواب للرئيس ومقرر مـن بـني ممثلـي الـدو    
انتخاب أعضاء مكتب الدورة، متثـل كل جمموعة مـن اجملموعـات اإلقليميـة اخلمـس بعضـوين،      

طراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة      األيكون أحدمها من بني ممثلي الدول 
كــون قــد بــدأ نفاذهــا عنــد افتتــاح  عــرب الوطنيــة ويف واحــد أو أكثــر مــن الربوتوكــوالت الــيت ي 

ويـتعني أن يضـم املكتـب ممـثلَني اثـنني علـى األقـل مـن الـدول          إن مل يكن فيهـا كلـها.   الدورة، 
 .  طراف يف مجيع الصكوكاأل

خيضــع منصــبا رئــيس املــؤمتر مــن نفــس املــادة مــن النظــام الــداخلي للمــؤمتر،  ٣وعمــال بــالفقرة 
وبنــاء عليــه ستســمي دول أمريكــا  ليميــة اخلمــس.قه عــادة للتنــاوب بــني اجملموعــات اإلومقــرر
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، رئيس املؤمتر وأحد نوابـه؛ وسـيطلب مـن جمموعـة دول     الثامنة، يف الدورة الكاريبـيالالتينية و
دول جمموعــات تســمية نائــب واحــد للــرئيس وتســمية املقــرر؛ وســيطلب مــن   أوروبــا الشــرقية

  س.خرى أن ترشح كل منها نائبني للرئياأل اإلقليمية ناطقامل
    

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ج)  
 
، ٢٠١٤ أكتـوبر /تشـرين األول  ١٠ إىل ٦ ، املعقـودة يف فيينـا مـن   السابعةاملؤمتر، يف دورته  أقر

، الفصــل  CTOC/COP/2014/13( ٧/١ مقــرره يف ،الثامنــةجــدول األعمــال املؤقــت لدورتــه    
  باء).-األول

الـذي   ،دورتـه الثامنـة  املتعلـق بتنظـيم أعمـال     ٧/٢ املقـرر أيضا، السابعة يف دورته  ،اعتمد املؤمترو
علــى مــدى مخســة أيــام عمــل؛ وأن يظــل عــدد اجللســات علــى  تــه الثامنــة قــرر فيــه أن تعقــد دور

جلســة تــوفر فيهــا الترمجــة الشــفوية بلغــات األمــم   ٢٠ كــان عليــه يف الــدورات الســابقة، أي   مــا
  التاسعة.قرار بشأن مدة الدورة الثامنة ة تخذ يف هناية الدوراملتحدة الرمسية الست؛ وأن ُي

املقبلـة، أنـه ابتـداء     هبشـأن تنظـيم أعمـال دوراتـ     ٦/٣ه وعالوة على ذلك، قرر املؤمتر يف مقـرر 
القطعـي لتقـدمي مشـاريع القـرارات قبـل أسـبوعني        النـهائي  من الدورة السابعة، سيكون املوعـد 

جتتمـع  بثقة من جلسات األفرقة العاملـة، الـيت   أما مشاريع القرارات املن، املعنية من بداية الدورة
لتقدميها هو ظهر يوم اخلمـيس،   النهائي بالتزامن مع اهليئة العامة للمؤمتر، فسوف يكون املوعد

  .هي مخسة أيام عملالدورة ن مدة بافتراض أ
سـابعة،  املقبلة، وابتداء مـن الـدورة ال   هفيما يتعلق بدورات، أنه، ٦/٣ ، يف مقررهأيضا ر املؤمتروقر

مشاورات غري رمسيـة، بـدون ترمجـة شـفوية، تعقـد يف يـوم العمـل الـذي          كل دورة سوف تسبق
 مسية السابقة لدورة املـؤمتر فرصـة  وسوف تتيح هذه املشاورات غري الر لبدئها،يسبق اليوم األول 

منـها جـدول   وأمـور أخـرى    لكي جتري الـدول مشـاورات غـري رمسيـة بشـأن مشـاريع القـرارات       
  ملؤقت لدورة املؤمتر الالحقة.األعمال ا

، فإن املوعد النهائي القطعي لتقدمي مشاريع القرارات للنظر فيهـا أثنـاء   ٦/٣ ووفقا ملقرر املؤمتر
ــدورة  ــة ال ــنني،   الثامن ــوم االث ــو ي ــؤمتر ه ــوبر   ٣ للم ــد  . ٢٠١٦تشــرين األول/أكت وســوف تعق

وينبغـي تقـدمي   . أكتـوبر /ولتشـرين األ  ١٤اجلمعـة  املشاورات غري الرمسية السابقة للـدورة يـوم   
مشاريع القرارات يف أقرب وقت ممكن لكي يتسىن إجراء مناقشـات مثمـرة خـالل املشـاورات     

  .السابقة للدورة
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ــاء اجتماعــه املعقــود يف   ، علــى ٢٠١٦ أبريــل/نيســان ١٢ ووافــق املكتــب املوســع للمــؤمتر، أثن
  ).رفقالثامنة (انظر املدورة املؤمتر ألعمال التنظيم املقترح 

    
  الوثائق    

 
  )CTOC/COP/2016/1جدول األعمال املؤقت املشروح (

 
  املشاركة  (د)  

 
مـن النظـام الـداخلي للمـؤمتر علـى أنـه، رهنـا بتوجيـه إشـعار خطـي مسـبق إىل             ١٤ تنص املادة

األمــني العــام، حيــق ألي دولــة أو منظمــة تكامــل اقتصــادي إقليميــة موقعــة علــى االتفاقيــة وفقــا 
  يف املؤمتر. من االتفاقية أن تشارك بصفة مراقب ٣٦ ملادةمن ا ٢و ١ للفقرتني

من النظام الداخلي على أنه جيوز ألي دولة أو منظمة تكامـل اقتصـادي إقليميـة     ١٥ وتنص املادة
مــن االتفاقيــة أن تقــدم إىل   ٣٦ مــن املــادة ٢و ١ أخــرى مل توقــع علــى االتفاقيــة وفقــا للفقــرتني  

  .ذلك ، ومتنح تلك الصفة ما مل يقرر املؤمتر خالفاملكتب طلبا للحصول على صفة مراقب
مـن النظـام الـداخلي علـى أنـه رهنـا بتوجيـه إشـعار خطـي مسـبق إىل األمـني             ١٦ وتنص املـادة 

العام، حيق ملمثلـي اهليئـات واملنظمـات الـيت تلقـت دعـوة دائمـة مـن اجلمعيـة العامـة للمشـاركة            
دوليــة الــيت تعقــد حتــت رعايتــها، وممثلــي بصــفة مــراقبني يف دورات وأعمــال مجيــع املــؤمترات ال

هيئات األمم املتحدة ووكاالهتـا املتخصصـة وصـناديقها، وكـذلك ممثلـي اللجـان الفنيـة التابعـة         
جيــوز . وللمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي، أن يشــاركوا بصــفة مــراقبني يف مــداوالت املــؤمتر

ملكتـب طلبـا للحصـول علـى     حكومية ذات صلة أن يقدموا إىل ا-أيضا ملمثلي أي منظمة دولية
وقـرر املـؤمتر، يف دورتـه     مركز مراقب، ومينح هلم هذا املركز ما مل يقرر املـؤمتر خـالف ذلـك.   

اخلامسة، أن تتلقى املنظمات احلكومية الدوليـة، الـواردة أمساؤهـا يف القائمـة املدرجـة يف ورقـة       
مـن النظـام    ١٦ ملادةمن ا ٢ ، دعوة دائمة مبقتضى الفقرةCTOC/COP/2010/CRP.7 االجتماع

  .القادمة هالداخلي حلضور دورات
جيوز للمنظمات غـري احلكوميـة ذات الصـلة الـيت     من النظام الداخلي على أنه  ١٧ وتنص املادة

ــدم إىل         ــاعي أن تق ــم املتحــدة االقتصــادي واالجتم ــس األم ــدى جمل ــع مبركــز استشــاري ل تتمت
هــذا املركــز مــا مل يقــرر املــؤمتر  ا املكتــب طلبــا للحصــول علــى مركــز مراقــب، وينبغــي منحهــ  

وإذا تقدمت منظمات غري حكومية ذات صلة ال تتمتـع مبركـز استشـاري لـدى     . خالف ذلك
اجمللس االقتصادي واالجتماعي بطلب للحصول على صفة مراقب، تعمم األمانـة قائمـة بتلـك    

صلة السـماح  وعالوة على ذلك، قرر املؤمتر يف دورته اخلامسة موا. ١٧ املنظمات وفقا للمادة
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متاشـيا مـع النظـام الـداخلي واملمارسـة املرعيـة        هللمنظمات غـري احلكوميـة باملشـاركة يف دوراتـ    
  .دال)-، الفصل الثاينCTOC/COP/2010/17 سابقا (انظر

   
  اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض  (ه)  

 
ــرره   ــؤمتر، مبوجــب مق ــادة٤/٧ عــدل امل ــة    ١٨ ، امل ــداخلي املتعلق ــام ال ــن النظ ــائق   م ــدمي وث بتق

 ٤بـرقم   فقـرة جديـدة  إليهـا   ضـاف أ، ومنـها  ٣ الفقـرة حيـث أدخـل تعـديالت علـى     التفويض، 
  :على النحو التايل

يتــوىل إصــدار وثــائق التفــويض رئــيس الدولــة أو احلكومــة أو وزيــر الشــؤون      -٣"
اخلارجية أو ممثل الدولة الطرف الدائم لدى األمم املتحدة وفقا للقـانون الـوطين لتلـك    

ــة املختصــة يف        ا ــة، اجله ــل اقتصــادي إقليمي ــة تكام ــة منظم ــة الطــرف أو، يف حال لدول
  .املنظمة  تلك

مـن   ٣٩ عندما ينظر املؤمتر يف تعـديالت مقترحـة علـى االتفاقيـة وفقـا للمـادة        -٤"
ــادة  ــة وامل ــويض       ٦٢ االتفاقي ــائق التف ــوىل إصــدار وث ــؤمتر، يت ــداخلي للم ــام ال ــن النظ م

ــا ــة   إمـ ــة أو احلكومـ ــيس الدولـ ــرف      رئـ ــة الطـ ــة يف الدولـ ــؤون اخلارجيـ ــر الشـ أو وزيـ
  ."حالة منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، اجلهة املختصة يف تلك املنظمة  يف  وإما،

من النظام الـداخلي، فحـص وثـائق تفـويض ممثلـي كـل        ١٩ ويتوىل مكتب املؤمتر، وفقا للمادة
. فع تقريـره إىل املـؤمتر  دولة طرف وأمساء األشخاص الذين يتألف منهم وفد الدولة الطرف وير

من النظام الـداخلي، حيـق للممـثلني أن يشـاركوا مؤقتـا يف الـدورة إىل حـني         ٢٠ ووفقا للمادة
دولـة  تعتـرض  ويسمح ملمثل أي دولـة طـرف   . اختاذ مكتب املؤمتر قرارا بشأن وثائق تفويضهم

الــدول طــرف أخــرى علــى مشــاركته بــأن يشــارك مؤقتــا بــنفس احلقــوق الــيت يتمتــع هبــا ممثلــو  
  .األطراف األخرى إىل حني تقدمي مكتب املؤمتر تقريره واختاذ املؤمتر قراره هبذا الشأن

    
  مناقشة عامة  (و)  

 
إللقاء كلمـات عـن مسـائل     "،مناقشة عامة" يف إطار البند الفرعي املعنون، الوقت سوف يتاح

بـاب  سـتفتح األمانـة   و. ذات طابع عام تتصل بتنفيذ االتفاقية وقد تكون موضـع اهتمـام املـؤمتر   
بيــان مــا إذا كانــت  مجيــع الــدول إىل مــع دعــوة  ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ١٩ املــتكلمني يفقيــد 

وسـتظل قائمـة املـتكلمني مفتوحـة حـىت ظهـر       . خماطبة املؤمتر يف إطـار هـذا البنـد الفرعـي    تعتزم 
وســوف تــدرج طلبــات التســجيل يف القائمــة حســب . ٢٠١٦أكتــوبر /تشــرين األول ١٧ يــوم



 

6V.16-03152 

 

CTOC/COP/2016/1

ــها    أســبقي ــا مياثل ــر أو م ــة وزي ــة للممــثلني برتب ويرجــى مــن  . ة تقــدميها، علــى أن تعطــى األولوي
  .كلماهتم ثالث دقائقتتجاوز   أالاملتكلمني 

   
استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   - ٢  

     والربوتوكوالت امللحقة هبا
  ة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةاتفاقية األمم املتحدة ملكافح  (أ)  

 
ــز بشــأن  ٧/١ يف القــرار ــة  تعزي ــذ اتفاقي ــة  كافحــة اجلرميــة املنظمــة  األمــم املتحــدة مل تنفي عــرب الوطني

جمددا أمهية االتفاقية والربوتوكوالت امللحقـة هبـا باعتبارهـا     والربوتوكوالت امللحقة هبا، أكد املؤمتر
  .من أجل مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية الرئيسية املتاحة للمجتمع الدويل األدوات

املـؤمتر علـى أن اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا         شدد ويف القرار نفسه، 
هو عملية مستمرة وتدرجيية، وأنه يلـزم اسـتطالع مجيـع اخليـارات املتعلقـة بوضـع آليـة مناسـبة         

  .يف عملية االستعراض هذه تهوفعالة ملساعد
إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن  ٧/١لــب املــؤمتر أيضــا يف القــرار وط

امليزانية العاديـة ودون املسـاس باألنشـطة األخـرى املندرجـة       من يعقد، يف حدود املوارد املتاحة
تــوفر لــه  ،مــا ال يقــل عــن اجتمــاع واحــد حكــومي دويل مفتــوح املشــاركة   يف إطــار واليتــه، 

مجـة الشـفوية، ويضـم مسـؤولني حكـوميني ذوي خـربة عمليـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ           خدمات التر
االتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا، بغيــة حتليــل اخليــارات واملعلومــات الــيت تقــدمها الــدول  
األطراف، وتزويد املؤمتر يف دورته الثامنـة بتقريـر يتضـمن توصـيات ملموسـة بشـأن اسـتعراض        

توكوالت امللحقة هبا، من خالل إنشـاء آليـة أو آليـات ممكنـة، وتوصـيات      تنفيذ االتفاقية والربو
بشــأن التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة املعنيــة، وفقـــا           

  .٥/٥من االتفاقية وباالسترشاد باملبادئ واخلصائص الواردة يف القرار  ٣٢  للمادة
ــاء اجتمــاع املكتــب املوســع للمــؤمتر  و ــيس  ٢٠١٥آذار/مــارس  ٢٧املعقــود يف  أثن ، رحــب رئ

بصـفته رئـيس   االجتمـاع  السيد حسام عبـد اهللا حسـن غضـية احلسـيين (األردن)     ضور حب املؤمتر
املعين باستكشاف مجيع اخليـارات املتعلقـة بوضـع     االجتماع احلكومي الدويل املفتوح املشاركة

  وكوالت امللحقة هبا.والربوت تفاقيةاالآلية مناسبة وفعالة الستعراض تنفيذ 
املعـين باستكشـاف مجيـع اخليـارات      املفتوح املشـاركة األول االجتماع احلكومي الدويل وعقد 

مـن   والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا    تفاقيـة االاملتعلقة بوضع آلية مناسبة وفعالـة السـتعراض تنفيـذ    
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سـوف حتـال   . و٢٠١٦حزيران/يونيه  ٧و ٦، والثاين يومي ٢٠١٥/سبتمرب أيلول ٣٠إىل  ٢٨
  ).CTOC/COP/2016/11ته الثامنة (رالتقارير املنبثقة من االجتماعني إىل املؤمتر يف دو

ــراره    ــا، يف قـ ــؤمتر أيضـ ــرر املـ ــق    ، ٧/١وقـ ــه يتعلـ ــدول أعمالـ ــد يف جـ ــتمر يف إدراج بنـ أن يسـ
باستعراض تنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا، ممـا سـيتيح للـدول األطـراف، وسـائر           

 أداءألعضاء املهتمـة االطـالع علـى األنشـطة الـيت تضـطلع هبـا األفرقـة العاملـة، وتقيـيم           الدول ا
األمانـة أن  ، وطلـب إىل  تلك األفرقة ومدى فعاليتها، مبا يف ذلك فعاليتـها مـن حيـث التكـاليف    

تِعد، يف حدود املوارد املتاحـة، تقريـرا مـن أجـل األفرقـة العاملـة، يتضـمن تـدابري حمـددة بشـأن           
سـيعرض هـذا التقريـر مـن     و. ؤمتر يف إمكانيـة اعتمادهـا  املـ وتوفري التكاليف لكي ينظـر   النجاعة

  ).CTOC/COP/2016/12األمانة على املؤمتر للنظر فيه (
كتـب أن يقـدم إليـه يف دورتـه الثامنـة      ، إىل امل٧/١وعالوة على ذلك، طلـب املـؤمتر، يف قـراره    

التقـدم  األمانـة عـن    وسيعرض علـى املـؤمتر تقريـر    القرار. ذلكتقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ 
  ) لكي ينظر فيه.  CTOC/COP/2016/13( ٧/١القرار  احملرز يف تنفيذ

ــة   وســتعرض علــى املــؤمتر يف إطــار هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال أيضــا     معلومــات عــن حال
النــات التصــديق علــى اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا واإلشــعارات واإلع 

  والتحفظات املقدمة بشأهنا.
   

  الوثائق    
 

ــة    ــن األمان ــذكرة م ــن    م ــة ع ــارير املنبثق ــل التق ــاعحتي ــدولي نياحلكــومي نياالجتم ــوح نيال  ياملفت
باستكشـاف مجيـع اخليـارات املتعلقـة بوضـع آليـة مناسـبة وفعالـة السـتعراض           نياملعنـي  املشاركة

أيلول/سـبتمرب   ٣٠إىل  ٢٨عقـودين يف فيينـا مـن    ، املوالربوتوكوالت امللحقـة هبـا   تفاقيةاالتنفيذ 
  )CTOC/COP/2016/11( ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٧و ٦، ويومي ٢٠١٥

وتــوفري  لضــمان الكفــاءةيتضــمن تــدابري حمــددة  مــن أجــل األفرقــة العاملــةتقريــر أعدتــه األمانــة 
  )CTOC/COP/2016/12( التكاليف لكي ينظر مؤمتر األطراف يف إمكانية اعتمادها

  )CTOC/COP/2016/13( ٧/١القرار  عن التقدم احملرز يف تنفيذاألمانة تقرير 
حالة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت    

  )CTOC/COP/2016/CRP.1( امللحقة هبا واإلشعارات واإلعالنات والتحفظات املقدمة بشأهنا
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  ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال بروتوكول منع وقمع  (ب)  
 

مــن أجــل إســداء   ، إنشــاء فريــق عامــل مؤقــت مفتــوح العضــوية   ٤/٤مقــرره  قــرر املــؤمتر، يف 
  .بروتوكول االجتار باألشخاصبشأن املشورة وتقدمي املساعدة له يف تنفيذ الوالية املنوطة به 

العامـل املعـين باالجتـار باألشـخاص عنصـرا ثابتـا       أن يكون الفريق ، ٧/١ هيف قرارقرر املؤمتر، و
األمانــة أن مــن عناصــر مــؤمتر األطــراف وأن يقــدم إليــه الفريــق تقــاريره وتوصــياته، وطلــب إىل 

  .  تستمر يف مساعدة األفرقة العاملة على أداء وظائفها
ن تشـري  ١٨إىل  ١٦السـادس مـن    وقد عقد الفريق العامل املعين باالجتار باألشـخاص اجتماعـه  

ــاين/نوفمرب ــة    ٢٠١٥ الثـ ــه الثامنـ ــؤمتر يف دورتـ ــاع إىل املـ ــذا االجتمـ ــر هـ ــال تقريـ ؛ وســـوف حيـ
)CTOC/COP/2016/5.(  

كتـب الراميـة إىل تعزيـز    املسيعرض على املؤمتر تقريـر األمانـة عـن أنشـطة     وباإلضافة إىل ذلك، 
  ) للنظر فيه.  CTOC/COP/2016/2( ودعم تنفيذ بروتوكول االجتار باألشخاص

   
  لوثائقا    

 
 كتب الرامية إىل تعزيز ودعم تنفيـذ بروتوكـول االجتـار باألشـخاص    املتقرير األمانة عن أنشطة 

)CTOC/COP/2016/2(  
 عـن اجتماعـه   تقريـر الفريـق العامـل املعـين باالجتـار باألشـخاص      فيهـا  مـذكرة مـن األمانـة حتيـل     

  )CTOC/COP/2016/5( ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨إىل  ١٦املعقود يف فيينا من 
   

  بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو  (ج)  
 

بشــأن تنفيــذ بروتوكــول مكافحــة هتريــب   ٦/٣ طلــب املــؤمتر إىل الــدول األطــراف، يف قــراره 
هــا عنــد االقتضــاء، مبــا فيهــا   املهــاجرين، أن تواصــل اســتعراض تشــريعاهتا ذات الصــلة، وتعزيز 

تشــريعاهتا اجلنائيــة؛ وأن جتــرم األفعــال الــيت يغطيهــا كــل مــن بروتوكــول مكافحــة هتريـــب           
 باعتبارهـا جـرائم جنائيـة، وذلـك بواسـطة عـدة أمـور منـها         املهاجرين واتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة   

تـب أن يواصـل   كاملوطلب املـؤمتر إىل  . عقوبات مالئمة تتناسب وطبيعة اجلرم وجسامته فرض
مساعداته التقنية وجهوده الرامية إىل بناء القدرات، بالتنسيق والتعاون مع اجلهات الثنائيـة الـيت   

املنظمات الدولية ذات الصلة، الـيت تسـاعد الـدول األطـراف، بنـاء علـى       سائر تقدم املساعدة و
نــاء علــى طلبــها، علــى تنفيــذ بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين وتســاعد أيضــا الــدول، ب 

  .ربوتوكول أو على االنضمام إليهالطلبها، على التصديق على 
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كتـب الراميـة إىل تعزيـز    املتقريـر األمانـة عـن أنشـطة      فيـه  نظـر الوسيعرض على املؤمتر من أجل 
  ). CTOC/COP/2016/3( بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين ودعم تنفيذ

بتهريب املهاجرين عنصرا ثابتـا مـن    عامل املعينأن يكون الفريق ال، ٧/١وقرر املؤمتر، يف قراره 
. ويف القــرار نفســه، طلــب تقــاريره وتوصــياتهإليــه الفريــق يقــدم وأن عناصــر مــؤمتر األطــراف، 

  .  أن تستمر يف مساعدة األفرقة العاملة على أداء وظائفهااملؤمتر إىل األمانة 
ــث       ــه الثال ــاجرين اجتماع ــهريب امله ــين بت ــل املع ــق العام ــد الفري ــن  وعق تشــرين  ٢٠إىل  ١٨م

. وســوف حيــال التقريــر املنبثــق عــن هــذا االجتمــاع إىل املــؤمتر يف دورتــه  ٢٠١٥الثــاين/نوفمرب 
  ).CTOC/COP/2016/6الثامنة (

   
  الوثائق    

 
تعزيـز ودعـم تنفيـذ بروتوكـول مكافحـة هتريـب       الراميـة إىل  كتـب  املتقرير األمانـة عـن أنشـطة    

  ) CTOC/COP/2016/3املهاجرين (
 عــن اجتماعــه رة مــن األمانــة حتيــل فيهــا تقريــر الفريــق العامــل املعــين بتــهريب املهــاجرين  مــذك

  ) CTOC/COP/2016/6( ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠إىل  ١٨ املعقود يف فيينا من
   

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا   (د)  
  بصورة غري مشروعة

 
بروتوكول مكافحة صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا     بشأن أمهية  ٧/٢ حظ املؤمتر، يف قرارهال

ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة    
ة أن احلد من صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا والـذخري      ، اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

واالجتـار هبــا بصــورة غــري مشــروعة ميثــل أحـد العناصــر الرئيســية للجهــود الراميــة إىل احلــد مــن   
اقتناعـه   وأعـرب عـن   العنف الذي يصاحب أنشطة اجلماعات اإلجراميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة،    

بأن هناك حاجة إىل تدعيم التعاون الدويل وتبادل املعلومات من أجل مكافحة صـنع األسـلحة   
  .  أجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعةالنارية و

 ،بروتوكـول األسـلحة الناريـة   ، أن االتفاقيـة، وبـاألخص   ٧/٢واستذكر املؤمتر أيضا، يف قـراره  
مــن أهــم الصــكوك القانونيــة العامليــة ملكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا          

  .  شروعةوالذخرية واالجتار هبا بصورة غري م



 

10V.16-03152 

 

CTOC/COP/2016/1

كتــب مــن أنشــطة بشــأن التوعيــة بالتشــريعات   املمــا قــام بــه  ويف القــرار نفســه، الحــظ املــؤمتر  
ــا، هبــدف     ــا ودعمه ــة وتعميمه ــى  الوطني ــة    املســاعدة عل ــة املنظم ــة اجلرمي ــى اتفاقي التصــديق عل

أن يواصــل، مــن خــالل برناجمــه  وطلــب مــن املكتــب   وبروتوكوهلــا املتعلــق باألســلحة الناريــة، 
ســلحة الناريـــة، مســاعدة الـــدول الطالبــة يف جهودهــا الراميـــة إىل التصــديق علـــى      العــاملي لأل 

  .  بروتوكول األسلحة النارية أو االنضمام إليه وتنفيذه
بالدراسـة املتعلقـة بالطـابع    وعالوة على ذلك، أحاط املؤمتر علما مع التقدير، يف القرار نفسـه،  

كتـب وفقـا   املالـيت جيريهـا    ريبهاهت ستخدمة يفعرب الوطين لالجتار باألسلحة النارية والدروب امل
، وطلـب إىل املكتـب أن ينجـز تلـك الدراسـة      ٦/٢و ٥/٤للوالية املسندة إليه يف قراري املؤمتر 

أن يواصل مجع املعلومات من الدول األطراف عن االجتار غري املشروع باألسـلحة  ا، وويعممه
 باألســلحة الناريــة حنــو النظــر يف نتــائج  الناريــة علــى حنــو منــتظم، ووجــه الفريــق العامــل املعــين 

مـا   الدراسة بغرض تقدمي توصيات إىل املؤمتر يف دورته الثامنة بشأن مآل الدراسة، مبا يف ذلـك 
  .  إذا كان ينبغي تكرارها و/أو حتديثها وإدخال حتسينات عليها

كتــب ملارض علــى املــؤمتر تقريــر مــن األمانــة عــن أنشــطة عومــن أجــل النظــر يف هــذا البنــد، ســي
  ). CTOC/COP/2016/4( ودعم تنفيذ بروتوكول مكافحة األسلحة الناريةرامية إىل تعزيز لا

عنصـرا ثابتـا مـن    ، أن يكون الفريق العامل املعين باألسـلحة الناريـة   ٧/١وقرر املؤمتر، يف قراره 
تسـتمر  األمانـة أن  وطلب إىل  ،تقاريره وتوصياتهالفريق إليه يقدم وأن عناصر مؤمتر األطراف، 

  .  يف مساعدة األفرقة العاملة على أداء وظائفها
، ٢٠١٥حزيران/يونيــه  ٩وعقــد الفريــق العامــل املعــين باألســلحة الناريــة اجتماعــه الثالــث يف   

. وســـوف حتـــال التقـــارير املنبثقـــة عـــن ٢٠١٦أيار/مـــايو  ١٩و ١٨واجتماعـــه الرابـــع يـــومي 
   ).CTOC/COP/2016/7االجتماعني إىل املؤمتر يف دورته الثامنة (

   
  الوثائق    

 
كتـب الراميـة إىل تعزيـز ودعـم تنفيـذ بروتوكـول األسـلحة الناريـة         املتقرير األمانـة عـن أنشـطة    

)CTOC/COP/2016/4(  
عــن اجتماعيــه باألســلحة الناريــة تقريــري الفريــق العامــل املعــين  مــذكرة مــن األمانــة حتيــل فيهــا

 ٢٠١٦حزيران/يونيـــه   ١٩و ١٨ومي ، ويـــ٢٠١٥حزيران/يونيـــه  ٩ يفيف فيينـــا  يناملعقـــود
)CTOC/COP/2016/7(  
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اجلرائم اخلطرية األخرى، حسب تعريفها الوارد يف االتفاقية، مبا فيها األشكال واألبعاد   -٣  
  اجلديدة للجرمية املنظمة عرب الوطنية

 
، الوطنيـة  ، ظهور أشكال وأبعاد جديدة للجرمية املنظمة عـرب ٦/١ الحظ املؤمتر بقلق، يف قراره

، تتـيح نطاقـا   انضـم إليـه عـدد كـبري مـن الـدول      وأكد جمددا أن االتفاقيـة، بصـفتها صـكا عامليـا     
أقـر  عـرب الوطنيـة احلاليـة واملسـتجدة، و     واسعا للتعـاون علـى التصـدي ألشـكال اجلرميـة املنظمـة      

علـى نطـاق العـامل، مبـا يف ذلـك عـن        اجلرميـة  علومات دقيقة عن اجتاهـات وأمنـاط  م إىلباحلاجة 
املنظمـة   وأنه يلزم حتسني نوعيـة البيانـات املتعلقـة باجلرميـة     ،ستجدةاجلديدة وامل ةاملنظم اهلأشكا

  .ونطاق تلك البيانات واكتماهلا
تنفيـذ األحكـام املتعلقـة بالتعـاون     ، املعنـون " ٧/٤باإلضافة إىل ذلـك، أعـرب املـؤمتر يف قـراره     و

من أن اجلرميـة  "، عن القلق نظمة عرب الوطنيةالدويل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
املنظمــة عــرب الوطنيــة قــد اختــذت أشــكاال متنوعــة علــى الصــعيد العــاملي، وأن أشــكاهلا اجلديــدة 
واملستجدة تتطلـب تـدابري تصـد فعالـة تعتمـد علـى تعزيـز التعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة،            

  .ملناسببسبل عدة منها استحداث قنوات للتعاون يف الوقت ا
  وال يتوقع يف الوقت احلايل تقدمي أي وثائق يف إطار هذا البند.

   
التعاون الدويل، مع التركيز خصوصا على تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة   -٤  

  والتعاون الدويل ألغراض املصادرة، وإنشاء السلطات املركزية وتعزيزها
 

للتعـاون الـدويل يف خمتلـف جمـاالت      أكـرب تفاقية توفر فرصـا  ، بأن اال٦/١ سلم املؤمتر، يف قراره
تستكشف بعـد استكشـافا    تنطوي على إمكانات ملأهنا مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، و

ويف القرار نفسه، رحـب املـؤمتر باألنشـطة الـيت اضـطلع هبـا الفريـق العامـل         . يف هذا الشأن تاما
الـدول األعضـاء، إنشـاء     كتـب أن يواصـل، بالتعـاون مـع    املاملعين بالتعاون الـدويل، وطلـب إىل   

بوسـائل منـها عقـد اجتماعـات      شبكات وآليات أخرى لتيسـري التعـاون الرمسـي وغـري الرمسـي،     
إجراء تقيـيم إمجـايل للمعـارف املكتسـبة      إقليمية وأقاليمية وتبادل التجارب بني املمارسني، بغية

  .أعاله والفريق العامل ورةمن خالل األدوات واآلليات املذكشاطرها وت
باعتبارهـا أساسـا    ،تفاقيـة اجلرميـة املنظمـة   العلى األمهيـة اخلاصـة   ، ٧/٤قراره وشدد املؤمتر، يف 

للتعاون الدويل يف جمال تسليم اجملرمني واملساعدة القانونيـة املتبادلـة والتعـاون الـدويل ألغـراض      
  .فيما بني سلطات إنفاذ القانون املصادرة، وكذلك للتدابري الرامية إىل تعزيز التعاون
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ن التعـاون الـدويل جـزء جـوهري مـن العمـل الـذي يقـوم بـه          ويف القرار نفسه، الحـظ املـؤمتر أ  
كتب من أجل دعم الدول األعضاء يف تنفيذ أحكام اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة والربوتوكـوالت     امل

  .  امللحقة هبا تنفيذا فعاال
كتــب املعلــى املــؤمتر تقريــر مــن األمانــة عــن أنشــطة  ومــن أجــل النظــر يف هــذا البنــد، ســيعرض

ــة إىل اللا ــرويج راميــــ ــاون الــــــدويل مــــــن   لتــــ ــة بالتعــــ ــام املتعلقــــ ــة االتنفيــــــذ األحكــــ تفاقيــــ
)CTOC/COP/2016/8.(  

 ،بتنفيذ أحكام التعـاون الـدويل مـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة      املتعلق  ٣/٢وقرر املؤمتر، يف مقرره 
وح العضوية املعين بالتعاون الدويل عنصـرا ثابتـا مـن عناصـر مـؤمتر      أن يكون الفريق العامل املفت

أن تســــتمر يف مســــاعدة األفرقــــة ، إىل األمانــــة ٧/١. وطلــــب املــــؤمتر، يف قــــراره األطــــراف
. وعقــد الفريــق العامــل املعــين بالتعــاون الــدويل اجتماعــه الســادس    علــى أداء وظائفهــا العاملــة
ــومي ــوبر   ٢٨و ٢٧ ي ــى طلــب   .٢٠١٥تشــرين األول/أكت ــاء عل  املكتــب املوســع للمــؤمتر وبن

، سوف حيال التقرير اخلـاص هبـذا االجتمـاع إىل املـؤمتر يف دورتـه      ٢٠١٦نيسان/أبريل  ١٢ يف
  ). CTOC/COP/2016/9الثامنة (

ــرة مــــن     ــابع للفريــــق العامــــل يف الفتــ ــرين  ٢١إىل  ١٩وســــوف يعقــــد االجتمــــاع الســ تشــ
ثامنـــة ملـــؤمتر األطـــراف. ويشـــهد تشـــرين     ، بـــالتزامن مـــع الـــدورة ال  ٢٠١٦األول/أكتـــوبر 
  سنوات على بدء عمل الفريق العامل.   ١٠أيضا مرور  ٢٠١٦األول/أكتوبر 

    
  الوثائق    

 
تنفيـذ األحكـام املتعلقـة بالتعـاون الـدويل      لتـرويج  راميـة إىل ال لاكتـب  املتقرير األمانة عن أنشطة 

  )CTOC/COP/2016/8تفاقية (االمن 
بالتعـاون الـدويل عـن اجتماعـه املعقـود       يها تقرير الفريق العامل املعـين مذكرة من األمانة حتيل ف

  )CTOC/COP/2016/9( ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٨و ٢٧يف فيينا يومي 
    

  املساعدة التقنية  -٥  
 

تنفيـذ األحكــام اخلاصـة باملسـاعدة التقنيـة مـن اتفاقيــة      ، املعنـون " ٧/٣ الحـظ املـؤمتر، يف قـراره   
أن املساعدة التقنية هـي جـزء أساسـي مـن     "، كافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةاألمم املتحدة مل

ــه    ــذ     املالعمــل الــذي يضــطلع ب ــدول األعضــاء علــى تنفي ــة االكتــب مــن أجــل مســاعدة ال تفاقي
  .  والربوتوكوالت امللحقة هبا تنفيذا فعاال
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اعدة التقنيـة إىل الـدول   عرض على املؤمتر، للنظر يف هذا البند، تقرير األمانة عن تقدمي املسـ وسُي
  .CTOC/COP/2016/10)( يف تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا

املعـين باملسـاعدة التقنيـة ميثـل،     الفريق العامـل   ، أن٧/٣كما أن املؤمتر قد أكد جمددا، يف قراره 
  .هعنصرا ثابتا من عناصر، ٤/٣وفقا ملقرره 

ــرا     ــؤمتر، يف الق ــر امل ــك، أق ــى ذل ــق اخلــرباء    ر نفســه، وعــالوة عل ــدها فري ــيت اعتم التوصــيات ال
ــة يف اجتماع   ــاحلكــوميني العامــل املعــين باملســاعدة التقني تشــرين  ٣٠إىل  ٢٨مــن  ينه املعقــودي

  .  ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٧و ٦ويومي ، ٢٠١٣األول/أكتوبر 
يف التقنيــة لفريــق اخلــرباء احلكــوميني العامــل املعــين باملســاعدة يعقــد االجتمــاع التاســع ســوف و

  ، بالتزامن مع الدورة الثامنة للمؤمتر.  ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ١٩إىل  ١٧الفترة من 
   

  الوثائق    
 

تفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة    االتقرير األمانة عن تقدمي املساعدة التقنية إىل الـدول يف تنفيـذ   
  )CTOC/COP/2016/10هبا (

   
  يزانيةاملسائل املالية واملتعلقة بامل  -٦  

 
مــن  ٣٠ ، أن يــدار احلســاب املشــار إليــه يف املــادة ٥٥/٢٥ قــررت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا

إطـار صـندوق األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، إىل أن          يف اتفاقية اجلرميـة املنظمـة،  
تقـدمي  يقرر مؤمتر األطراف يف االتفاقية خالف ذلك، وشجعت الدول األعضاء علـى البـدء يف   

ــر           ــيت مت ــدان ال ــة والبل ــدان النامي ــد البل ــة تزوي ــذكر بغي ــة إىل احلســاب الســالف ال ــات وافي تربع
ــة          ــذ االتفاقي ــة مــن أجــل تنفي ــه مــن مســاعدة تقني ــاج إلي ــد حتت ــا ق ــة مب ــة انتقالي اقتصــاداهتا مبرحل

  .والربوتوكوالت امللحقة هبا، مبا يف ذلك التدابري التحضريية الالزمة لذلك التنفيذ
من النظام الـداخلي للمـؤمتر، تتـوىل األمانـة إعـداد ميزانيـة        )اتيزانيامل(إعداد  ٧٢ للمادة ووفقا

مـن   ٣٢ إىل ٢٩ لتمويل أنشطة املؤمتر ذات الصلة بالتعاون التقين اليت يضطلع هبا وفقـا للمـواد  
مـن بروتوكـول هتريـب     ١٤ من بروتوكـول االجتـار باألشـخاص، واملـادة     ١٠ االتفاقية، واملادة

من بروتوكول األسلحة النارية، وحتيل األمانـة تلـك امليزانيـة إىل الـدول      ١٤ هاجرين، واملادةامل
ــل         ــى األق ــا عل ــا بســتني يوم ــيت ســتعتمد فيه ــة ال ــدورة العادي ــاح ال ــل افتت ــا . األطــراف قب ووفق

ال (اعتماد امليزانية) من النظام الداخلي للمـؤمتر، ينظـر املـؤمتر يف امليزانيـة املعـدة عمـ       ٧٣ للمادة
  بت فيها.من هذا النظام وي ٧٢ باملادة
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  الوثائق    
 

  )CTOC/COP/2016/14مذكرة من األمانة بشأن املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية (
 

  ةالتاسعجدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر   -٧  
 

ة الــذي تضــعه األمانــلتاســعة مــن املزمــع أن ينظــر املــؤمتر يف جــدول األعمــال املؤقــت لدورتــه ا  
  .وأن يوافق عليه ،كتباملبالتشاور مع أعضاء 

   
  مسائل أخرى  -٨  

 
يرتـأى يف   ، فـال ٨ نظرا لعدم استرعاء انتباه األمانة إىل أي مسـائل يـراد طرحهـا يف إطـار البنـد     

  .الوقت احلاضر تقدمي أي وثائق بشأن هذا البند
   

  الثامنةدورته  أعمال اعتماد تقرير املؤمتر عن  -٩  
 

  .همشروع املقرر ، يِعدالثامنةدورته  أعمال يعتمد املؤمتر تقريرا عن من املقرر أن
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     املرفق
  تنظيم األعمال املقترح    

  
  اجللسات املوازية اجللسة العامة  الوقت/التاريخ

تشرين ١٧ االثنني،
 أكتوبر/األول

  

  افتتاح الدورة-(أ)١البند ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

  ضاء املكتب انتخاب أع-(ب)١البند  

إقرار جدول األعمال  - (ج) ١ البند  
 وتنظيم األعمال

 

  املشاركة-(د)١البند  

اعتماد تقرير املكتب  - (ه) ١ البند  
  عن وثائق التفويض

 املناقشة العامة-(و)١البند

 

استعراض تنفيذ اتفاقية األمم  -٢ البند ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 
مة عرب املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

  الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين 
  باملساعدة التقنية

    اتفاقية اجلرمية املنظمة-(أ)٢البند  
تشرين  ١٨ الثالثاء،
 أكتوبر/األول

  

بروتوكول االجتار  - (ب) ٢ البند ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 
 باألشخاص

عامل املعين فريق اخلرباء احلكوميني ال
  )تابعباملساعدة التقنية (

بروتوكول مكافحة  - (ج) ٢ البند ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 
 هتريب املهاجرين

فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين 
  )تابعباملساعدة التقنية (

تشرين ١٩ األربعاء،
 أكتوبر/األول

  

بروتوكول األسلحة  - (د) ٢ البند ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 
 النارية

فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين 
  (تابع)باملساعدة التقنية 

اجلرائم اخلطرية األخرى،  - ٣ البند ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 
حسب تعريفها الوارد يف االتفاقية، 

فيها األشكال واألبعاد اجلديدة  مبا
 للجرمية املنظمة عرب الوطنية

 الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل 
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  اجللسات املوازية اجللسة العامة  الوقت/التاريخ

تشرين  ٢٠ ،اخلميس
 أكتوبر/األول

  

التعاون الدويل، مع التركيز  - ٤ البند ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 
خصوصا على تسليم اجملرمني 

واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون 
الدويل ألغراض املصادرة، وإنشاء 

 السلطات املركزية وتعزيزها

الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل 
  )تابع(

الفريق العامل املعـين بالتعـاون الـدويل      املساعدة التقنية -٥ البند ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 
 )تابع(

تشرين  ٢١ اجلمعة،
 أكتوبر/األول

  

الفريق العامل املعـين بالتعـاون الـدويل      )تابعاملساعدة التقنية ( -٥ البند ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 
 )تابع(

 واملتعلقة بامليزانيةاملسائل املالية-٦البند ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

جدول األعمال املؤقت  - ٧ البند  
 التاسعةلدورة املؤمتر

 

  مسائل أخرى-٨البند  

اعتماد تقرير املؤمتر عن  - ٩ البند  
 الثامنةدورته

 

 


