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  الدورة الثامنة
  ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١-١٧فيينا، 
 *(أ) من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
  اتفاقية  املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا:
        األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

قريران املنبثقان من االجتماعني احلكوميني الدوليني املفتوحي املشاركة الت    
املعنيني باستكشاف مجيع اخليارات املتعلقة بوضع آلية مناسبة وفعالة 

عرب الوطنية  الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة
 أيلول/ ٣٠  إىل ٢٨والربوتوكوالت امللحقة هبا، املعقودين يف فيينا من 

      ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٧و ٦، ويومي ٢٠١٥سبتمرب 
    مذكرة من األمانة    

شدد مؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة،           -١
املعنون "تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة        ٧/١ قراره يف
الربوتوكوالت امللحقة هبـا"، علـى أن اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا         و

هو عملية مستمرة وتدرجيية، وأنه يلـزم اسـتطالع مجيـع اخليـارات املتعلقـة بوضـع آليـة مناسـبة         
  وفعالة ملساعدة املؤمتر يف عملية االستعراض هذه.

األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة      ويف القرار نفسه، طلـب املـؤمتر إىل مكتـب      -٢
يعقـــد، يف حـــدود املـــوارد املتاحـــة يف امليزانيـــة العاديـــة ودون املســـاس باألنشـــطة األخـــرى   أن
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ــة       ــة الدولي ــه، اجتماعــا واحــدا علــى األقــل مــن االجتماعــات احلكومي املندرجــة يف إطــار واليت
، ُتوفَّر له خدمات الترمجـة الشـفوية ويضـم مسـؤولني حكـوميني ذوي خـربة       املفتوحة املشاركة

عمليــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ االتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا، بغيــة حتليــل اخليــارات اآلنفــة  
  .الذكر واملعلومات اليت تقدمها الدول األطراف

مجيـع اخليـارات    وُعقد أول اجتماع حكومي دويل مفتوح املشاركة معين باستكشاف  -٣
بوضــع آليــة مناســبة وفعالــة الســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة     املتعلقــة

، ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ٣٠إىل  ٢٨املنظمــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا مــن       
ــد ــومي   وُعقـ ــاين يـ ــاع الثـ ــه  ٧و ٦االجتمـ ــؤمتر   .٢٠١٦حزيران/يونيـ ــرار املـ ــا لقـ  ،٧/١ووفقـ
ــ ــان     وفسـ ــاعني (الوثيقتـ ــن االجتمـ ــان مـ ــران املنبثقـ ــاح التقريـ  CTOC/COP/WG.8/2015/3يتـ
  للمؤمتر يف دورته الثامنة. )CTOC/COP/WG.8/2016/2و
 


