
CTOC/COP/2018/7 األمــم املتحـدة

  
 

  مؤمتر األطراف يف اتفاقية
  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية

 املنظمة عرب الوطنية

Distr.: General 
24 May 2018 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

310518    310518    V.18-03552 (A) 

*1803552*  

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٩-١٥فيينا، 
  *املؤقت  (أ) من جدول األعمال ٢البند 

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

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة 
        عرب الوطنية

تقارير عن االجتماعات املعنية بوضع إجراءات وقواعد حمدَّدة لتشغيل     
آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب 

 ٢٦إىل  ٢٤امللحقة هبا، املنعقدة يف فيينا من الوطنية والربوتوكوالت 
تشرين  ١إىل تشرين األول/أكتوبر  ٣٠ ومن، ٢٠١٧نيسان/أبريل 
  ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٣إىل  ٢١، ومن ٢٠١٧الثاين/نوفمرب 

    
  مذكِّرة من األمانة  

الوطنية، يف قراره قرَّر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب   -١
ية  ٨/٢ مة عرب الوطن حة اجلرمية املنظَّ كاف حدة مل ية األمم املت فاق يذ ات ــــــتعراض تنف ية اس املعنون "آل

ـــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة  ـــــاء آلية اس والربوتوكوالت امللحقة هبا"، مواصـــــلة عملية إنش
ة هبا اســــتنادًا إىل التوصــــيات الواردة يف ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحق

التقرير عن االجتماع احلكومي الدويل املعين باستكشاف مجيع اخليارات املتعلقة بوضع آلية مناسبة 
وفعالة الســــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت 

  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ٧و ٦ا يومي امللحقة هبا، الذي ُعقد يف فيين
، إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أيضــــــا ٨/٢، يف قراره وطلب املؤمتر  -٢

أن يعقد، يف حدود املوارد املتاحة يف امليزانية العادية ودون املســاس باألنشــطة األخرى املندرجة يف 
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الجتماعات احلكومية الدولية املفتوحة املشــــــاركة، إطار واليته، اجتماعًا واحدًا على األقل من ا
توفَّر له خدمات الترمجة الشــــــفوية، بغرض وضــــــع اإلجراءات والقواعد املحدَّدة لتشــــــغيل آلية 
االســــتعراض، ودعا الدول األطراف إىل أن تواصــــل مشــــاركتها يف تلك العملية، مبا يف ذلك أثناء 

  فترات ما بني الدورات.
إىل  ٢٤من  :تماعات بغرض وضـــــع إجراءات وقواعد حمدَّدة يف فييناوقد عقدت ثالثة اج  -٣
، ٢٠١٧تشـــرين الثاين/نوفمرب  ١إىل تشـــرين األول/أكتوبر  ٣٠ من، و٢٠١٧نيســـان/أبريل  ٢٦

ــــــعــة التقــارير ٢٠١٨آذار/مــارس  ٢٣إىل  ٢١ومن  ــــــوف ُتتــاح للمؤمتر يف دورتــه التــاس . وس
)CTOC/COP/WG.9/2017/4 وCTOC/COP/WG.9/2017/6 وCTOC/COP/WG.9/2018/2 عــــن (

  االجتماعات املذكورة.
  


