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*1803734*  

 الدورة التاسعة
        ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٩-١٥فيينا، 

     جدول األعمال املؤقَّت املشروح  
   جدول األعمال املؤقَّت  

  املسائل التنظيمية:  -١
  افتتاح دورة املؤمتر التاسعة؛  (أ)

  انتخاب أعضاء املكتب؛  (ب)
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛  (ج)
  املشاركة؛  (د)
  اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض؛  )(ه

  املناقشة العامة.  (و)
اســــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت   -٢

  امللحقة هبا:
  عرب الوطنية؛  نظَّمةاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املاتفاقية   (أ)

  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتِّجار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال؛  (ب)
  بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو؛  (ج)
 تِّجاروالذخرية واالبروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا   (د)

  هبا بصورة غري مشروعة.
اجلرائم اخلطرية األخرى، حســــب تعريفها الوارد يف االتفاقية، مبا فيها األشــــكال واألبعاد   -٣

  للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية. اجلديدة
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التعاون الدويل، مع التركيز خصـــوصـــًا على تســـليم املجرمني واملســـاعدة القانونية املتبادلة   -٤
  تعاون الدويل ألغراض املصادرة، وإنشاء السلطات املركزية وتعزيزها.وال

  املساعدة التقنية.  -٥
  املسائل املالية واملتعلِّقة بامليزانية.  -٦
  جدول األعمال املؤقَّت لدورة املؤمتر العاشرة.  -٧
  مسائل أخرى.  -٨
  اعتماد تقرير املؤمتر عن أعمال دورته التاسعة.  -٩

    
      الشروح  

   املسائل التنظيمية  -١  
   افتتاح دورة املؤمتر التاسعة  (أ)  

سعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ مة عرب الوطنية سُتفتتح الدورة التا
 .٠٠/١٠، الساعة ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٥ثنني، يوم اال

ــــــيتاح يف افتتاح الدورة وقت اليت يلقيها رؤســــــاء املجموعات اإلقليمية للكلمات االفتتاحية  وس
  املستوى. وستلقى هذه الكلمات من املنصة. ون الرفيعوواملتكلم
املستوى يف اجللسة االفتتاحية إىل األمانة عن طريق الربيد  ه طلبات تسجيل املتكلمني الرفيعيوتوجَّ

ــــــتخدام عنوان الربيد اإللكتروين الوارد يف الدعوات، يف موعد أقصــــــاه ظهر يوم  اإللكتروين باس
نه يتعني اختاذ ترتيبات املراســــم اخلاصــــة باملتكلمني ، إذ إ٢٠١٨تشــــرين األول/أكتوبر   ٥ ،اجلمعة

  الرفيعي املستوى سلفًا.
    

   انتخاب أعضاء املكتب  (ب)  
، عند افتتاح كل دورة، رئيس ومثانية ُينتَخبمن النظام الداخلي للمؤمتر بأن  ٢٢تقضــــــي املادة 
ـــــرة يف تلك الدورة، ر رِّومقنواب للرئيس  يعملون بصـــــفتهم من بني ممثلي الدول األطراف احلاض

كل جمموعة من املجموعات  ُتمثَّلأعضــــاء مكتب الدورة. وعند انتخاب أعضــــاء مكتب الدورة، 
اإلقليمية اخلمس بعضـــــوين، يكون أحدمها من بني ممثلي الدول األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظَّمة 

ويتعني أن يضــــــم املكتب أكثر من بروتوكوالت االتفاقية، إن مل يكن فيها كلها.  ويف واحد أو
 ممثَلني اثنني على األقل من الدول األطراف يف مجيع الصكوك.

صبا رئيس املؤمتر ومقرره عادة للتناوب بني املجموعات ٢٢من املادة  ٣وعمًال بالفقرة  ، خيضع من
ــــــتســــــمي جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى يف الدورة  ،اإلقليمية اخلمس. وبناء عليه، س

 ًاي أن ترشح نائب، رئيس املؤمتر وأحد نوابه؛ وسيطلب إىل جمموعة أمريكا الالتينية والكاريبالتاسعة
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للرئيس واملقرِّر؛ وسيطلب من جمموعات دول املناطق اإلقليمية األخرى أن ترشح كل منها  ًاواحد
  نائبني للرئيس.

    
   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ج)  

، جدول ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١إىل  ١٧املؤمتر، يف دورته الثامنة، املعقودة يف فيينا من  أقرَّ
 باء).-، الفصل األولCTOC/COP/2016/15( ٨/١ره ت لدورته التاسعة، يف مقرَّاألعمال املؤقَّ

الذي قرَّر ، التاســعة تهدوراملتعلق بتنظيم أعمال  ٨/٢امنة أيضــًا، املقرَّر واعتمد املؤمتر، يف دورته الث
كان عليه  التاسعة على مدى مخسة أيام عمل؛ وأن يظل عدد اجللسات على مادورة الفيه أن ُتعقد 

الرمسية املتحدة  جلســـــة توفر فيها الترمجة الشـــــفوية بلغات األمم ٢٠يف الدورات الســـــابقة، أي 
  الست؛ وأن ُيتخذ يف هناية الدورة التاسعة قرار بشأن مدة الدورة العاشرة.

بشـــــــأن تنظيم أعمال دوراته املقبلة، أنه ابتداء من  ٦/٣ره ر املؤمتر يف مقرَّوعالوة على ذلك، قرَّ
بداية الدورة الســابعة، ســيكون املوعد النهائي القطعي لتقدمي مشــاريع القرارات قبل أســبوعني من 

ــــاريع القرارات املنبثقة من جلســــات األفرقة العاملة، اليت جتتمع بالتزامن مع  الدورة املعنية، أما مش
اهليئة العامة للمؤمتر، فســوف يكون املوعد النهائي لتقدميها هو ظهر يوم اخلميس، بافتراض أن مدة 

  الدورة هي مخسة أيام عمل.
ــــــابعة، ، فيما يتعلق بدوراته املقبلة، ، أنه٦/٣ره ر املؤمتر أيضــــــا، يف مقرَّوقرَّ ابتداء من الدورة الس

سوف تسبق كل دورة مشاورات غري رمسية، بدون ترمجة شفوية، تعقد يف يوم العمل الذي يسبق 
ورات غري رمسية بشأن مشاريع القرارات وأمور مشا إجراءفرصة لدول ل وتتيحاليوم األول لبدئها، 

  الالحقة. ت لدورة املؤمترأخرى منها جدول األعمال املؤقَّ
، فإن املوعد النهائي القطعي لتقدمي مشاريع القرارات للنظر فيها أثناء الدورة ٦/٣ر املؤمتر ووفقا ملقرَّ

وسوف تعقد املشاورات غري . ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١ثنني، التاسعة للمؤمتر هو يوم اال
. وينبغي تقدمي مشاريع ٢٠١٨األول/أكتوبر  تشرين ١٢ ،الرمسية السابقة للدورة يوم اجلمعة

  القرارات يف أقرب وقت ممكن لكي يتسىن إجراء مناقشات مثمرة خالل املشاورات السابقة للدورة.
عه املعقود يف  ما ناء اجت ــــــع للمؤمتر، أث يار/ ٢٥ووافق املكتب املوس ، على التنظيم ٢٠١٨مايو أ

  املقترح ألعمال دورة املؤمتر التاسعة (انظر املرفق).
  

   الوثائق  
  )CTOC/COP/2018/1جدول األعمال املؤقَّت املشروح (

  
   املشاركة  (د)  

من النظام الداخلي للمؤمتر على أنه، رهنًا بتوجيه إشـــعار خطي مســـبق إىل األمني  ١٤تنص املادة 
 ٢و ١عة على االتفاقية وفقًا للفقرتني دولة أو منظمة تكامل اقتصـــادي إقليمية موقِّالعام، حيق ألي 

 من االتفاقية أن تشارك بصفة مراقب يف املؤمتر. ٣٦من املادة 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
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من النظام الداخلي على أنه جيوز ألي دولة أو منظمة تكامل اقتصــــــادي إقليمية  ١٥وتنص املادة 
من االتفاقية أن تقدم إىل املكتب  ٣٦من املادة  ٢و ١للفقرتني  ع على االتفاقية وفقًاأخرى مل توقِّ

  ر املؤمتر خالف ذلك.طلبا للحصول على صفة مراقب، ومتنح تلك الصفة ما مل يقرِّ
من النظام الداخلي على أنه رهنًا بتوجيه إشــــعار خطي مســــبق إىل األمني العام،  ١٦املادة  وتنصُّ

ت دعوة دائمة من اجلمعية العامة للمشـــاركة بصـــفة مراقبني حيق ملمثلي اهليئات واملنظمات اليت تلقَّ
ية اليت ُت يف لدول ئات األمعَقدورات وأعمال مجيع املؤمترات ا ها، وممثلي هي حتت رعايت م املتحدة د 

ووكاالهتا املتخصـــــصـــــة وصـــــناديقها، وكذلك ممثلي اللجان الفنية التابعة للمجلس االقتصـــــادي 
 يشاركوا بصفة مراقبني يف مداوالت املؤمتر. وجيوز أيضًا ملمثلي أي منظمة دولية واالجتماعي، أن

هذا املركز  حكومية ذات صلة أن يقدموا إىل املكتب طلبًا للحصول على مركز مراقب، ومينح هلم
ر املؤمتر، يف دورته اخلامســـــــة، أن تتلقى املنظمات احلكومية ر املؤمتر خالف ذلك. وقرَّيقرِّ  مل  ما

، دعوة CTOC/COP/2010/CRP.7 الدولية، الواردة أمساؤها يف القائمة املدرجة يف ورقة االجتماع
  القادمة. من النظام الداخلي حلضور دوراته ١٦  من املادة ٢دائمة مبقتضى الفقرة 

من النظام الداخلي على أنه جيوز للمنظمات غري احلكومية ذات الصلة اليت تتمتَّع  ١٧وتنصُّ املادة 
بصفة استشارية لدى املجلس االقتصادي واالجتماعي أن تقدِّم إىل املكتب طلبًا للحصول على صفة 

تقدمت منظمات غري  مراقب، وينبغي منحها هذه الصفة ما مل يقرِّر املؤمتر خالف ذلك. وإذا
حكومية ذات صلة ال تتمتع مبركز استشاري لدى املجلس االقتصادي واالجتماعي بطلب للحصول 

ر . وعالوة على ذلك، قرَّ ١٧بتلك املنظمات وفقًا للمادة  م األمانة قائمًةعلى صفة مراقب، تعمِّ
اركة يف دوراته متاشيًا مع املؤمتر يف دورته اخلامسة مواصلة السماح للمنظمات غري احلكومية باملش

  دال).-، الفصل الثاينCTOC/COP/2010/17 النظام الداخلي واملمارسة املرعية سابقًا (انظر
    

   اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض  )(ه  
 ما يلي:على تقدمي الوثائق، املتعلقة بمن النظام الداخلي،  ١٨املادة  تنص

تفويض ممثلي كل دولة طرف وأمساء األشخاص الذين يتشكل منهم تقدم وثائق   -١"
  ساعة على األقل من افتتاح الدورة، إن أمكن ذلك. ٢٤وفد الدولة الطرف إىل األمانة قبل 

  تبلَّغ األمانة أيضًا بأي تغيري الحق يف تشكيل الوفد.  -٢"
الشؤون اخلارجية  يتوىل إصداَر وثائق التفويض رئيُس الدولة أو احلكومة أو وزير  -٣"
ممثل الدولة الطرف الدائم لدى األمم املتحدة وفقًا للقانون الوطين لتلك الدولة الطرف  أو
  يف حالة منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، اجلهة املختصة يف تلك املنظمة. أو،

من  ٣٩عنــدمــا ينظر املؤمتر يف تعــديالت مقترحــة على االتفــاقيــة وفقــًا للمــادة   -٤"
من النظام الداخلي للمؤمتر، يتوىل إصــــــداَر وثائق التفويض إما رئيُس  ٦٢واملادة  االتفاقية
احلكومة أو وزيُر الشــــــؤون اخلارجية يف الدولة الطرف وإما، يف حالة منظمة   الدولة أو

  تكامل اقتصادي إقليمية، اجلهُة املختصة يف تلك املنظمة."

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
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لداخلي، يقوم املكت ١٩ومبوجب املادة  ه هبذا م تقريرب بفحص وثائق التفويض ويقدِّمن النظام ا
  الشأن إىل مؤمتر األطراف.

تًا يف الدورة إىل حني اختاذ من النظام الداخلي، حيق للممثلني أن يشـــاركوا مؤقَّ ٢٠ومبوجب املادة 
مكتب املؤمتر قرارًا بشــــأن وثائق تفويضــــهم. وُيســــمح ملمثل أيِّ دولة طرف كانت دولة طرف 

ع هبا ممثلو الدول بنفس احلقوق اليت يتمتَّ تًالى مشــــاركته بأن يشــــارك مؤقَّاعترضــــت ع  أخرى قد
  األطراف األخرى إىل حني تقدمي مكتب املؤمتر تقريره واختاذ املؤمتر قراره هبذا الشأن.

، ١٩ع يف مسألة وثائق التفويض وفقًا للمادة وأثناء الدورة الثامنة للمؤمتر، نظر مكتب املؤمتر املوسَّ 
ـُة أسابيع إضـافية بعـد وقرر أ ـائق التفـويض اخلاصـة هبا أربع ن تتاح لألطراف اليت مل تقـدم بعـد وث

 ٢١، يف جلسته املعقودة يف وسَُّعاملر مكتـُب املـؤمتر اختتـام دورة املـؤمتر الثامنـة لتقـدميها. كمـا قـرَّ
ـــــص٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ـــــا خيـ املؤمتر الالحقَة.  دورات ، عدَم إفساح مثل هذه املهلة فيمـ

ذ نه ينبغي تقدمي وثائق كَّومن مث، ُت عة للمؤمتر، بأ ــــــ تاس لدورة ال ما يتعلق با لدول األطراف، في ر ا
التفويض الصـــحيحة يف وقت التســـجيل؛ وينبغي للدول األطراف اليت ترغب يف املشـــاركة بصـــفة 

تشــــــرين  ١٩وم اجلمعة، مؤقتة يف الدورة التاســــــعة تقدمي وثائق التفويض الصــــــحيحة قبل ظهر ي
. وسوف تتاح مناذج إلعداد وثائق التفويض لضمان تسجيل املشاركة رمسيًّا ٢٠١٨األول/أكتوبر 

املعين  الصــحيحة على الصــفحات املخصــصــة للدورة التاســعة للمؤمتر على املوقع الشــبكي للمكتب
  .باملخدِّرات واجلرمية

    
   املناقشة العامة  (و)  

(و) املعنون "املناقشة العامة"، إللقاء كلمات عن مسائل  ١إطار البند الفرعي سوف يتاح الوقت، يف 
 . وستلقى هذه الكلمات من القاعة.عامة تتصل بتنفيذ االتفاقية وقد تكون موضع اهتمام املؤمتر

 ٣ ،ثننيالوستحتفظ األمانة بقائمة املتكلمني يف املناقشة العامة؛ وستفتح القائمة يوم ا
. وتوجه طلبات ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٥، ثننيالا، وتغلق ظهر يوم أيلول/سبتمرب
املناقشة العامة إىل األمانة عن طريق الربيد اإللكتروين باستخدام يف املتكلمني قائمة  التسجيل يف

  عنوان الربيد اإللكتروين الوارد يف الدعوات.
أســـبقية التقدمي، على أن تعطى األولوية للممثلني برتبة وســـيضـــاف املتكلمون إىل القائمة حســـب 
  تتجاوز كلماهتم ثالث دقائق.  وزير أو ما مياثلها. ويرجى من املتكلمني أال

    
استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت   -٢  

   امللحقة هبا
   عرب الوطنية نظَّمةملكافحة اجلرمية املاتفاقية األمم املتحدة   (أ)  

مة ٨/٢أشـــــــار املؤمتر، يف قراره  ية مكافحة اجلرمية املنظَّ فاق ــــــتعراض تنفيذ ات ية اس ، بشـــــــأن آل
والربوتوكوالت امللحقة هبا، إىل أنَّ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا متثِّل أهم الصكوك القانونية 

مية املنظَّمة عرب الوطنية، اليت تلحق الضـــــرر باألفراد واملجتمعات يف العاملية النطاق ملكافحة آفة اجلر
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لمجتمع جمدَّدًا على أمهية هذه الصـــكوك باعتبارها األدوات الرئيســـية املتاحة ل مجيع البلدان، وأكد
 الغرض. الدويل من أجل هذا

والربوتوكوالت امللحقة هبا تعزيز ، أنَّ من بني أغراض االتفاقية هنفســ القراروأكد املؤمتر جمدَّدًا، يف 
ضرورة تها على حنو أكثر فعَّالية، وشدَّالتعاون على منع اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية ومكافح د على 

قة لتدعيم العمل على تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت  أن تتَّخذ الدول األطراف تدابري إضـــافية منســـَّ
  طلوبة من املساعدة التقنية يف هذا الشأن.امللحقة هبا والستبانة االحتياجات امل

، مواصلة عملية إنشاء آلية الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ٨/٢وقرَّر املؤمتر أيضًا، يف قراره 
عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، اســــــتنادًا إىل التوصــــــيات الواردة  نظَّمةملكافحة اجلرمية امل

احلكومي الدويل املعين باســــتكشــــاف مجيع اخليارات املتعلقة بوضــــع آلية التقرير عن االجتماع  يف
ــــــبة وفعالة ــــــتعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، امل  مناس  ٦يف فيينا يومي  عقودالس

  .٢٠١٦  حزيران/يونيه ٧و
 باملخدِّرات واجلرمية إىل مكتب األمم املتحدة املعين هنفسالقرار وعالوة على ذلك، طلب املؤمتر يف 

أن يعقد، يف حدود املوارد املتاحة يف امليزانية العادية ودون املســاس باألنشــطة األخرى املندرجة يف 
إطار واليته، اجتماعًا واحدًا على األقل من االجتماعات احلكومية الدولية املفتوحة املشــــــاركة، 

ت والقواعد املحدَّدة لتشــــــغيل آلية توفَّر له خدمات الترمجة الشــــــفوية، بغرض وضــــــع اإلجراءا
االســــتعراض، ودعا الدول األطراف إىل أن تواصــــل مشــــاركتها يف تلك العملية، مبا يف ذلك أثناء 

  فترات ما بني الدورات.
 ، أكدت رئيسة الدورة الثامنة للمؤمتر، بيالر سابوريو دي روكافورت٢٠١٧نيسان/أبريل  ١١ويف 

(كوستاريكا)، أهنا ستتوىل رئاسة االجتماع احلكومي الدويل املفتوح املشاركة املعين بوضع إجراءات 
، ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٣إىل  ٢١يف فيينا من  املقرر عقدهوقواعد حمدَّدة لتشغيل آلية االستعراض، 
  .(إيطاليا)، نائبة رئيسة املؤمتربدعم من ماريا أسونتا أتشيلي ساباتيين 

 قدت االجتماعات املعنية بوضــع إجراءات وقواعد حمدَّدة لتشــغيل آلية اســتعراض تنفيذ االتفاقيةوُع
ــا ثالث ــة هب ــا، من  والربوتوكوالت امللحق ــل  ٢٦إىل  ٢٤مرات يف فيين ، ٢٠١٧نيســــــــان/أبري

آذار/مارس  ٢٣إىل  ٢١، ومن ٢٠١٧تشــرين الثاين/نوفمرب  ١تشــرين األول/أكتوبر إىل   ٣٠  ومن
وســُتعَرض على املؤمتر يف دورته التاســعة التقارير املتعلقة بتلك االجتماعات (انظر الوثيقة  .٢٠١٨

CTOC/COP/2018/7.(  
من جدول األعمال، ســــــُتعرض على املؤمتر معلومات عن حالة التصــــــديق على  ٢ويف إطار البند 
ــــــعــارات واإلعالنــات والتحفُّظــات ذات الصــــــلــة االتفــاقيــة والربوت وكوالت امللحقــة هبــا، واإلش

)CTOC/COP/2018/CRP.1.(  
ضًا للوالية املحددة يف قرار املؤمتر  ، بدأت األفرقة العاملة التابعة ٨/٢وباإلضافة إىل ذلك، ووفقا أي

ــــتعراض تنفيذ اتفاقية اجلرمية ــــتبيانات التقييم الذايت الس املنظَّمة وبروتوكوالهتا  للمؤمتر يف إعداد اس
الثالثة. وترد معلومات إضــــــافية عن هذا العمل يف تقارير اجتماعات األفرقة العاملة اليت ســــــتتاح 

  للمؤمتر يف دورته التاسعة.
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   الوثائق  
مذكِّرة من األمانة بشـــأن التقارير عن االجتماعات املعنية بوضـــع إجراءات وقواعد حمدَّدة لتشـــغيل 

ــــــتعراض  تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت آلية اس
تشرين األول/أكتوبر  ٣٠، ومن ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٦إىل  ٢٤ة يف فيينا من عقودامللحقة هبا، امل

 )CTOC/COP/2018/7( ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٣إىل  ٢١، ومن ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١إىل 

عرب الوطنية  نظَّمةورقة اجتماع بعنوان "حالة التصــديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
ــــــعـــارات واإلعالنـــات والتحفظـــات  بشــــــــأهنـــا" مـــة دَّاملقـــوالربوتوكوالت امللحقـــة هبـــا واإلش

)CTOC/COP/2018/CRP.1(  
    

   بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتِّجار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال  (ب)  
ت مفتوح العضـــوية من أجل إســـداء املشـــورة ، إنشـــاء فريق عامل مؤق٤/٤َّره ر املؤمتر، يف مقرَّقرَّ

 باألشخاص. تِّجاروتقدمي املساعدة له يف تنفيذ الوالية املنوطة به بشأن بروتوكول اال

باألشـــخاص عنصـــرًا ثابتًا من  تِّجار، أن يكون الفريق العامل املعين باال٧/١ر، يف قراره ر املؤمتوقرَّ
عناصـــر مؤمتر األطراف وأن يقدم إليه الفريق تقاريره وتوصـــياته، وطلب إىل األمانة أن تســـتمر يف 

  مساعدة األفرقة العاملة التابعة للمؤمتر على أداء وظائفها.
أيلول/سبتمرب  ٨إىل  ٦باألشخاص اجتماعه السابع من  تِّجاراملعين باالوقد عقد الفريق العامل 

، سوف ُيتاح تقريرا ٧/١. وعمًال بالقرار ٢٠١٨يوليه /متوز ٣و ٢، واجتماعه الثامن يومي ٢٠١٧
  ).CTOC/COP/2018/5االجتماعني للمؤمتر يف دورته التاسعة (انظر الوثيقة 

تقرير األمانة عن أنشــطة املكتب الرامية إىل تعزيز ودعم  وباإلضــافة إىل ذلك، ســيعرض على املؤمتر
  .)CTOC/COP/2018/2(للنظر فيه باألشخاص  تِّجارتنفيذ بروتوكول اال

    
   الوثائق  

ــــــخاص  تِّجارتقرير األمانة عن أنشــــــطة املكتب الرامية إىل تعزيز ودعم تنفيذ بروتوكول اال باألش
)CTOC/COP/2018/2( 

ــــــخاص،  تِّجارالفريق العامل املعين باال ن عن اجتماعيتقريريالمذكِّرة من األمانة بشـــــــأن  باألش
ـــا من عقودامل ــــــبتمرب  ٨إىل  ٦ين يف فيين ـــه /متوز ٣و ٢، ويومي ٢٠١٧أيلول/س  ٢٠١٨يولي
)CTOC/COP/2018/5(  

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

بشأن تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين،  ٦/٣املؤمتر إىل الدول األطراف، يف قراره طلب 
أن تواصل استعراض تشريعاهتا ذات الصلة، وتعزيزها عند االقتضاء، مبا فيها تشريعاهتا اجلنائية، وأن 

 نظَّمةرمية املمن بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين واتفاقية اجل م األفعال اليت يغطيها كلٌّ جترِّ
باعتبارها جرائم جنائية، وذلك بواسطة عدة أمور منها فرض عقوبات مالئمة تتناسب وطبيعة اجلرم 
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وجسامته. وطلب املؤمتر إىل املكتب أن يواصل مساعداته التقنية وجهوده الرامية إىل بناء القدرات، 
ر املنظمات الدولية ذات الصلة، اليت بالتنسيق والتعاون مع اجلهات الثنائية اليت تقدم املساعدة وسائ

تساعد الدول األطراف، بناء على طلبها، على تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين وتساعد 
 أيضًا الدول، بناء على طلبها، على التصديق على الربوتوكول أو على االنضمام إليه.

املعين بتهريب املهاجرين عنصرًا ثابتًا من عناصر ، أن يكون الفريق العامل ٧/١ر املؤمتر، يف قراره وقرَّ
مؤمتر األطراف، وأن يقدم إليه الفريق تقاريره وتوصياته، وطلب إىل األمانة أن تستمر يف مساعدة 

  األفرقة العاملة التابعة للمؤمتر على أداء وظائفها.
أيلول/سبتمرب  ١٣إىل  ١١ وعقد الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين يف فيينا اجتماعه الرابع من

ــــــ. ٢٠١٨يوليه /متوز ٥و ٤، واجتماعه اخلامس يومي ٢٠١٧ على املؤمتر يف  انريرالتقعَرض ُيوس
  ).CTOC/COP/2018/6دورته التاسعة (انظر الوثيقة 

وباإلضــافة إىل ذلك، ســيعرض على املؤمتر تقرير األمانة عن أنشــطة املكتب الرامية إىل تعزيز ودعم 
  ).CTOC/COP/2018/3يذ بروتوكول هتريب املهاجرين (تنف

    
    الوثائق  

تقرير األمانة عن أنشطة املكتب الرامية إىل تعزيز ودعم تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين 
)CTOC/COP/2018/3( 

ين عقودالفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين، امل ن عن اجتماعيتقريريالمذكِّرة من األمانة بشــأن 
من  ينـــا  ي ف مرب  ١٣إىل  ١١يف  ت ب لول/ســـــــ ي مي ٢٠١٧أ يو ليـــه /متوز ٥و ٤، و  ٢٠١٨يو

)CTOC/COP/2018/6(  
    

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا بصورة   (د)  
   غري مشروعة

مكافحة صـــــنع األســـــلحة النارية وأجزائها بشـــــأن أمهية بروتوكول  ٧/٢الحظ املؤمتر، يف قراره 
هبا بصـــــورة غري مشـــــروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة  تِّجارناهتا والذخرية واالومكوِّ

ــــــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ عرب الوطنية، أنَّ نظَّمةاجلرمية امل ناهتا والذخرية احلد من صــــــنع األس
ثل أحد العناصــر الرئيســية للجهود الرامية إىل احلد من العنف هبا بصــورة غري مشــروعة مي تِّجارواال

عرب الوطنية، وأعرب عن اقتناعه بأن هناك  نظَّمةالذي يصــــــاحب أنشــــــطة اجلماعات اإلجرامية امل
ــــــلحة النارية  حاجة إىل تدعيم التعاون الدويل وتبادل املعلومات من أجل مكافحة صــــــنع األس

 هبا بصورة غري مشروعة. جارتِّوأجزائها ومكوناهتا والذخرية واال

إىل أنَّ االتفاقية، وخصوصًا بروتوكول األسلحة النارية، مها من أيضًا  ٧/٢ هيف قرارأشار املؤمتر و
ــــــلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية  أهمِّ الصــــــكوك القانونية العاملية ملكافحة صــــــنع األس

  غري مشروعة.واالتِّجار هبا بصورة 
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، مبا تعهَّدت به الدول األعضاء ضمن خطة التنمية املستدامة لعام ٨/٣ورحَّب املؤمتر، يف قراره 
من العمل على احلدِّ بشدة من تدفقات األسلحة غري املشروعة يف إطار سعيها للتشجيع على  ٢٠٣٠

دامة، وإتاحة إمكانية وصول إقامة جمتمعات مساملة ال ُيهمَّش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املست
  اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فعَّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كل املستويات.

أن يواصل مساعدة الدول  املعين باملخدِّرات واجلرمية إىل املكتب هنفس القراريف  وطلب املؤمتر
 تعزيز نظمها اخلاصة مبراقبة األسلحة النارية، مبا جهودها الرامية إىل  األطراف، بناًء على طلبها، يف

يتسق مع بروتوكول األسلحة النارية، وخصوصًا يف جماالت وضع التشريعات؛ واستبانة األسلحة 
النارية وضبطها ومصادرهتا والتصرُّف فيها؛ والدعم التقين بشأن وسم األسلحة النارية وحفظ 

جمال التحقيق يف اجلرائم ذات الصلة ومالحقة  درات يفسجالهتا وتعقُّبها؛ والتدريب وبناء الق
مرتكبيها قضائيًّا، بغية منع ومكافحة واستئصال صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية 

  واالتِّجار هبا على حنو غري مشروع.
شــطة املكتب (د)، ســيعرض على املؤمتر تقرير من األمانة عن أن ٢ومن أجل النظر يف البند الفرعي 

  ).CTOC/COP/2018/4الرامية إىل تعزيز ودعم تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية (
االجتماع اخلامس للفريق عن  انتقريرالتاح للمؤمتر يف دورته التاســعة ي وعالوة على ذلك، ســوف

ــــــلحة النارية، امل اجتماعه عن ، و٢٠١٧أيار/مايو  ١٠إىل  ٨يف فيينا من  عقودالعامل املعين باألس
  ).CTOC/COP/2018/8(انظر الوثيقة  ٢٠١٨أيار/مايو  ٣و ٢فيينا يومي  يف عقودالسادس، امل

    
   الوثائق  

ية  نار ــــــلحة ال ية إىل تعزيز ودعم تنفيذ بروتوكول األس طة املكتب الرام نة عن أنشــــــ تقرير األما
)CTOC/COP/2018/4( 

املعقودين  ،تقريرين عن اجتماعي الفريق العامل املعين باألســـلحة الناريةال بشـــأنمذكِّرة من األمانة 
  )CTOC/COP/2018/8( ٢٠١٨أيار/مايو  ٣و ٢، ويومي ٢٠١٧أيار/مايو  ١٠إىل  ٨يف فيينا من 

    
األشكال واألبعاد اجلرائم اخلطرية األخرى، حسب تعريفها الوارد يف االتفاقية، مبا فيها   -٣  

   عرب الوطنية نظَّمةاجلديدة للجرمية امل
، ظهور أشــــــكال وجوانب جديدة للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية، ٦/١الحظ املؤمتر بقلق، يف قراره 

حيظى بانضــمام واســع النطاق، تتيح نطاقًا واســعًا  ا عامليًّادًا أنَّ االتفاقية، بصــفتها صــكًّجمدَّ وأكد
باحلاجة إىل  ة، وأقرَّي ألشــــكال اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية احلالية واملســــتجدَّصــــدِّللتعاون على الت

ــــــكال اإلجرام  معلومات دقيقة عن اجتاهات وأمناط اإلجرام على نطاق العامل، مبا يف ذلك عن أش
ــــــئة، وأنه يلزم حتســــــني نوعية البيانات املتعلقة باجلرمية املنظَّم طاق تلك ة وناملنظَّم اجلديدة والناش

 البيانات واكتماهلا.

، املعنون "تنفيذ األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل ٧/٤وباإلضــــافة إىل ذلك، أعرب املؤمتر يف قراره 
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية"، عن القلق من أنَّ اجلرمية املنظَّمة عرب 
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وِّعة على الصــعيد العاملي، وأنَّ أشــكاهلا اجلديدة واملســتجدَّة تتطلَّب الوطنية قد اتَّخذت أشــكاًال متن
تدابَري تصــدٍّ فعَّالة تعتمد على تعزيز التعاون الدويل يف املســائل اجلنائية، بســبل عدَّة منها اســتحداث 

  قنوات للتعاون يف الوقت املناسب.
 اعتمدها فريق اخلرباء احلكوميني ، التوصــــــيات اليت٧/٣وعالوًة على ذلك، أقرَّ املؤمتر، يف قراره 

 ٢٠١٣تشــــرين األول/أكتوبر  ٣٠إىل  ٢٨من  عقودالعامل املعين باملســــاعدة التقنية يف اجتماعه امل
موارد من خارج امليزانية، اســـتحداث  بتوافر، رهنًا املعين باملخدِّرات واجلرمية بأن يواصـــل املكتب

صــة. أدوات للمســاعدة التقنية بشــأن  االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا وبشــأن مســائل متخصــِّ
ووفقًا هلذه التوصــية، أعد املكتب دليًال بشــأن صــياغة تشــريعات ملكافحة اجلرائم املتعلقة باألحياء 

ية يهدف إىل تيســري قيام الدول مبراجعة وتعديل التشــريعات القائمة واعتماد تشــريعات جديدة الربِّ
وغريها من االتفاقيات الدولية  نظَّمةية وفقًا التفاقية اجلرمية املاملتعلقة باألحياء الربِّملكافحة اجلرائم 
  خالل الدورة التاسعة للمؤمتر. من املتوخى أن يصدر الدليل رمسيًّاذات الصلة. و

  من جدول األعمال. ٣يف الوقت احلايل تقدمي أي وثائق يف إطار البند  ُيتوقَّعوال 
    

التعاون الدويل، مع التركيز خصوصًا على تسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة   -٤  
   والتعاون الدويل ألغراض املصادرة، وإنشاء السلطات املركزية وتعزيزها

، املعنون "تعزيز فعالية الســــــلطات املركزية املعنية بالتعاون الدويل يف ٨/١املؤمتر، يف قراره  حثَّ
عرب الوطنية"، الدول األطراف على أن يقدِّم  نظَّمةائية من أجل التصــــــدِّي للجرمية املاملســــــائل اجلن

ها لبعضـــها اآلخر أكرب قدر من املســـاعدة  ع تفاقية وقوانينها الوطنية، وشـــجَّ وفقًا ألحكام االبعضـــُ
ها القانونية الدول األطراف على أن تستخدم االتفاقية على أوسع نطاق ممكن، مبا يتماشى مع أطر

 الوطنية، كأساس للتعاون الدويل.

بني الســـلطات املركزية ويف القرار نفســـه، شـــجع املؤمتر بقوة الدول األطراف على تيســـري التعاون 
ستخدام الوسائط االفتراضية، وحثَّ الدول األطراف  بسبل من بينها إقامة الشبكات اإلقليمية أو ا

ــيما على أن تقوم،  اون مع املكتب، بتعزيز التدريب واملســاعدة التقنية من أجل تســهيل بالتعوال س
  التعاون الدويل يف إطار االتفاقية.

 ذلكأيضـًا إىل األمانة أن تقدِّم إليه يف دورته التاسـعة تقريرًا عن تنفيذ  ٨/١وطلب املؤمتر يف قراره 
  القرار.

املؤمتر تقرير من األمانة عن أنشــطة من جدول األعمال، ســيعرض على  ٤ومن أجل النظر يف البند 
املكتـــب الراميـــة إىل الترويج لتنفيـــذ األحكـــام املتعلقـــة بـــالتعـــاون الـــدويل من االتفـــاقيـــة 

)CTOC/COP/2018/10.(  
، إىل األمانة أن تســـتمر يف مســـاعدة األفرقة العاملة ٧/١وعالوة على ذلك، طلب املؤمتر يف قراره 

على النظر يف عقد اجتماعات سنوية، حسب االقتضاء،  األفرقة العاملةأداء وظائفها، وشجع  على
  عقدها تعاقبيًّا ضمانًا لفعالية استخدام املوارد.  وعلى
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ــــــر لفريق اخلرباء ِقوُع عاش ماع ال لدويل واالجت عاون ا بالت عامل املعين  ثامن للفريق ال ماع ال د االجت
تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٣إىل  ٩اقبني يف فيينا من احلكوميني العامل املعين باملســــــاعدة التقنية متع

التاسع واحلادي عشر للفريقني العاملني، على التوايل، متعاقبني يف فيينا  د االجتماعانِق؛ وُع٢٠١٧
. وســـُتعَرض على املؤمتر يف دورته التاســـعة التقارير املتعلقة بتلك ٢٠١٨أيار/مايو   ٣١إىل  ٢٨من 

  ).CTOC/COP/2018/9االجتماعات (انظر الوثيقة 
ـــــر للفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف فيينا يوم  ـــــوف يعقد االجتماع العاش ـــــرين  ١٦وس تش

  ، بالتزامن مع الدورة التاسعة للمؤمتر.٢٠١٨األول/أكتوبر 
    

    الوثائق  
الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل والفريق  ن عن اجتماعيتقريريالرة من األمانة بشـــــــأن مذكِّ

تشـــــرين األول/أكتوبر  ١٣إىل  ٩ين يف فيينا يف الفترة من عقودالعامل املعين باملســـــاعدة التقنية، امل
 )CTOC/COP/2018/9( ٢٠١٨أيار/مايو   ٣١إىل  ٢٨، ومن ٢٠١٧

ترويج تنفيذ األحكام املتعلقة بالتعاون ل املعين باملخدِّرات واجلرمية تقرير األمانة عن أنشــــــطة املكتب
ية األمم فاق لدويل من ات مية امل  ا حة اجلر كاف حدة مل مةاملت هبا عرب الو نظَّ ية والربوتوكوالت امللحقة  طن

)CTOC/COP/2018/10(  
    

   املساعدة التقنية  -٥  
، املعنون "تنفيذ األحكام اخلاصــــة باملســــاعدة التقنية من اتفاقية األمم ٧/٣الحظ املؤمتر، يف قراره 

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية"، أن املساعدة التقنية هي جزء أساسي من العمل الذي 
ضاء على تنفيذ االتفاقية من أجل مساعدة الدول األعاملعين باملخدِّرات واجلرمية يضطلع به املكتب 

 والربوتوكوالت امللحقة هبا تنفيذًا فعَّاًال.

من جدول األعمال، تقرير األمانة عن تقدمي املســـــاعدة  ٥وســـــُيعرض على املؤمتر، للنظر يف البند 
  ).CTOC/COP/2018/11التقنية إىل الدول يف تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا (

عرض على املؤمتر تقريرا الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل والفريق العامل وعالوة على ذلك، ســي
تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٣إىل  ٩ين يف فيينا من عقوداملعن اجتماعيهما  املعين باملســــــاعدة التقنية

من  ٤يف إطار البند أعاله ، على النحو املشــــــار إليه ٢٠١٨أيار/مايو  ٣١إىل  ٢٨، ومن ٢٠١٧
  ).CTOC/COP/2018/9جدول األعمال (انظر الوثيقة 

    
   الوثائق  

الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل والفريق  ن عن اجتماعيتقريريالرة من األمانة بشـــــــأن مذكِّ
، ٢٠١٧ تشـــــرين األول/أكتوبر ١٣إىل  ٩ين يف فيينا من عقودامل ،العامل املعين باملســـــاعدة التقنية

 )CTOC/COP/2018/9( ٢٠١٨أيار/مايو  ٣١إىل  ٢٨ومن 
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ــــــاعدة التقنية إىل الدول يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  تقرير األمانة عن تقدمي املس
  )CTOC/COP/2018/11املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا (

    
   بامليزانيةاملسائل املالية واملتعلقة   -٦  

من اتفاقية  ٣٠، أن يدار احلســــاب املشــــار إليه يف املادة ٥٥/٢٥رت اجلمعية العامة، يف قرارها قرَّ
ر مؤمتر ، يف إطار صــــــندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، إىل أن يقرِّنظَّمةاجلرمية امل

عت الدول األعضــــاء على البدء يف تقدمي تربعات وافية اف يف االتفاقية خالف ذلك، وشــــجَّاألطر
إىل احلســـاب الســـالف الذكر بغية تزويد البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصـــاداهتا مبرحلة انتقالية 

ا، مبا يف ذلك قد حتتاج إليه من مساعدة تقنية من أجل تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هب  مبا
 التدابري التحضريية الالزمة لذلك التنفيذ.

) من النظام الداخلي للمؤمتر، تتوىل األمانة إعداد ميزانية لتمويل إعداد امليزانية( ٧٢ووفقًا للمادة 
من االتفاقية،  ٣٢إىل  ٢٩هبا وفقًا للمواد  ُيضطَلعأنشطة املؤمتر ذات الصلة بالتعاون التقين اليت 

وتوكول هتريب املهاجرين، من بر ١٤باألشخاص، واملادة  تِّجارمن بروتوكول اال ١٠واملادة 
من بروتوكول األسلحة النارية، وحتيل األمانة تلك امليزانية إىل الدول األطراف قبل  ١٤  واملادة

ماد امليزانية) (اعت ٧٣ على األقل. ووفقًا للمادة افتتاح الدورة العادية اليت ستعتمد فيها بستني يومًا
  فيها. من هذا النظام ويبتُّ ٧٢من النظام الداخلي للمؤمتر، ينظر املؤمتر يف امليزانية املعدة عمًال باملادة 

    
   الوثائق  

 )CTOC/COP/2018/12مذكِّرة من األمانة بشأن املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية (
    

   العاشرةجدول األعمال املؤقَّت لدورة املؤمتر   -٧  
ت لدورته العاشــرة الذي تضــعه األمانة بالتشــاور من املزمع أن ينظر املؤمتر يف جدول األعمال املؤقَّ

 مع أعضاء املكتب، وأن يوافق عليه.
    

   مسائل أخرى  -٨  
من جدول األعمال،  ٨انتباه األمانة إىل أيِّ مســــــائل يراد طرحها يف إطار البند  لفتنظرًا لعدم 

 ُيتوقَّع يف الوقت احلاضر تقدمي أيِّ وثائق بشأن هذا البند. فال
    

   اعتماد تقرير املؤمتر عن أعمال دورته التاسعة  -٩  
تعد األمانة مشــــــروعه، بالتنســــــيق ر أن يعتمد املؤمتر تقريرًا عن أعمال دورته التاســــــعة، من املقرَّ

  ر.املقرِّ مع
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 املرفق
  

 تنظيم األعمال املقترح  
  

  اجللسات املوازية اجللسة العامة التاريخ/الوقت

  تشرين األول/أكتوبر ١٥ثنني، اال
  افتتاح الدورة-(أ)١البند ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  انتخاب أعضاء املكتب-(ب)١البند 
إقرار جدول األعمال وتنظيم  -(ج) ١البند  

 األعمال
  

  املشاركة-(د)١البند 
تقرير املكتب عن وثائق  اعتماد -)(ه ١البند  

 التفويض
  

  املناقشة العامة-(و)١البند 
استعراض تنفيذ اتفاقية  -٢البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب  األمم
  الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

  

   نظَّمةاتفاقية اجلرمية امل-(أ)٢البند 
   

  األول/أكتوبرتشرين ١٦الثالثاء، 
 تِّجاربروتوكول اال -(ب) ٢البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 باألشخاص
الفريق العامل املعين بالتعاون 

  الدويل
الفريق العامل املعين بالتعاون   بروتوكول هتريب املهاجرين  -(ج) ٢البند   ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  )تابعالدويل (
   

  تشرين األول/أكتوبر ١٧األربعاء، 
   بروتوكول األسلحة النارية -(د)٢البند ٠٠/١٣-٠٠/١٠
اجلرائم اخلطرية األخرى، حسب  -٣البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

تعريفها الوارد يف االتفاقية، مبا فيها األشكال 
  عرب الوطنيةنظَّمةواألبعاد اجلديدة للجرمية امل

  

   
  تشرين األول/أكتوبر ١٨اخلميس، 

التعاون الدويل، مع التركيز  -٤البند   ٠٠/١٣-٠٠/١٠
خصوصًا على تسليم املجرمني واملساعدة 
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  اجللسات املوازية اجللسة العامة التاريخ/الوقت

القانونية املتبادلة والتعاون الدويل ألغراض 
املصادرة، وإنشاء السلطات املركزية 

 وتعزيزها
  املساعدة التقنية-٥البند ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  

  تشرين األول/أكتوبر ١٩اجلمعة، 

   )تابعاملساعدة التقنية (-٥البند ٠٠/١٣-٠٠/١٠
   قة بامليزانيةاملسائل املالية واملتعلِّ-٦البند ٠٠/١٨-٠٠/١٥
جدول األعمال املؤقَّت لدورة  -٧البند  

 املؤمتر العاشرة
  

  مسائل أخرى-٨البند 
اعتماد تقرير املؤمتر عن أعمال  -٩البند  

 دورته التاسعة
  

  


