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*1703175*  

االجتماع املعين بوضع إجراءات وقواعد حمدَّدة لتشغيل آلية  عن تقريرال    
الوطنية  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب

 ٢٦  إىل ٢٤املنعقد يف فيينا من والربوتوكوالت امللحقة هبا، 
 ٢٠١٧نيسان/أبريل 

    
    مةمقدِّ  -أوالً  

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجل     -١ ــة،  قــرَّر مــؤمتر األطــراف يف اتفاقي رميــة املنظَّمــة عــرب الوطني
املعنون "آلية اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب           ٨/٢قراره  يف

والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا"، مواصــلة العمــل علــى إنشــاء آليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة الوطنيــة 
األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا علــى أســاس     
التوصيات الواردة يف تقرير االجتماع احلكومي الدويل املعين باستكشاف مجيع اخليارات املتعلقـة  

ضع آلية مناسـبة وفعالـة السـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب            بو
ــا يــومي     ــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا، الــذي ُعقــد يف فيين ــه  ٧و ٦الوطني  ٢٠١٦حزيران/يوني

)CTOC/COP/WG.8/2016/2.(  
بشــأن تشــغيل آليــة    وقــرَّر املــؤمتر، يف القــرار نفســه، وضــع إجــراءات وقواعــد حمــدَّدة         -٢

االســتعراض لكــي ينظــر فيهــا ويعتمــدها يف دورتــه التاســعة، علــى أن تسترشــد تلــك اإلجــراءات   
ــراره    ــذكورة يف قـ ــائص املـ ــادئ واخلصـ ــد باملبـ ــدرج يف  ٥/٥والقواعـ ــاً أن يـ ــؤمتر أيضـ ــرَّر املـ ، وقـ
  .اإلجراءات والقواعد بعض العناصر الواردة يف القرار

، ٨/٢رات واجلرميـة، يف قـراره   دِّتب األمم املتحدة املعين باملخوطلب املؤمتر أيضاً إىل مك  - ٣
يعقد، يف حدود املوارد املتاحة يف امليزانية العاديـة ودون املسـاس باألنشـطة األخـرى املندرجـة       أن

يف إطــار واليتــه، اجتماعــاً واحــداً علــى األقــل مــن االجتماعــات احلكوميــة الدوليــة املفتوحــة           
ات الترمجة الشفوية، بغرض وضع إجراءات وقواعـد حمـدَّدة لتشـغيل آليـة     املشاركة، توفَّر له خدم

االستعراض، ودعا الـدول األطـراف إىل مواصـلة املشـاركة يف تلـك العمليـة، مبـا يف ذلـك خـالل          
  .فترات ما بني الدورات
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، علــى ٢٠١٧شــباط/فرباير  ٨ووافــق املكتــب املوسَّــع للمــؤمتر، يف اجتماعــه املعقــود يف    -٤
تماع احلكومي الـدويل املعـين بوضـع إجـراءات وقواعـد حمـدَّدة لتشـغيل آليـة اسـتعراض          عقد االج

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا يف الفتـرة        
  .٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٦إىل  ٢٤من 
ــان/أبريل  ١١ويف   - ٥ ــ٢٠١٧نيسـ ــي ، أكَّـ ــؤمتر، السـ ــة املـ ــابوريو دي دت رئيسـ ــيالر سـ دة بـ

ت (كوستاريكا)، أهنا ستتوىل رئاسة االجتماع، بدعم من السيدة ماريا أسـونتا أتشـيلي   رروكافو
ــا)، نائبــة رئيســة املــؤمتر، الــيت ســتتوىل رئاســة االجتمــاع يــوم      نيســان/أبريل  ٢٤ســاباتيين (إيطالي

  .يوم، حيث لن يكون باستطاعة رئيسة املؤمتر ترؤس االجتماع يف ذلك ال٢٠١٧
    

   ص املداوالتملخَّ  -ثانياً  
 ٢٦إىل  ٢٤، يف جلسـاته األوىل والثانيـة والثالثـة والرابعـة املعقـودة مـن       االجتمـاع ناقش   - ٦

من جدول األعمال، املعنون "النظر يف املشـروع األول إلجـراءات    ٢، البند ٢٠١٧نيسان/أبريل 
  ."٨/٢القرار وقواعد آلية االستعراض استناداً إىل العناصر الواردة يف 

إيضــاحات بشــأن مــن خــالل تقــدمي عرضــت األمانــة هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال   و  -٧
بشــأن ليــة االســتعراض وآلقواعــد والجــراءات اإلاخللفيــة القانونيــة واملوضــوعية إلعــداد مشــروع  

  .شغيل اآلليةالحتياجات املالية التقديرية الالزمة لتلاملذكرة املرفقة املتضمنة 
ــ  -٨ وبــاجلهود الــيت بذلتــها الــدول األطــراف    ٨/٢ؤمتر املــب املتكلمــون باعتمــاد قــرار  ورحَّ

ملواصلة املشاركة يف احلوار واملشاورات لتشكيل اإلطار اإلجرائـي آلليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة      
مـن  األمانـة  ا تضطلع بـه  عن تقديرهم مل اًوالربوتوكوالت امللحقة هبا. وأعربوا أيض اجلرمية املنظَّمة

تكــاليف  تفاصــيلملــذكرة املرفقــة الــيت تــبني  اعــداد مشــروع إجــراءات وقواعــد اآلليــة و عمــال إلأ
  .اآلليةتشغيل 

د العديد من املتكلمني على أمهية آلية االستعراض يف مساعدة الدول األطراف علـى  وأكَّ  -٩
ياجـات احملـددة   ال لالتفاقية والربوتوكوالت امللحقـة هبـا وعلـى اسـتبانة وتسـويغ االحت     التنفيذ الفعَّ

يف جمـال  االتفاقيـة  تنفيذ املتعلقة بحتياجات الالالزمة لتعزيز وتيسري تقدمي املساعدة التقنية للوفاء با
عليهـا والـيت    اتُّفـق الـيت  واخلصـائص  املبـادئ  مـن  بعض املتكلمني سلسلة استذكر بناء القدرات. و
ة يوهي: أن تتسـم اآلليـة بالشـفاف   ، ٨/٢وتكرر ذكرها يف قرار املؤمتر  ٥/٥املؤمتر وردت يف قرار 

أالَّ تفضــي إىل أيِّ شــكل مــن أشــكال الترتيــب  و؛ زاهــة الــنوالكفــاءة وعــدم التــدخل والشــمول و 
أن تتجنَّــب موقــف اخلصــومة واملعاقبــة وتشــجِّع علــى انضــمام مجيــع دول العــامل إىل  والتصــنيفي؛ 

االتفاقية والربوتوكوالت امللحقـة هبـا؛ وأن تكـون عمليـة حكوميـة دوليـة وأن ُتجـرى مبنـأى عـن          
أن تســاعد الــدول األطــراف علــى تنفيــذ االتفاقيــة، وعنــد واالنتقائيــة؛ والرتعــة األهــواء السياســية 

  .وتوكوالت امللحقة هبا، تنفيذاً فعَّاالًاالقتضاء الرب
الـيت   ٢٠٣٠د أحد املتكلمني على الوالية العامة الواردة يف خطة التنمية املسـتدامة لعـام   وشدَّ  - ١٠

("التشــجيع علــى إقامــة جمتمعــات  ١٦ســيما هــدفها  ، وال٧٠/١اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا 
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يــق التنميــة املســتدامة، وإتاحــة إمكانيــة وصــول اجلميــع إىل مســاملة ال ُيهمَّــش فيهــا أحــد مــن أجــل حتق
  .الة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات")العدالة، وبناء مؤسسات فعَّ

بـاألحرف الكـبرية يف اللغـة     "procedures and rules" وطلب بعض املـتكلمني كتابـة عبـارة     -١١
  ليزية على حنو ما تقرر يف الدورة الثامنة للمؤمتر. اإلنك
عن طريق وأشار العديد من املتكلمني إىل أمهية ضمان جناعة تكلفة آلية االستعراض املقبلة   -١٢

مـوارد مسـتدامة    مني على أمهيـة تـوفري  لد عديد من املتكدَّاستخدام املوارد املتاحة بأمثل طريقة. وش
ل من امليزانيـة العاديـة   وَّاألنشطة األساسية آللية االستعراض ينبغي أن مت نَّإآللية االستعراض، وقالوا 
د آخرون على أهنم لن يؤيدوا آلية استعراض تنطوي على زيادة يف امليزانية لألمم املتحدة، بينما شدَّ
تاحــة بــني املــوارد املحماولــة التوفيــق الــيت متثلــها بعــض املــتكلمني بالتحــديات  العاديــة لألمانــة. وأقــرَّ

وأشـار   تكاليف بعض اجلوانب التشغيلية لآلليـة، مثـل حجـم الوثـائق الناجتـة ومتطلبـات ترمجتـها.       و
قـرار املـؤمتر   ال يراعـي التعليمـات الـواردة يف     قواعـد الجـراءات و اإلمشـروع  أنَّ أحد املـتكلمني إىل  

د عــدة دَّشــبضــرورة مراعــاة كــل اخليــارات املتعلقــة بطريقــة متويــل آليــة االســتعراض هــذه. و   ٨/٢
  متكلمني على أمهية املساعدة التقنية وطلبوا توفري موارد هلذا الغرض. 

جــراءات اإلاحلــوار بــني املــتكلمني علــى هيكــل ومضــمون مشــروع التركيــز يف  وانصــبَّ  -١٣
قواعد. ويف هذا الصدد، أثريت جمموعـة مـن األسـئلة املطروحـة ملواصـلة النظـر فيهـا، مبـا فيهـا          الو

مســألة مــا إذا كــان ينبغــي استنســاخ بعــض القواعــد اإلجرائيــة الــواردة يف اإلطــار املرجعــي آلليــة  
يني كافحة الفسـاد ويف املبـادئ التوجيهيـة للخـرباء احلكـوم     األمم املتحدة ملاستعراض تنفيذ اتفاقية 

، مـع مراعـاة السـياق    مكافحـة الفسـاد   واألمانة بشأن إجراء االستعراضات القطرية لتنفيـذ اتفاقيـة  
ولكــل واحــد مــن بروتوكوالهتــا؛ ومــا إذا كــان ينبغــي اســتخدام  اجلرميــة املنظَّمــةاخلــاص التفاقيــة 

قائمـة  مصادر خمتلفة للمعلومات يف ملء االستبيان أثناء تنفيـذ اسـتعراض قطـري؛ ومـا إذا كانـت      
خــرباء مــن  اًينبغــي أن تشــمل أيضــ  لغــرض عمليــة االســتعراض  الــيت ســُتجَمعاخلــرباء احلكــوميني 

وتعميمهـا قبـل    قائمـة اخلـرباء احلكـوميني   وما إذا كان يتعني جتميـع   جماالت أخرى كاألكادمييني؛
ا يف وكيفية حل املشاكل العملية املتعلقة بتحديد لغة العمـل الـيت يلـزم اسـتخدامه     سحب القرعة؛

وكيفيـة ضـمان   وكيفية تصميم نتائج كل عملية من عمليات االسـتعراض؛  االستعراض القطري؛ 
  .كفاءة عملية متابعتهاوضمان  االستعراضات القطريةالواردة يف توصيات الجودة واتساق 

وأشــار العديــد مــن املــتكلمني إىل أمهيــة تعزيــز دور ومشــاركة اجملتمــع املــدين يف آليــة           -١٤
 ٤/٦بينمــا أشــار آخــرون إىل "منــوذج مــراكش"، بصــيغته الــيت اعتمــدت يف القــرار  االســتعراض، 

اسـتعراض   بشأن املنظمات غـري احلكوميـة وآليـة    ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية مكافحة الفساد
 اًأحـد املـتكلمني يف منـوذج مـراكش منوذجـ     مل يـر  و. تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد    

ق الناجعـة مـن حيـث    ائـ إحـدى الطر  نَّأ ، ورأىاك اجملتمع املـدين يف آليـة االسـتعراض   إلشر اًمالئم
يف آلية االستعراض هي السماح ملنظمات اجملتمـع املـدين باملشـاركة     شراك اجملتمع املدينالتكلفة إل

ال يراعـي التعليمـات    قواعـد الجـراءات و اإلمشروع  وأشار متكلم آخر إىل أنَّيف األفرقة العاملة. 
ــواردة يف  الــيت تقــر بــدور اجلهــات صــاحبة   بضــرورة مراعــاة كــل اخليــارات   ٨/٢قــرار املــؤمتر ال
اسـتخدام حـل مـراكش التـوافقي      عدم توافق اآلراء بشـأن أنَّ . وأشار أحد املتكلمني إىل املصلحة
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لوفـود قـد يعيـق،    كأساس ملشاركة اجملتمع املدين يف آلية االستعراض على حنـو مـا أعربـت بعـض ا    
  يف رأيه، إنشاء اآللية وبدء تشغيلها.

ــاء    نَّوأعــرب بعــض املــتكلمني عــن قلقهــم مــن أ    -١٥ ــة االســتعراض ميكــن أن تفــرض أعب آلي
لزوم هلا على الدول األطراف وسلطاهتا املختصة وخربائهـا املشـاركني يف عمليـة االسـتعراض.      ال

ا املتـوفرة حاليـ  احملدثـة ذات الصـلة    املعلومـات وأعرب بعض املتكلمني عن تأييدهم لالستفادة من 
واقتـرح أحـد املـتكلمني     .يف إجراءات االستعراض القائمة للمنظمات اإلقليمية والدوليـة األخـرى  

، استعراضـها معـاً   ل، بـد علـى حـدة  الصـكوك األربعـة    صك من أن ينظر املؤمتر يف استعراض كل
د أحـــد . وشـــدَّة بـــإجراء االستعراضـــاتالعمـــل والتكـــاليف املرتبطـــعـــبء بري إدارة اتـــدأحـــد ك

املســتبانة مــن خــالل  واالحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة  عــة املعلومــات اجملمَّأنَّ املــتكلمني علــى 
املستعَرض والـدولتني  البلد حوار بني  وما يلى ذلك من التقييم الذايتاستبيان الردود الواردة على 

ع املـتكلم نفسـه   هي جوانب عملية االستعراض اليت حتقق أعلى قيمة مضـافة. وشـجَّ   املستعرِضتني
الوفود األخرى على دراسة مجيع اخليارات اليت ختتلف عن النموذج املستخدم إلنتـاج الوثـائق يف   

. وكبـديل عـن ذلـك، اقتـرح أحـد املـتكلمني       اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد     إطار آلية 
 تقرير عمومي موجز يركز على توصيات حمددة بغرض مواصلة النظـر فيهـا، بـدالً    النظر يف إتاحة

مــن وضــع تقريــر ســري شــامل مصــحوب خبالصــة وافيــة عموميــة. ودعــم العديــد مــن املــتكلمني  
  اإلبقاء على اهليكل يف صيغة تقارير قطرية مصحوبة خبالصات وافية.  

ــة بشــأن نطــاق مشــا     -١٦ ــة االســتعراض  وأعــرب املتكلمــون عــن آراء متباين ــة يف آلي ركة األمان
ل باملوارد الالزمـة لتشـغيل اآلليـة. وفضَّـ     اًوثيق اًهذه املسألة مرتبطة ارتباط نَّودورها فيها، وأقروا بأ

بعض املتكلمني الصيغة األصلية ملشروع اإلجراءات والقواعد اليت تنص على عملية حكومية دوليـة  
االستعراضـات. ورأى آخـرون أنـه ينبغـي لألمانـة أن تقـدم       دور لألمانة يف إجراء  يِّوال تأيت على أ

نـه دون هـذه املسـاعدة لـن يكـون مـن       ، إذ إاملساعدة إىل الدول األطراف يف إطار آلية االسـتعراض 
أحـد املـتكلمني    . وأشـار مشروع اإلجـراءات والقواعـد  املمكن تشغيل اآللية على النحو املقترح يف 

املسـاعدة املقدمـة مـن األمانـة     أنَّ ة. وأشـار مـتكلم آخـر إىل    تلـك املسـاعد  طبيعة إىل ضرورة حتديد 
  ينبغي أن متاثل تلك املقدمة يف إطار آلية استعراض اتفاقية مكافحة الفساد. 

وأشار أحد املتكلمني إىل احلاجة إىل إدراج حكم عام يف مشروع اإلجـراءات والقواعـد     -١٧
  .االنسحاب من آلية االستعراض ، مناًدولة طرف، حيثما كان ذلك مناسب يَّميكِّن أ
م آخر على ضرورة أخذ إمكانيات البلدان الناميـة الصـغرية يف االعتبـار عنـد     د متكلِّوشدَّ  -١٨

  ال لالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا.اإلبالغ عن التنفيذ الفعَّ
اجلرميـة  مـن اتفاقيـة    ٢وذكر أحد املتكلمني أنـه يف ضـوء الفقـرة الفرعيـة (ي) مـن املـادة         -١٩

يـثري مسـائل تقنيـة     مشـروع اإلجـراءات والقواعـد   اسـتخدام بعـض املصـطلحات يف     ، فـإنَّ املنظَّمة
تتعلق بإمكانية تطبيقها يف إطار املنظمـات اإلقليميـة للتكامـل االقتصـادي األطـراف يف االتفاقيـة،       

  وأنه يتعني تناول هذه املسألة قبل وضع الصيغة النهائية للمشروع.  
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ــاين،  واصــل او  -٢٠ دراســة مشــروع إجــراءات  برئاســة رئيســة املــؤمتر،  الجتمــاع يف يومــه الث
وجــرى تبــادل لــآلراء بشــأن املســائل الرئيســية التاليــة: هيكــل نــواتج    وقواعــد آليــة االســتعراض.

االستعراضات وطوهلا وشكلها، مبا يف ذلك مقترحات خمتلفة بشـأن الشـكل الـدقيق الـذي ينبغـي      
ومســألة ســرية املعلومــات الــيت تقــدمها   ر األمانــة يف هــذا الصــدد؛ لتلــك النــواتج أن تأخــذه ودو 

وابـة إدارة املعـارف، املسـماة    بالدول األطراف املستعَرضة وإتاحة بعض املعلومـات بوسـائل منـها    
واجلـداول الزمنيـة إلجنـاز خمتلـف      بوابة املوارد اإللكترونية والقـوانني املتعلقـة باجلرميـة (شـريلوك)؛    

ــة لالســتعراض  و مراحــل االســتعراض  ــؤمتر يف    ؛املراحــل املختلف ــة للم ــة التابع ــة العامل ودور األفرق
وأشــار أحــد   مســاعدة املــؤمتر علــى إجــراء اســتعراض لالتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا.       

مسـأليت النطـاق اجلغـرايف     مـن االتفاقيـة، فـإنَّ    ٢املتكملني إىل أنه يف ضـوء الفقـرة (ي) مـن املـادة     
لتنفيـــذ وعضـــوية املنظمـــات اإلقليميـــة للتكامـــل االقتصـــادي يف اجملموعـــات لتقـــارير اســـتعراض ا

  اإلقليمية يف األمم املتحدة من املسائل التقنية اليت ينبغي معاجلتها.  
املواضيع اإلضافية التالية خالل اليوم األخري من االجتمـاع:   بادل املتكلمون اآلراء بشأنوت  -٢١

علــى مشــاركة اجملتمــع املــدين يف إطــار آليــة االســتعراض،   رتطبيــق النظــام الــداخلي للمــؤمت إمكانيــة 
وفقـاً ملـا هـو منصـوص     ؛ ودور اجملتمـع املـدين   (مشاركة املنظمات غري احلكومية) ١٧املادة وخباصة 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصـة النسـاء   ، وعليه يف اتفاقية اجلرمية املنظَّمة
لـني التفاقيـة األمـم    ن طريق الـرب والبحـر واجلـو، املكم   كافحة املهاجرين عواألطفال، وبروتوكول م

؛ وإدراج يف آليـة االسـتعراض  ، وكيفيـة مراعـاة ذلـك    عـرب الوطنيـة   اجلرميـة املنظَّمـة  املتحدة ملكافحـة  
يف اجلــزء الــذي يتنــاول مشــاركة اجملتمــع املــدين يف آليــة        القطــاع اخلــاص واألوســاط األكادمييــة   

؛ وإدراج جـــزء خمصـــص لـــدور اجملتمـــع املـــدين  قواعـــدالجـــراءات واإلمشـــروع االســـتعراض مـــن 
ا على تساؤل من أحد املـتكلمني، أوضـحت   دومشاركته يف إجراءات وقواعد آلية االستعراض. ور

إالَّ ل أكثـر تفصـيال لـن يكـون ممكنـا      آلية االسـتعراض بشـك   التكاليف املترتبة علىحتديد أنَّ األمانة 
  املتوخى تنفيذها يف إطار اآللية بشكل أوضح.  بعد حتديد األنشطة

    
     تنظيم االجتماع  -ثالثاً  

   افتتاح االجتماع -ألف 
 .عن رئيسة املؤمتر ورئيسة االجتماع املؤمتر نيابة ةنائبة رئيس افتتحت االجتماع  - ٢٢
    

   الكلمات -باء 
االحتــاد  يف االتفاقيــة:التاليــة مــن جــدول األعمــال ممثِّلــو األطــراف   ٢تكلَّــم يف إطــار البنــد   - ٢٣

إكـوادور، أملانيـا، أوروغـواي،     ،االحتاد الروسي، األرجنتني، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـرائيل   األورويب، 
 )،عـن جمموعـة الـدول األفريقيـة     أيضـاً نيابة ( إيطاليا، باكستان، الربازيل، بروين دار السالم، اجلزائر

غافورة، السـودان، سويسـرا، الصـني، العـراق، عمـان،      جنوب أفريقيا، دولة فلسـطني، رومانيـا، سـن   
الفلبني، فنلندا، فييت نام، الكرسي الرسويل، كندا، كوبا، كوت ديفوار، الكويت، ليبيـا، ماليزيـا،   
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مصر، املكسيك، اململكة العربية السـعودية، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية،        
  .لندا، الواليات املتحدة األمريكيةالنرويج، نيجرييا، اهلند، هو

 واليابان. )اإلسالمية-(مجهوريةتني: إيران التالي تنياملوقع تنيعن الدول بانمراق تكلمو  -٢٤
    

   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -جيم 
، جـدول األعمـال   ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٤أقرَّ االجتماع، يف جلسته األوىل املعقودة يف   -٢٥

  التايل:
  املسائل التنظيمية:  -١  
  افتتاح االجتماع؛ (أ)   
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)    
إىل العناصـر   النظر يف املشروع األول إلجراءات وقواعد آليـة االسـتعراض اسـتناداً     -٢  

  .٨/٢الواردة يف القرار 
  مسائل أخرى.  -٣  
 اعتماد التقرير.  -٤  

    
   احلضور -دال 

 االحتـاد الروسـي،  ، االحتـاد األورويب  االتفاقيـة: يف التاليـة  حضر االجتماع ممثِّلو األطـراف    -٢٦
 أملانيــا، ألبانيــا، إكــوادور، إســرائيل، أســتراليا، إســبانيا، أرمينيــا، األردن، األرجنــتني، أذربيجــان،
 الســـالم،بـــروين دار  الربتغـــال، الربازيـــل، باكســـتان، بـــاراغواي، إيطاليـــا، أوروغـــواي، أنغـــوال،
 بــريو، املتعــددة القوميــات)،-بوليفيــا (دولــة بولنــدا، بوركينــا فاســو، بنمــا، بــنغالديش، بلجيكــا،
مجهوريـة   اجلمهوريـة العربيـة السـورية،    اجلمهوريـة الدومينيكيـة،   اجلزائر، تونس، تشيكيا، تركيا،
 الــدامنرك، جنــوب أفريقيــا، مجهوريــة مولــدوفا، مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقا، كوريــا،

 سـوازيلند،  سـنغافورة،  سـلوفينيا،  سـلوفاكيا،  السـلفادور،  سـري النكـا،   رومانيـا،  دولة فلسطني،
زويال ـفنـ  الفلـبني،  فرنسا، غواتيماال، عمان، العراق، الصني، شيلي، سويسرا، السويد، السودان،
 كنــدا، كرواتيــا، الكرســي الرســويل، قطــر، قــربص، فييــت نــام، فنلنــدا، البوليفاريــة)،-(مجهوريــة

 ليتوانيـا،  ليبيـا،  لكسمربغ، لبنان، كينيا، الكويت، كولومبيا، كوستاريكا، كوت ديفوار، كوبا،
 النـرويج،  ناميبيـا،  ،اململكـة املتحـدة   اململكة العربيـة السـعودية،   ،املكسيك املغرب، مصر، مالطة،
  .اليونان اليمن، ،املتحدةالواليات  هولندا، هنغاريا، اهلند، نيوزيلندا، نيجرييا، النمسا،

 )اإلسـالمية -(مجهوريـة إيران  على االتفاقية: تنياملوقِّع تنيالتالي تنيعن الدول بانوحضر مراق  -٢٧
  .واليابان

 قائمة بأمساء املشاركني. CTOC/COP/WG.9/2017/INF.1/Rev.1وترد يف الوثيقة   -٢٨
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   الوثائق -هاء 
  االجتماع:كانت الوثائق التالية معروضة على   - ٢٩

 ؛(CTOC/COP/WG.9/2017/1) جدول األعمال املؤقَّت املشروح  (أ)  

آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة    عن مذكِّرة من األمانة   (ب)  
: مشــروع إجـــراءات وقواعــد تشــغيل اآلليـــة    املنظَّمــة عــرب الوطنيــة والربوتوكـــوالت امللحقــة هبــا     

(CTOC/COP/WG.9/2017/2)؛  
عن تقديرات االحتياجات املالية آلليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة     مذكِّرة من األمانة   (ج)  

، مبـا يف ذلـك توزيـع    والربوتوكوالت امللحقـة هبـا  عرب الوطنية  املنظَّمةاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
  ؛(CTOC/COP/WG.9/2017/3) تكاليف تشغيلها

استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة    عن آلية مذكِّرة من األمانة   (د)  
 املعلومات واألدوات واملوارد والتكنولوجيا القائمة: املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

(CTOC/COP/WG.9/2017/CRP.1). 
    

   اعتماد التقرير  -رابعاً  
  .٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٦يف  هذا التقرير االجتماعاعتمد   - ٣٠

  


