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 الدورة األوىل
 ٢٠٠٤يوليه / متوز٩ –يونيه / حزيران٢٨فيينا، 

  
   جدول األعمال املؤقت املشروح وتنظيم األعمال املقترح               
  جدول األعمال املؤقت           

 :املسائل التنظيمية -١

افتـتاح الـدورة األوىل ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية              )أ( 
 لوطنية؛املنظمة عرب ا

 انتخاب أعضاء املكتب؛ )ب( 

 اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال؛ )ج( 

 النظر يف النظام الداخلي ملؤمتر األطراف واعتماده؛ )د( 

 مشاركة املراقبني؛ )هـ( 

 .اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض )و( 

 ٣٢ من املادة   ٥-٣الـنظر يف آلـيات لتحقـيق أهـداف مؤمتـر األطـراف وفقـا للفقرات                  -٢
 .من االتفاقية

؛ ٥ مـن املادة  ٣الفقـرة  (الـنظر يف متطلـبات اإلبـالغ وفقـا ملـواد االتفاقـية ذات الصـلة           -٣
؛ ١٦مــن املــادة ) أ (٥؛ الفقــرة ١٣ مــن املــادة ٥؛ الفقــرة ٦مــن املــادة ) د (٢الفقــرة 

 ).٣١ من املادة ٦؛ الفقرة ١٨ من املادة ١٤ و١٣الفقرتني 
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مـور املـتعلقة بـربوتوكول مـنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة             الـنظر يف األ    -٤
 .النساء واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

الـنظر يف األمـور املـتعلقة بربوتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر                -٥
 .ألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةواجلو، املكّمل التفاقية ا

 .مسائل أخرى -٦

 .جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية ملؤمتر األطراف -٧

 .اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته األوىل -٨
  

   الشروح     
  املسائل التنظيمية    -١ 

 قية األمم املتحدة ملكافحةافتتاح الدورة األوىل ملؤمتر األطراف يف اتفا )أ( 
  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

سـوف تـنعقد الـدورة األوىل ملؤمتـر األطـراف يف اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية                 
 .٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٨املنظمة عرب الوطنية يوم االثنني، 

  
  انتخاب أعضاء املكتب    )ب( 

ام الداخـلي ملؤمتـر األطـراف بـأن ُينتخـب، عند افتتاح كل          مـن الـنظ    ٢٢تقضـي املـادة      
دورة، رئـيس ومثانـية نـواب للرئـيس ومقـرر مـن بـني ممثـلي الـدول األطـراف احلاضرة يف تلك                      

 .الدورة

وتقضـي املـادة ذاهتا بأن متثَّل كل من اجملموعات االقليمية اخلمس بعضوين يف املكتب                
ي أطــراف يف االتفاقــية ويف واحــد أو أكــثر مــن  يكــون أحدمهــا مــن بــني ممثــلي الــدول الــيت هــ  

ــك         ــيع تلـ ــل ويف مجـ ــدورة، بـ ــتاح الـ ــند افتـ ــا عـ ــدأ نفاذهـ ــد بـ ــون قـ ــيت يكـ ــربوتوكوالت الـ الـ
ويتعني أن يضم املكتب اثنني على األقل من ممثلي الدول اليت           . الـربوتوكوالت إن أمكـن ذلـك      

وخيضع منصبا . لدورةهـي أطـراف يف مجـيع الصـكوك الـيت يكـون قـد بـدأ نفاذها عند افتتاح ا                   
 .رئيس املؤمتر ومقّرره عادة للتناوب بني اجملموعات االقليمية اخلمس

ويـرجى مـن اجملموعـات االقليمـية أن جتـري مشـاورات بشأن تسمية املرشحني لشغل                  
املناصـب االنتخابـية قـبل وقـت كـاف مـن بدايـة الـدورة، بغـية االتفاق على جمموعة مرشحني                  
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 املناصــب املــراد شــغلها، ممــا يتــيح انــتخاب مجــيع أعضــاء مكتــب  يكــون عددهــا مســاويا لعــدد
 .الدورة األوىل ملؤمتر األطراف بالتزكية ويغين عن احلاجة إىل اجراء اقتراع سّري

  
  اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال            )ج( 

أعـّدت األمانـة جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة األوىل ملؤمتر األطراف إثر مشاورات                  
 مع رؤساء اجملموعات االقليمية ٢٠٠٤مـايو  / أيـار ٤مـارس و  / آذار ٢٤يف فييـنا يومـي      عقـدت   

 . والصني ورئاسة االحتاد األورويب٧٧ورئيس جمموعة الـ

ــّد عمــال          ــيقة، فقــد أُع ــرفق هــذه الوث ــرد يف م ــذي ي ــترح لألعمــال، ال ــا التنظــيم املق أم
ر يف البــنود املدرجــة يف بالتوصــيات الصــادرة عــن تلــك املشــاورات، ويقصــد مــنه تســهيل الــنظ

 .جدول األعمال ضمن حدود الوقت املتاح ملؤمتر األطراف وتبعا حلجم املوارد املتاحة له

وسـوف تسـمح املـوارد املـتاحة ملؤمتر األطراف يف دورته األوىل بعقد جلستني عامتني              
 .يوميا مع ترمجة فورية جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية الست

  
   النظام الداخلي ملؤمتر األطراف واعتماده        النظر يف )د( 

، ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٥ املؤرخ   ٥٥/٢٥قـّررت اجلمعـية العامـة، يف قـرارها           
أن تكّمـل اللجـنة املخصصـة لوضـع اتفاقـية ملكافحـة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية مهامها املنبثقة                

ة عرب الوطنية بعقد اجتماع قبل وقت      مـن وضـع اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املنظم              
كــاف مــن انعقــاد الــدورة األوىل ملؤمتــر األطــراف يــتوىل اعــداد مشــروع نــص الــنظام الداخــلي 

 مـن االتفاقـية، لكـي حتال إىل         ٣٢ملؤمتـر األطـراف وقواعـد وآلـيات أخـرى مذكـورة يف املـادة                
 .مؤمتر األطراف يف دورته األوىل للنظر فيها واعتمادها

، أقّرت اللجنة ٢٠٠٤فـرباير  / شـباط ٦ إىل ٢ا الثالـثة عشـرة، املعقـودة مـن        ويف دورهتـ   
املخصصـة مشـروع النظام الداخلي وقررت عرضه على مؤمتر األطراف يف دورته األوىل للنظر    

 .٥٥/٢٥فيه واختاذ اجراء بشأنه، وفقا لقرار اجلمعية العامة 

ــادة  ٢وتقضــي الفقــرة    ــأن يعــتمد   ٣٢ مــن امل ــية ب مؤمتــر األطــراف نظامــه   مــن االتفاق
 . من تلك املادة٤ و٣الداخلي وقواعد حتكم األنشطة املبينة يف الفقرتني 
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  الوثائق  
تقريـر اللجـنة املخصصـة لوضـع اتفاقـية ملكافحـة اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية عن أعمال دورهتا             

 (CTOC/COP/2004/2) ٢٠٠٤فرباير / شباط٦ إىل ٢الثالثة عشرة، اليت عقدت يف فيينا من 

مشـروع الـنظام الداخـلي ملؤمتـر األطـراف يف اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب           
 (CTOC/COP/2004/3)الوطنية 

  
  مشاركة املراقبني      )هـ ( 

يــنص مشــروع الــنظام الداخــلي ملؤمتــر األطــراف عــلى أنــه حيــق ألي دولــة أو مــنظمة     
 من االتفاقية، ٣٦ من املادة   ٢ و ١التفاقية وفقا للفقرتني    تكـامل اقتصادي اقليمية موقّعة على ا      

ــب         ــر بصــفة مراق ــام، أن تشــارك يف املؤمت ــنا بتوجــيه إشــعار خطــي مســبق إىل األمــني الع . ره
 .ومشاركة تلك الدول واملنظمات املوقّعة يعطيها احلق يف املشاركة يف مداوالت املؤمتر

ز ألي دولــة أو مــنظمة تكــامل  ويــنص مشــروع الــنظام الداخــلي أيضــا عــلى أنــه جيــو   
 من االتفاقية أن ٣٦ مـن املـادة   ٢ و١اقتصـادي أخـرى مل توقّـع عـلى االتفاقـية وفقـا للفقـرتني                

تقـّدم إىل املكتــب طلـبا للحصــول عــلى صـفة مراقــب، وُتمـنح تلــك الصــفة مـا مل يقــّرر املؤمتــر      
 .خالف ذلك

ئات واملنظمات اليت ويـنص مشـروع الـنظام الداخـلي كذلـك عـلى أنـه حيق ملمثلي اهلي             
تلقــت دعــوة دائمــة مــن اجلمعــية العامــة للمشــاركة بصــفة مراقــبني يف دورات وأعمــال مجــيع    
املؤمتـرات الدولـية الـيت تعقـد حتـت رعايتها، وممثلي هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة                 

 رهــنا وصــناديقها، وكذلــك ممثــلي الــلجان الفنــية الــتابعة لــلمجلس االقتصــادي واالجــتماعي،  
ــبني، دون حــق يف          ــام، أن يشــاركوا بصــفة مراق ــني الع ــعار خطــي مســبق إىل األم ــيه إش بتوج

 .التصويت، يف اجللسات العامة للمؤمتر
  

  اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض       )و( 
يـنص مشـروع الـنظام الداخلي على أن يفحص مكتب أي دورة وثائق تفويض ممثلي                 

ص الذين يتكّون منهم وفد الدولة الطرف، وأن يقّدم تقريره  كـل دولـة طـرف وأمسـاء األشـخا         
وحيــق للممــثلني، أن يشــاركوا مؤقــتا يف الــدورة، إىل حــني اختــاذ املكتــب . إىل مؤمتــر األطــراف

ويسمح ملمثل أي دولة طرف كانت دولة أخرى قد اعترضت . قـرارا بشـأن وثـائق تفويضـهم     
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 يتمّتع هبا سائر ممثلي الدول األطراف إىل عـلى مشـاركته بـأن يشـارك مؤقتا بنفس احلقوق اليت     
 .حني تقدمي املكتب تقريره واختاذ املؤمتر قراره هبذا الشأن

  
 ٥-٣النظر يف آليات لتحقيق أهداف مؤمتر األطراف وفقا للفقرات  -٢ 

   من االتفاقية٣٢من املادة 
سني قدرة  مـن االتفاقـية بـأن يـتفق مؤمتـر األطـراف عـلى آليات لتح             ٣٢تقضـي املـادة      

 .الدول األطراف على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وتعزيز تنفيذ االتفاقية واستعراضه

 من االتفاقية بأن يتفق مؤمتر األطراف على آليات ٣٢من املادة   ) أ (٣وتقضـي الفقرة     
ئل  من االتفاقية، بوسا٣١-٢٩لتيسـري األنشـطة الـيت تقـوم هبـا الـدول األطراف مبقتضى املواد                

ولدى النظر يف تلك اآلليات، رمبا يود مؤمتر األطراف أن          . مـنها التشـجيع عـلى مجع التربعات       
 .يستكشف سبال لتعزيز التعاون التقين وفقا ألحكام االتفاقية ذات الصلة

ــرة    ــادة  ) ب (٣وتقضــي الفق ــن امل ــادة ٣٢م ــر    ٢٨ وامل ــتفق مؤمت ــأن ي ــية ب ــن االتفاق  م
 املعلومـات بـني الـدول األطراف عن أمناط اجلرمية املنظمة    األطـراف عـلى آلـيات لتيسـري تـبادل       

واجتاهاهتـا وعـن املمارسـات الـناجحة يف مكافحـتها، وكذلـك بـأن يـنظر يف سـبل لـتعزيز مجع                       
 .وتبادل وحتليل املعلومات املتعلقة بطبيعة اجلرمية املنظمة

اف عــلى  مــن االتفاقــية بــأن يــتفق مؤمتــر األطــر٣٢مــن املــادة ) ج (٣وتقضــي الفقــرة  
ولدى النظر يف   . آلـيات للـتعاون مـع املـنظمات الدولـية واالقليمـية وغـري احلكومية ذات الصلة                

تلـك اآللـيات، رمبـا يود مؤمتر األطراف أن يستكشف أنسب الوسائل لتعزيز التعاون فيما بني                 
الــدول األطــراف وبــني الــدول األطــراف واملــنظمات الدولــية واالقليمــية وغــري احلكومــية ذات  

 .صلةال

 مـن االتفاقـية بـأن يـتفق مؤمتر األطراف على آليات             ٣٢ مـن املـادة      ٤وتقضـي الفقـرة      
الجـراء اسـتعراض دوري لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا اليت بدأ نفاذها، مبا يف ذلك املتطلبات              

 .املتعلقة مبا تقّدمه الدول األطراف من تقارير إىل مؤمتر األطراف

 مـن االتفاقـية بـأن يـتفق مؤمتـر األطراف على كيفية      ٣٢ة   مـن املـاد    ٥وتقضـي الفقـرة      
حصـوله عـلى املعـرفة الالزمـة بالتدابري اليت اختذهتا الدول األطراف لتنفيذ االتفاقية والصعوبات         

 .املصادفة يف ذلك، وكذلك عن براجمها وخططها وممارساهتا

استصــواب ولــدى الــنظر يف هــذا البــند، رمبــا يــود مؤمتــر األطــراف أن يتقصــى مــدى     
فمن شأن برنامج عمل من هذا القبيل أن ميكّن    . وامكانـية وضع برنامج عمل متعّدد السنوات      
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مؤمتـر األطـراف من هيكلة أنشطته على حنو يتيح له تعزيز تنفيذ االتفاقية واستعراضه مبزيد من    
ومــن شـأن ذلــك الـربنامج أيضــا أن ميكّــن الـدول األطــراف مــن    . التفصـيل ومــزيد مـن الــتعّمق  

لتركــيز عــلى تقــدمي معلومــات أكــثر تفصــيال عــن الــتدابري املــتخذة لتنفــيذ االتفاقــية وعــن            ا
الصـعوبات املصـادفة يف ذلك، وهذه املعلومات ستكون ضرورية ملؤمتر األطراف من أجل أداء            

 .املهام املسندة اليه
  

ة ملكافحة النظر يف متطلبات اإلبالغ وفقا للمواد ذات الصلة من اتفاقية األمم املتحد -٣ 
؛ والفقرة ٦من املادة ) د (٢؛ والفقرة ٥ من املادة ٣الفقرة (اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

؛ ١٨ من املادة ١٤ و١٣؛ والفقرتني ١٦من املادة ) أ (٥؛ والفقرة ١٣ من املادة ٥
  )٣١ من املادة ٦والفقرة 
 معلومات حديثة رمبـا يـود مؤمتـر األطـراف أن يـنظر يف أنسب الوسائل  لضمان توافر        

 من ٥؛ والفقرة ٦من املادة   ) د (٢؛ والفقـرة    ٥ مـن املـادة      ٣العهـد حسـبما تقضـي بـه الفقـرة           
 من ٦؛ والفقرة ١٨ من املادة    ١٤ و ١٣؛ والفقـرتني    ١٦مـن املـادة     ) أ (٥؛ والفقـرة    ١٣املـادة   
 . من االتفاقية٣١املادة 

  
  الوثائق  

ـــ     ــم امل ــية األمـ ــن اتفاقـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ ــية    تقريـ ــرب الوطنـ ــنظمة عـ ــرمية املـ ــة اجلـ تحدة ملكافحـ
 والربوتوكوالت امللحقة هبا

  
النظر يف األمور املتعلقة بربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء  -٤ 

  واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
، بـروتوكول مـنع وقمع ومعاقبة االجتار    ٥٥/٢٥ة، يف قـرارها     اعـتمدت اجلمعـية العامـ      

باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة          
 .عرب الوطنية

، وفقا  ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٥وبـدأ نفاذ بروتوكول االجتار باألشخاص يف         
 . من الربوتوكول١٧للمادة 

قضـي مشـروع الـنظام الداخـلي بأنـه، عـند اجـراء مؤمتـر األطـراف مـداوالت حول             وي 
بـروتوكول االجتـار باألشخاص، ال جيوز اختاذ أي توصية أو قرار بشأن الربوتوكول وحده إال          

 .من جانب الدول احلاضرة واملصوتة اليت هي أطراف يف ذلك الربوتوكول
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فحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر النظر يف األمور املتعلقة بربوتوكول مكا -٥ 
  واجلو، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

نوفمـــرب / تشـــرين الـــثاين١٥ املـــؤرخ ٥٥/٢٥اعـــتمـدت اجلمعـــية العامـــة، يف قـــرارها   
ّمل التفاقية ، بـروتوكول مكافحـة هتريـب املهاجـرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املك           ٢٠٠٠

 .األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
 ٢٢، وفقا للمادة ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٨وبـدأ نفـاذ بـروتوكول املهاجـرين يف            

 .من الربوتوكول
ويقضـي مشـروع الـنظام الداخـلي بأنـه، عـند اجـراء مؤمتـر األطـراف مـداوالت حول                

ختــاذ أي توصــية أو قــرار بشــأن الــربوتوكول وحــده إال مــن   بــروتوكول املهاجــرين، ال جيــوز ا
 .جانب الدول احلاضرة واملصّوتة اليت هي أطراف يف ذلك الربوتوكول

ورمبـا يـود مؤمتـر األطـراف أن ينظر يف أنسب الوسائل لضمان توافر معلومات حديثة            
  . من الربوتوكول٨ من املادة ٦العهد حسبما تقضي به الفقرة 

  خرى  مسائل أ  -٦ 
رمبــا يــود مؤمتــر األطــراف، لــدى الــنظر يف هــذا البــند، أن يســتعرض الــتقّدم احملــرز يف     

الـترويج االضايف للتصديق على االتفاقية والربوتوكولني اللذين بدأ نفاذمها بالفعل أو االنضمام            
إىل تلـك الصـكوك، مـن أجـل زيـادة عـدد األطـراف، ممـا يسـاعد عـلى حتقـيق االمتـثال العاملي                       

 . الصكوكلتلك

ورمبـا يـود مؤمتر األطراف أيضا أن يستعرض التقّدم احملرز صوب بدء نفاذ بروتوكول            
مكافحــة صــنع األســلحة الــنارية وأجــزائها ومكّوناهتــا والذخــرية واالجتــار هبــا بصــورة غــري           
مشــروعة، املكّمــل التفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية، وأن يــناقش  

  .ابري الالزمة للتعجيل ببدء نفاذهالتد
  جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية ملؤمتر األطراف             -٧ 

سـوف يـدرس مؤمتـر األطـراف ويقر جدول أعمال مؤقتا لدورته الثانية، تتوىل األمانة                
   .اعداده بالتشاور مع املكتب

  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته األوىل               -٨ 
عـتمد مؤمتـر األطـراف تقريـرا عـن أعمـال دورتـه األوىل سـيتوىل املقـرر اعداد            سـوف ي    

 .مشروعه
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  املرفق  
التنظيم املقترح ألعمال الدورة األوىل ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة   

يونيه / حزيران٢٨ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، اليت ستعقد يف فيينا من 
   ٢٠٠٤ يوليه/ متوز٩إىل 

 التاريخ الوقت البند العنوان أو الوصف

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ )أ (١ افتتاح الدورة األوىل ملؤمتر األطراف
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

 يونيه / حزيران٢٨االثنني، 

   )ب (١ انتخاب أعضاء املكتب
اعتماد جدول األعمال وتنظيم 

 األعمال
   )ج (١

النظر يف النظام الداخلي ملؤمتر 
 مادهاألطراف واعت

   )د (١

   )هـ (١ مشاركة املراقبني
اعتماد تقرير املكتب عن وثائق 

 التفويض
   )و (١

النظر يف آليات لتحقيق أهداف مؤمتر 
 من ٥-٣األطراف وفقا للفقرات 

  من االتفاقية٣٢املادة 

٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٢ 
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

–يونيه / حزيران٢٩الثالثاء، 
 يوليه/ متوز٢اجلمعة 

 متطلبات االبالغ وفقا ملواد النظر يف
 االتفاقية ذات الصلة

٣   

النظر يف األمور املتعلقة بربوتوكول 
منع وقمع ومعاقبة االجتار 

 باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال

٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٤ 
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

 -يوليه / متوز٥االثنني، 
 يوليه / متوز٦الثالثاء، 

 النظر يف األمور املتعلقة بربوتوكول
مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق 

 الرب والبحر واجلو

٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٥ 
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

 -يوليه / متوز٧األربعاء، 
 يوليه/ متوز٨اخلميس، 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٦ مسائل أخرى
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

 يوليه / متوز٩اجلمعة، 

جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية 
 ملؤمتر األطراف

٧   

ر األطراف عن اعتماد تقرير مؤمت
 أعمال دورته األوىل

٨   

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


