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100418    100418    V.18-01720 (A)

*1801720*  

  فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية
 ٢٠١٨أيار/مايو  ٣١-٢٨فيينا،

  الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل  
        ٢٠١٨أيار/مايو  ٣١-٢٨فيينا، 

     اناملشروح اناألعمال املؤقَّت الجدو  
   فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية  

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

سات اجليدة   -٢ شريعية من أجل تعزيز تنفيذ اتفاقية التدريب فعالية  عزيزلتاملمار ساعدة الت وامل
  عرب الوطنية. املنظَّمة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية

عرب الوطنية  املنظَّمة إعداد اســـتبيان الســـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  -٣
والفريق العامل فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملســـــاعدة التقنية بني  بند مشـــــترك(

  .)املعين بالتعاون الدويل
  .)بند مشتركمسائل أخرى (  -٤
  .)بند مشتركاعتماد التقرير (  -٥
    

    الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل  
  املسائل التنظيمية:  -١

  افتتاح االجتماع؛  (أ) 
  جدول األعمال وتنظيم األعمال.إقرار   (ب)  

عرب الوطنية  املنظَّمة إعداد اســـتبيان الســـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  -٢
بند مشــــــترك بني الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل وفريق اخلرباء احلكوميني العامل (

  .)املعين باملساعدة التقنية
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  تواجه أثناء إجراءات تسليم املطلوبني:مناقشة التحديات اليت   -٣

  لطلب والدولة الطالبة؛لتلقية املاملشاورات بني الدولة   (أ) 

  تبادل املعلومات بشأن إجراءات تسليم املطلوبني؛  (ب) 

تقدمي املســـــاعدة التقنية على الصـــــعيدين اإلقليمي والعاملي من أجل دعم الســـــلطات   (ج)  
  املركزية.

  .)بند مشتركمسائل أخرى (  -٤
  .)بند مشتركاعتماد التقرير (  -٥
    

    الشروح  
    فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية  
    املسائل التنظيمية  -١  
    افتتاح االجتماع  (أ)  

ســـــوف ُيفتتح االجتماع احلادي عشـــــر لفريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملســـــاعدة التقنية 
  أيار/مايو. ٢٨ االثنني من يوم ٠٠/١٠الساعة  يف
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  
ع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،  ـــــَّ وافق املكتب املوس

 جتمــاعنيا، على مقترح الرئيس بعقــد ٢٠١٨كــانون الثــاين/ينــاير  ٢٢يف اجتمــاعــه املعقود يوم 
للفريق العامل املعين بالتعاون الدويل وفريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملســـــــاعدة  نيمتعاقب

جدول مشــتركة ملناقشــة بند  لســاتج، مع عقد ٢٠١٨أيار/مايو  ٣١إىل  ٢٨التقنية يف الفترة من 
  .٨/٢ لقرار املؤمتر ، وفقًااملنظَّمة إعداد استبيان الستعراض تنفيذ اتفاقية اجلرميةب ملتعلقااألعمال 

 يف، وافق املكتب املوســع بالتوافق الضــمين لآلراء على البند اإلضــايف ٢٠١٨آذار/مارس  ١٢ويف 
فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملســـاعدة التقنية، املعنون "املمارســـات اجليدة أعمال جدول 

فيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة واملســــــاعدة التشــــــريعية من أجل تعزيز تنالتدريب  تعزيز فعاليةل
  عرب الوطنية". املنظَّمة اجلرمية

ندين  ملداوالت بشـــــــأن الب بدأ ا ــــــوف ت ــــــر  ٢و ١وس جدول أعمال االجتماع احلادي عش من 
ـــــــاعــدة التقنيــة يوم لفريق ، ٢٠١٨أيــار/مــايو  ٢٨، االثنني اخلرباء احلكوميني العــامــل املعين بــاملس
  .٠٠/١٠الساعة  يف

املشــــــتركة بشــــــأن البند املشــــــترك من جدول األعمال، املعنون  اجللســــــاتن تبدأ ومن املتوقع أ
بعد عرب الوطنية"  املنظَّمة اســـــتبيان الســـــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  "إعداد

ــــــاعة ٢٠١٨أيار/مايو  ٢٨ظهر يوم االثنني،   ٣٠األربعاء، يوم  من ٠٠/١٣، لتســــــتمر حىت الس
  .٢٠١٨أيار/مايو 
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يف اجللسة ومن املقرَّر مناقشة مسائل أخرى خاصة بكال الفريقني العاملني واعتماد التقرير املشترك 
  .٢٠١٨أيار/مايو  ٣١بعد ظهر يوم اخلميس، اليت ستعقد 

    
واملساعدة التشريعية من أجل تعزيز تنفيذ اتفاقية  تعزيز فعالية التدريبلاملمارسات اجليدة   -٢  

    عرب الوطنية املنظَّمة افحة اجلرميةاملتحدة ملك  األمم
ــــــتقدم األمانة يف إطار البند  ــــــأن  ٢س من جدول األعمال معلومات عن دليل التدريس املقبل بش

، الذي ُوضــــــع كجزء من مبادرة التعليم من أجل العدالة يف إطار الربنامج العاملي املنظَّمة اجلرمية
عدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة لتنفيذ إعالن الدوحة بشــــــأن إدماج منع اجلرمية وال

األوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين 
الوطين والدويل ومشـــــاركة اجلمهور. وقد اعُتمد إعالن الدوحة خالل مؤمتر األمم املتحدة الثالث 

. ٧٠/١٧٤، وأقرته اجلمعية العامة يف قرارها ٢٠١٥يف عام  عشــــــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
صمم دليل التدريس من أجل تعزيز وحتسني التعليم املتعدد التخصصات بشأن هذا املوضوع   وقد

، املنظَّمة اجلرمية يف املستوى اجلامعي، وهو يتضمن وحدات تدريبية بشأن مواضيع من قبيل تعريف
ــــــواق اإلجراميـة عات اإلجراميـةاملنظَّمـة واألس ، وأدوات إنفـاذ القـانون املنظَّمـة ، واختراق اجلمـا

والتعاون بني ســـــلطات إنفاذ القانون، واســـــتراتيجيات املالحقة القضـــــائية، واإلدانة واملصـــــادرة، 
  والتعاون الدويل والوقاية.

اجليدة بشـــــأن هذه املبادرة وغريها من املبادرات التدريبية، ومن خالل تبادل اآلراء واملمارســـــات 
ــــــتفادة من املوارد املتاحة وتعزيز تقدمي  وبشــــــأن تقنيات ومنهجيات التدريب، ميكن للدول االس

ــة حتســــــني فهم  ــدريــب بغي ــةالت ــة اجلرمي ــة املنظَّم ــاتومكــافح عرب الوطني ــك، ه . وعالوة على ذل
ميكن للدول، بعقد  ،إليها تقترب من حتقيق االنضــــــمام العاملي املنظَّمة اتفاقية اجلرمية  نَّأل ونظرا

مداوالت بشــأن املســاعدة التشــريعية يف مواءمة التشــريعات املحلية مع أحكام االتفاقية، أن تناقش 
املساعدة التقنية واألدوات الالزمة لتقدمي املساعدة التقنية، فضال عن التحديات اليت  احتياجاهتا من

  ادة يف تنفيذ االتفاقية.تواجهها والدروس املستف
    

    الوثائق  
واملســـاعدة التدريب  تعزيز فعاليةلورقة معلومات أســـاســـية أعدهتا األمانة حول املمارســـات اجليدة 

  )CTOC/COP/WG.2/2018/2( املنظَّمة التشريعية من أجل تعزيز تنفيذ اتفاقية اجلرمية
    

    )١(الوطنية عرب املنظَّمة إعداد استبيان الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  -٣  
، مواصـــلة عملية إنشـــاء آلية الســـتعراض تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظَّمة ٨/٢قرَّر املؤمتر، يف قراره 

تقرير االجتماع املعين باستكشاف والربوتوكوالت امللحقة هبا، استنادًا إىل التوصيات الواردة يف 
ــــتعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت  ــــبٍة وفعَّالٍة الس مجيع اخليارات املتعلقة بوضــــع آليٍة مناس

ءات ). ويف القرار نفســــــــه، قرَّر املؤمتر وضــــــَع إجراCTOC/COP/WG.8/2016/2( امللحقــة هبــا
                                                                    

  هذا البند بصورة مشتركة. من املزمع أن يناقش الفريقان العامالن  )١(  

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.8/2016/2
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ــعة،   وقواعد ــتعراض لكي ينظر فيها املؤمتر ويعتمدها يف دورته التاس حمدَّدة بشــأن تشــغيل آلية االس
  .٥/٥على أن تسترشد تلك اإلجراءات والقواعد باملبادئ واخلصائص املذكورة يف قراره 

تدرجييًّا مجيَع مواد اال٨/٢وقرَّر املؤمتر أيضـــــــًا، يف قراره  ــــــتعراض  ية االس ناول آل ية ، أن تت فاق ت
والربوتوكوالت امللحقة هبا فيما خيص كل صكٍّ من الصكوك اليت انضمت إليها الدول األطراف، 
حبيث تصـــــنَّف تلك املواد يف جمموعات مواضـــــيعية وفقًا ملضـــــمون أحكامها، وبغية اســـــتعراض 

تاليني، جمموعٍة مواضــــــيعيٍة معيَّنٍة من املواد، أن يضــــــع الفريق العامل ذو الصــــــلة يف العامني ال كل
  مبساعدة من األمانة، استبياَن تقييم ذايتٍّ موجزًا ودقيقًا ومركَّزًا.

ماع  أثنـاءو عدة التقنيـة، واالجت باملســـــــا مل املعين  االجتمـاع العـاشــــــر لفريق اخلرباء احلكوميني العـا
تشــــرين األول/أكتوبر  ١٣إىل  ٩يف الفترة من  اقدُعاللذين للفريق العامل املعين بالتعاون الدويل،   الثامن
عامالن ٢٠١٧ قان ال قد الفري عداد  لســـــــات مشــــــتركةج، ع يان من إ للنظر يف مشــــــروع اســــــتب
ـــة ـــان ـــة  األم جلرمي ـــة ا قي ـــا تف ـــذ ا في ن ت عراض  ت ـــة الســـــــ نظَّم مل ظر  ا ن -CTOC/COP/WG.3/2017/3(ا

CTOC/COP/WG.2/2017/2 لك اجللسات املشتركةت). وُجمعت التعليقات واالقتراحات املقدمة خالل 
  مِّمت بناء على طلب رئيسي الفريقني العاملني كوثيقة ختامية لالجتماعني.ُعورقة غري رمسية  يف

من جـــدول األعمـــال، ســـــــُتعرض على الفريقني العـــاملني الورقـــة  ٣وللنظر يف البنـــد 
 املنظَّمــة تبيــان الســــــتعراض تنفيــذ اتفــاقيــة اجلرميــةتتضــــــمن مشــــــروع اســــــ  اليت  الرمسيــة  غري

)CTOC/COP/WG.2/2018/CRP.1-CTOC/COP/WG.3/2018/CRP.1.(  
  تقدمي أي وثائق أخرى بشأن هذا البند. ليًّاع حاقَّال يتو

    
    الوثائق  

لقرار  ًاوفق عدُأ، املنظَّمة ورقة غري رمسية تتضــمن مشــروع اســتبيان الســتعراض تنفيذ اتفاقية اجلرمية
  )CTOC/COP/WG.2/2018/CRP.1-CTOC/COP/WG.3/2018/CRP.1( ٨/٢مؤمتر األطراف 

    
    )١(مسائل أخرى  -٤  

من جدول األعمال،  ٤ر البند يراد طرحها يف إطانظرًا لعدم اســترعاء انتباه األمانة إىل أيِّ مســائل 
  توقَّع يف الوقت احلاضر تقدمي أيِّ وثائق بشأن هذا البند.ُيفال 

    
    )١(اعتماد التقرير  -٥  

سيعتمد فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية والفريق العامل املعين بالتعاون الدويل 
ــــتركًا عن اجتماع ــــاهتماج، مبا يف ذلك ماهيتقريرًا مش ــــروع  لس ــــتعد األمانة مش ــــتركة، وس املش

  التقرير. ذلك
    

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/2
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    الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل  
    املسائل التنظيمية  -١  
    افتتاح االجتماع  (أ)  

ماع  ــــــوف ُيفَتَتُح االجت عد ظهر يوم االثنني، اس لدويل ب عاون ا بالت مل املعين  عا ــــــع للفريق ال تاس ل
  .٢٠١٨أيار/مايو   ٢٨
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  
جل  بالبنـد من أ جدول األعمـال، يرجى الرجوع   ١االطِّالع على الشــــــروح املتعلقـة  (ب) من 

(ب) من جــدول األعمــال املؤقَّــت لالجتمــاع احلــادي عشــــــر للفريق العــامــل املعين  ١ البنــد إىل
  باملساعدة التقنية (أعاله).

اإلضــــايف ، وافق املكتب املوســــع بالتوافق الضــــمين لآلراء على البند ٢٠١٨آذار/مارس  ١٦ويف 
ه أثناء َجعنون "مناقشــة التحديات اليت تواجدول أعمال الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل، امل من

ــة  ــدول ــــــليم املطلوبني: (أ) املشــــــــاورات بني ال ــة املإجراءات تس ــة؛ لتلقي ــة الطــالب ــدول لطلــب وال
بادل و(ب) ــــــليم املطلوبني  ت مات بشـــــــأن إجراءات تس عدة الت ؛املعلو قدمي املســـــــا ية و(ج) ت قن
  الصعيدين اإلقليمي والعاملي من أجل دعم السلطات املركزية". على

من جدول أعمال الفريق العامل املعين بالتعاون  ٣ومن املتوقع أن تعقد املداوالت بشـــــــأن البند 
حىت بعد ظهر يوم  ٢٠١٨أيار/مايو  ٣٠من بعد ظهر يوم األربعاء  ٠٠/١٥الدويل من الســــــاعة 

  .٢٠١٨أيار/مايو  ٣١اخلميس 
    

    عرب الوطنية  املنظَّمة إعداد استبيان الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  -٢  
 ٣ من جدول األعمال، يرجى الرجوع إىل البند ٢من أجل االطِّالع على الشــــروح املتعلقة بالبند 

العــامــل املعين  فريق اخلرباء احلكومينيلمن جــدول األعمــال املؤقَّــت لالجتمــاع احلــادي عشــــــر 
  .(أعاله) باملساعدة التقنية

    
    مناقشة التحديات اليت تواَجه أثناء إجراءات تسليم املطلوبني  -٣  

املعنون "تعزيز فعالية الســــلطات املركزية املعنية بالتعاون الدويل يف املســــائل اجلنائية  ٨/١يف القرار 
د وِّمؤمتر األطراف بالدول األطراف أن تزعرب الوطنية"، أهاب  املنظَّمة من أجل التصــــــدِّي للجرمية

الســلطات املركزية باملوظفني واملعدات والصــالحيات الالزمة لكي تضــطلع تلك الســلطات بدور 
تنسيقي فعَّال بني خمتلف األجهزة احلكومية داخل الدولة الطرف ومع الدول األطراف األخرى من 

  الدويل يف املسائل اجلنائية. أجل ضمان التنفيذ الفعَّال لالتفاقية بشأن التعاون
وشــــدد املؤمتر يف نفس القرار على أمهية إجراء االتصــــاالت واملشــــاورات بني الســــلطات املركزية 

الدول األطراف املقدمة للطلبات واملتلقية هلا، عند االقتضــــــاء، دعمًا للتعاون الدويل الفعَّال   لدى
أجل ضــــمان أنَّ الطلب املقدَّم كاف قانونيًّا  املرحلة الســــابقة لتقدمي طلبات التعاون الدويل من يف



CTOC/COP/WG.2/2018/1
CTOC/COP/WG.3/2018/1

 

6/8 V.18-01720 
 

ووقائعيًّا مبقتضــــــى القانون الوطين للدولة الطرف املتلقية للطلب، وكذلك يف املرحلة التالية لتقدمي 
الطلب من أجل توضيح مسائل حمددة والسماح بإجراء مشاورات قبل رفض طلب املساعدة كليًّا 

  من االتفاقية. ١٨من املادة  ٢٦رة والفق ١٦من املادة  ١٦ أو جزئيًّا، مبا يتسق مع أحكام الفقرة
سلطات املركزية من أجل ٨/١ويف القرار  صة للتعاون بني ال ضوء على األمهية اخلا سلط املؤمتر ال  ،

اسـتعراض شـؤون تنفيذ الطلبات، ومناقشـة العقبات اليت حتول دون التعاون املتبادل وحتديد احللول 
أو التعاون يف الوقت املناســــب. واملســــاعدة على تيســــري تنفيذ طلبات املســــاعدة هلذه التحديات، 

الــدول األطراف على أن تقوم، بــالتعــاون مع مكتــب األمم املتحــدة املعين  ًااملؤمتر أيضـــــــ ثَّوحــ
باملخدِّرات واجلرمية، بتعزيز التدريب واملســـــاعدة التقنية من أجل تســـــهيل التعاون الدويل يف إطار 

يف هذا الصــــــدد الدول األطراف على إعطاء أولوية للجهود الرامية إىل تدعيم  عجَّشــــــاالتفاقية، و
  املعارف والقدرات لدى السلطات املركزية وسائر املؤسسات ذات الصلة.

 ٢٧وأوصـــى الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف اجتماعه الســـادس، الذي عقد يف فيينا يومي 
أن تنظر الدول األعضــاء يف تشــجيع املمارســني، يف احلاالت ، ب٢٠١٥تشــرين األول/أكتوبر  ٢٨و

ساعدة  سليم املطلوبني أو امل شأن ت صفة غري رمسية قبل تقدمي طلب رمسي ب شاور ب سبة، على الت املنا
القانونية املتبادلة؛ وحتقيقًا لذلك، ينبغي للدول األطراف أن تشــــــجع املبادرات الرامية إىل إتاحة 

اهتا ومتطلباهتا اخلاصــــــة بتقدمي مثل تلك الطلبات (انظر الوثيقة إرشــــــادات واضــــــحة عن إجراء
CTOC/COP/WG.3/2015/4 ه ٢، الفقرة الفرعية)((.  

لفترة دعا الرئيس خالل االجتماع الثامن للفريق العامل املعين بالتعاون الدويل، املعقود يف فيينا يف او
، الوفود إىل اقتراح املواضــــــيع اليت ميكن إدراجها ٢٠١٧تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٣إىل  ٩من 
جداول أعمال االجتماعات املقبلة للفريقني العاملني بعد إجراء مزيد من املشـــاورات بني الدول  يف

واضـــــيع رح عدد من املُتاألطراف بشـــــأهنا وبعد أن ينظر ويبت فيها املكتب املوســـــع للمؤمتر. واق
اجتماعه  عنلالجتماعات املقبلة للفريق العامل املعين بالتعاون الدويل، على النحو املبني يف التقرير 

  ).٣٨ ، الفقرةCTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4الثامن (انظر الوثيقة 
ن طار الب لدويل يود أن يركز  ٣د ويف إ عاون ا بالت مل املعين  عا عل الفريق ال جدول األعمال، ل من 

  مداوالته على املواضيع الفرعية التالية:
  لطلب والدولة الطالبة؛لتلقية املشاورات بني الدولة امل  (أ)  
  تبادل املعلومات بشأن إجراءات تسليم املطلوبني؛   (ب)  
الصعيدين اإلقليمي والعاملي من أجل دعم السلطات تقدمي املساعدة التقنية على   (ج)  
  املركزية.

    
    الوثائق  

ه أثناء إجراءات تســــليم َجيت تواانة عن مناقشــــة التحديات الورقة معلومات أســــاســــية أعدهتا األم
  )CTOC/COP/WG.3/2018/2املطلوبني (

    

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2018/2
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    )١(أخرى مسائل  -٤  
من جدول األعمال،  ٤ر البند نظرًا لعدم اســترعاء انتباه األمانة إىل أيِّ مســائل يراد طرحها يف إطا

  وقَّع يف الوقت احلاضر تقدمي أيِّ وثائق بشأن هذا البند.ُيتفال 
    

    )١(اعتماد التقرير  -٥  
ســــيعتمد الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل وفريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملســــاعدة 

املشتركة، وستعد األمانة مشروع  لساهتماج، مبا يف ذلك همايالتقنية تقريرًا مشتركًا عن اجتماع
  التقرير. ذلك
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  املرفق
      تنظيم األعمال املقترح  

  الفريق العامل  

 التاريخ والوقت
بند جدول 
 األعمال

  فريق اخلرباء احلكوميني العامل 
بند جدول  املعين باملساعدة التقنية

 األعمال

  الفريق العامل 
 املعين بالتعاون الدويل

 العنوان أو الوصف العنوان أو الوصف

     أيار/مايو ٢٨االثنني،

   افتتاح االجتماع (أ) ١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال (ب) ١ 

التدريب  تعزيز فعاليةلاملمارسات اجليدة  ٢ 
واملساعدة التشريعية من أجل تعزيز تنفيذ 

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
 عرب الوطنيةاملنظَّمة

  

التدريب  عزيز فعاليةلتاملمارسات اجليدة  ٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
 )تابعواملساعدة التشريعية (

  

 افتتاح االجتماع (أ) ١   

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال (ب) ١   

إعداد استبيان الستعراض تنفيذ اتفاقية  ٣ 
   املنظَّمة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية

 عرب الوطنية

استبيان الستعراض تنفيذ اتفاقية إعداد  ٢
 املنظَّمة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية

 عرب الوطنية

     أيار/مايو ٢٩الثالثاء،

 )تابعإعداد االستبيان ( ٢ )تابعإعداد االستبيان ( ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 )تابعإعداد االستبيان ( ٢ )تابعإعداد االستبيان ( ٣ ٠٠/١٨-٠٠/١٥

     أيار/مايو ٣٠األربعاء،

 )تابعإعداد االستبيان ( ٢ )تابعإعداد االستبيان ( ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

ه أثناء َجمناقشة التحديات اليت توا ٣   ٠٠/١٨-٠٠/١٥
 إجراءات تسليم املطلوبني

      مايوأيار/ ٣١اخلميس،

ه أثناء َجيات اليت توادِّمناقشة التح ٣    ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 )تابعإجراءات تسليم املطلوبني (

ه أثناء َجمناقشة التحديات اليت توا ٣   ٠٠/١٨-٠٠/١٥
 )تابعإجراءات تسليم املطلوبني (

 )بند مشتركمسائل أخرى ( ٤ )بند مشتركمسائل أخرى ( ٤ 

 )بند مشتركاعتماد التقرير ( ٥ )بند مشتركاعتماد التقرير ( ٥ 

  


