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151117    151117    V.17-07872 (A)

*1707872*  

تقرير عن االجتماع املعين بوضع إجراءات وقواعد حمدَّدة لتشغيل آلية ال    
استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية 

تشرين األول/  ٣٠عقود يف فيينا من والربوتوكوالت امللحقة هبا، امل
 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١أكتوبر إىل 

   
    مقدِّمة  -أوًال  

نظَّمــة عرب الوطنيــة، قرَّر مؤمتر األطراف يف اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة امل  -١
حة اجلرمية املنظَّمة عرب املعنون "آلية اســــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكاف ٨/٢قراره   يف

ية األمم نفيذ اتفاقتإنشــــاء آلية اســــتعراض  عمليةالوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا"، مواصــــلة 
التوصــــيات  اســــتنادًا إىلا هباملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة 

ـــتكشـــاف مجيع اخليار ات املتعلقة بوضـــع الواردة يف تقرير االجتماع احلكومي الدويل املعين باس
مية املنظَّمة عرب الوطنية آلية مناســـــبة وفعالة الســـــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلر

ـــذي  ـــا، ال ـــة هب ـــدوالربوتوكوالت امللحق ـــا يومي  انعق ـــ ٧و ٦يف فيين  ٢٠١٦ه حزيران/يوني
)CTOC/COP/WG.8/2016/2.(  
شـــــغيل آلية توقرَّر املؤمتر، يف القرار نفســـــه، وضـــــع إجراءات وقواعد حمدَّدة بشـــــأن   -٢

اإلجراءات  ى أن تســـترشـــد تلكاالســـتعراض لكي ينظر فيها ويعتمدها يف دورته التاســـعة، عل
ملذكورة يف قراره  بادئ واخلصـــــــائص ا بامل عد  يدرج يف ، وقرَّر املؤمتر أيضـــــــ٥/٥والقوا ًا أن 
  .اإلجراءات والقواعد بعض العناصر الواردة يف القرار

 املخدِّرات واجلرميةبإىل مكتب األمم املتحدة املعين ، ٨/٢، يف قراره وطلب املؤمتر أيضًا  -٣
ألنشــطة األخرى املندرجة  حدود املوارد املتاحة يف امليزانية العادية ودون املســاس بايعقد، يف  أن

وليــة املفتوحــة يف إطــار واليتــه، اجتمــاعــًا واحــدًا على األقــل من االجتمــاعــات احلكوميــة الــد
حدَّدة لتشغيل املد قواعالجراءات واإلاملشاركة، توفَّر له خدمات الترمجة الشفوية، بغرض وضع 

لية، مبا يف ذلك يف تلك العم أن تواصــل مشــاركتهااالســتعراض، ودعا الدول األطراف إىل آلية 
  .فترات ما بني الدورات أثناء
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ُعقد االجتماع احلكومي الدويل األول املفتوح املشـــــاركة املعين بوضـــــع إجراءات قد و  -٤
ـــتعراض اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية وقواعد حمدَّدة لتشـــغيل آلية اس

نا يف الفترة من  هبا يف فيي . واتَّفق ٢٠١٧نيســـــــان/أبريل  ٢٦إىل  ٢٤والربوتوكوالت امللحقة 
ع للمؤمتر يف اجتماعه املعقود يف  على أن ُيعَقد االجتماع  ٢٠١٧أيار/مايو  ١٥املكتب املوســــــَّ

تشــرين  ١تشــرين األول/أكتوبر إىل  ٣٠احلكومي الدويل الثاين املفتوح املشــاركة يف الفترة من 
  .٢٠١٧الثاين/نوفمرب 

    
 تنظيم االجتماع  -ثانيًا  

 
    افتتاح االجتماع -ألف 

ات وقواعد حمدَّدة افُتِتح االجتماع احلكومي الدويل املفتوح املشاركة املعين بوضع إجراء  -٥
ة عرب الوطنية والربوتوكوالت ظَّملتشغيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املن

اجللسات ماريا  تشرين األول/أكتوبر، وعقد ما جمموعه مخس جلسات. وترأست ٣٠امللحقة هبا يوم 
 .ة املؤمتر يف دورته الثامنةآسونتا أتشيلي ساباتيين (إيطاليا)، نائبة رئيسة املؤمتر، بالنيابة عن رئيس

   
   تنظيم األعمال -باء  

تشــــــرين  ٣٠دة من ، يف جلســــــاته األوىل والثانية والثالثة والرابعة املعقوناقش االجتماع  -٦
ملعنون "النظر يف امن جدول األعمال،  ٢، البند ٢٠١٧تشــــرين الثاين/نوفمرب  ١األول/أكتوبر إىل 

  ".٨/٢ردة يف القرار املشروع األول إلجراءات وقواعد آلية االستعراض املستندة إىل العناصر الوا
جراءات مشــــــروع إ االجتماع احلكومي الدويل املفتوح املشـــــــاركة وناقش نصَّل وحلَّ  -٧

االســــتعراض  وقواعد آلية االســــتعراض، الذي تضــــمن اقتراحًا مقدمًا من الرئيســــة بشــــأن عملية
ممت بناء عوكانت قد مشــروع اإلجراءات والقواعد  تورقة غري رمسية تضــمن ، وكذلكطريالُق

األول الذي  شاركةفتوح املاملدويل الكومي احلجتماع االعلى طلب من رئيسة املؤمتر عقب اختتام 
  .٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٦إىل  ٢٤عقد يف الفترة من 

واعد ته من مشــــاريع نصــــوص إجراءات وقوخالل االجتماع، عرضــــت الرئيســــة ما أعدَّ  -٨
صلة مناقشة بعض املسائل املناقشات. واقترحت الرئيسة موااستنادًا إىل التعليقات اليت تلقتها خالل 

لقة مبشاركة املجتمع املدين، العالقة، مبا فيها املسائل املتصلة بتمويل آلية االستعراض واألحكام املتع
  .ووافق االجتماع على ذلك

القواعد. واألخري، النص املدمج ملشــــــروع اإلجراءات  هيف يومرض على االجتماع، ُعو  -٩
ميمه على النص، كمحصـــلة لالجتماع، يف ورقة غري رمسية وتعذلك فق على وضـــع مشـــروع واتُّ

 املفتوح املشــــــاركة الجتماع احلكومي الدويلاالوفود لتنظر فيه خالل مشــــــاوراهتا غري الرمسية يف 
  .التاسعة املؤمتر سيعقد يف الفترة املفضية إىل دورةالذي  املقبل،
تقدمي تقديرات جديدة لتكاليف آلية االســتعراض اســتنادًا إىل  وطلبت الرئيســة إىل األمانة  -١٠

  املقبل.نتائج االجتماع قبل وقت كاف من انعقاد االجتماع احلكومي الدويل املفتوح املشاركة 
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    الكلمات -جيم 
ند   -١١ ية يف ٢تكلَّم يف إطار الب تال جدول األعمال ممثِّلو األطراف ال ية: من  فاق االحتاد  االت

 تركيا، الربازيل، تان،باكســـ إيطاليا، أملانيا، إســـتونيا، أســـتراليا، إســـبانيا، األرجنتني، ي،الروســـ
 نام، فييت رنســا،ف العراق، الصــني، الســودان، دولة فلســطني، رومانيا، أفريقيا، جنوب اجلزائر،
ــويل، الكرســي ــتاريكا، كندا، الرس  ة،ية الســعوديلكة العرباملم املكســيك، مصــر، ماليزيا، كوس

شمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة كةاململ سا، النرويج، ال  املتحدة الواليات ولندا،ه النم
  .ناليابا األمريكية،

  .التفاقيةاموقِّعة على دولة  ، وهيمجهورية إيران اإلسالمية راقب عناملوتكلَّم   -١٢
   

   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -دال 
، جدول ٢٠١٧ر تشرين األول/أكتوب ٣٠جلسته األوىل املعقودة يف أقرَّ االجتماع، يف   -١٣

 األعمال التايل:

  املسائل التنظيمية:  -١  
  افتتاح االجتماع؛ (أ)   
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)    
ة إىل العناصر النظر يف املشروع األول إلجراءات وقواعد آلية االستعراض املستند  -٢  

  .٨/٢ر الواردة يف القرا
  مسائل أخرى.  -٣  
  اعتماد التقرير.  -٤  

   
    احلضور -هاء 

االحتاد الروسي،  ويب،االحتاد األور حضر االجتماع ممثِّلو األطراف التالية يف االتفاقية:  -١٤
ملانيا، اإلمارات العربية أذربيجان، األرجنتني، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أ

، بولندا، تايلند، تركيا، ، أوروغواي، إيطاليا، باكستان، البحرين، الربازيل، بنمااملتحدة، أنغوال
ريقيا، دولة فلسطني، ، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريا، جنوب أفاجلزائر تشيكيا، تونس،

، الصني، عمان، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سنغافورة، السودان، السويد، شيلي، صربيا
 لكرسي الرسويل،ا البوليفارية)، فييت نام، قربص، قطر،-الفلبني، فرتويال (مجهوريةفرنسا، 

غ، ليتوانيا، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، لبنان، لكسمرب
، ميامنار، النرويج، حدةلكة املتماليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، املم

 .ناناليمن، اليو الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، هولندا، النمسا، نيجرييا، اهلند،

 .فاقيةدولة موقِّعة على االت ، وهيمجهورية إيران اإلسالمية وحضر مراقب عن  -١٥

  قائمة بأمساء املشاركني. CTOC/COP/WG.9/2017/INF/2/Rev.2وترد يف الوثيقة   -١٦
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 الوثائق -واو 
 

معروضًا على  (CTOC/COP/WG.9/2017/5)جدول األعمال املؤقَّت املشروح  كان  -١٧
 .االجتماع

   
    اعتماد التقرير  -ثالثًا  

  .٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١هذا التقرير يف  االجتماعمد اعَت  -١٨
 


