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*1801850*  

  االجتماع املعين بوضع إجراءات وقواعد حمدَّدة
  لتشغيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة

  ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية
 والربوتوكوالت امللحقة هبا

     ٢٠١٨ر/مارس آذا ٢٣-٢١فيينا، 
االجتماع املعين بوضع إجراءات وقواعد حمدَّدة لتشغيل عن تقرير ال    

استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة  آلية
   ٢١املعقود يف فيينا من الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا،  عرب
      ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٣إىل 

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

ـــــتعراض تنفيذ اتفاق ـــــاء آلية اس ـــــلة عملية إنش ية األمم املتحدة والربوتوكوالت امللحقة هبا"، مواص
ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا اســــتنادًا إىل التوصــــيات الواردة يف 
التقرير عن االجتماع احلكومي الدويل املعين باستكشاف مجيع اخليارات املتعلقة بوضع آلية مناسبة 

اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت  وفعالة الســـــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ٧و ٦امللحقة هبا، الذي ُعقد يف فيينا يومي 

تشــغيل آلية االســتعراض لكي لوقرَّر املؤمتر، يف القرار نفســه، وضــع إجراءات وقواعد حمدَّدة   -٢
ــــــد تلك اإلجراء ات والقواعد باملبادئ ينظر فيها ويعتمدها يف دورته التاســــــعة، على أن تســــــترش

، وقرَّر املؤمتر أيضــــــًا أن يدرج يف اإلجراءات والقواعد بعض ٥/٥واخلصــــــائص املذكورة يف قراره 
  .العناصر الواردة يف القرار

باملخدِّرات واجلرمية  ٨/٢وطلب املؤمتر، يف قراره   -٣ أيضـــــــًا، إىل مكتب األمم املتحدة املعين 
يف امليزانية العادية ودون املسـاس باألنشـطة األخرى املندرجة يف إطار يعقد، يف حدود املوارد املتاحة   أن
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ــــــاركة، توفَّر له  واليته، اجتماعًا واحدًا على األقل من االجتماعات احلكومية الدولية املفتوحة املش
خدمات الترمجة الشــفوية، بغرض وضــع اإلجراءات والقواعد املحدَّدة لتشــغيل آلية االســتعراض، ودعا 

  .الدورات بني ألطراف إىل أن تواصل مشاركتها يف تلك العملية، مبا يف ذلك خالل فترات ماالدول ا
ُعقد االجتماع احلكومي الدويل األول املفتوح املشاركة املعين بوضع إجراءات وقواعد قد و  -٤

والربوتوكوالت  حمدَّدة لتشغيل آلية استعراض اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية
، وعقد االجتماع احلكومي الدويل ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٦إىل  ٢٤امللحقة هبا يف فيينا يف الفترة من 

. ٢٠١٧تشــرين الثاين/نوفمرب  ١تشــرين األول/أكتوبر إىل  ٣٠الثاين املفتوح املشــاركة يف الفترة من 
ع للمؤمتر يف اجتماعه املعقود يف  على أن ُيعَقد  ٢٠١٨نون الثاين/يناير كا ٢٢واتَّفق املكتب املوســــــَّ

  .٢٠١٨آذار/مارس  ٢٣إىل  ٢١االجتماع احلكومي الدويل الثالث املفتوح املشاركة يف الفترة من 
    

      تنظيم االجتماع  -ثانيًا  
    افتتاح االجتماع -ألف 

عد   -٥ لدويل املفتوح املشـــــــاركة املعين بوضــــــع إجراءات وقوا ماع احلكومي ا افُتِتح االجت
ــــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية   حمدَّدة لتشــــــغيل آلية اس

آذار/مارس، وعقد ما جمموعه مخس جلســــــات. وترأســــــت  ٢١والربوتوكوالت امللحقة هبا يوم 
  الثامنة.  يالر سابوريو دي روكافورت (كوستاريكا)، رئيسة املؤمتر يف دورتهاجللسات ب

   
    تنظيم األعمال -باء 

احلكومي الدويل املفتوح املشـــاركة، يف جلســـاته األوىل والثانية والثالثة  االجتماع ناقش  -٦
ل، من جدول األعما ٢، البند ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٣إىل  ٢١املعقودة من واخلامســـــة والرابعة 
"النظر يف مشـــروع إجراءات وقواعد آلية االســـتعراض اســـتنادًا إىل العناصـــر الواردة يف   املعنون
  ".٨/٢القرار 

شاركة ناقش و  -٧ صيل االجتماع احلكومي الدويل املفتوح امل شروع إجراءات وقواعد بالتف م
يف ورقة غري رمسية وتعميمه  القيام يف هناية االجتماع بإدراج املشروعفق على . واتَّآلية االستعراض

على الوفود لتنظر فيه خالل املشــــاورات غري الرمسية يف الفترة املفضــــية إىل دورة املؤمتر التاســــعة. 
وأنَّ تلك وذكرت الرئيســــــة أهنا ســــــتعقد تلك املشــــــاورات غري الرمسية خالل األشــــــهر القادمة 

  مبساعدة من دول أطراف أخرى. املشاورات سُتجرى
على املشــــروع وتقدميها إىل  كتابيةالدول األطراف إىل إبداء تعليقات  ةيســــالرئودعت   -٨

  .٢٠١٨نيسان/أبريل  ٢٣األمانة حبلول 
    

    الكلمات -جيم 
ند   -٩ طار الب ية: ٢تكلَّم يف إ فاق ية يف االت تال مال ممثِّلو األطراف ال جدول األع االحتاد  من 

املتحدة،  العربية إســــــرائيل، أملانيا، اإلمارات، األرجنتني، أســــــتراليا، االحتاد الروســــــي األورويب،
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 إندونيســيا، أوروغواي، إيطاليا، باكســتان، الربازيل، بلغاريا، بريو، تايلند، تركيا، اجلزائر، جنوب
، الصني، العراق، غواتيماال، يفلسطني، رومانيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، شيل أفريقيا، دولة
 ، كندا، كوســتاريكا، كولومبيا، مصــر، املكســيك، اململكةالرســويل نام، الكرســي فرنســا، فييت

األمريكية،  املتحدة الشمالية، ناميبيا، النرويج، نيجرييا، الواليات وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة
 .ناليابا

  وتكلَّم املراقب عن مجهورية إيران اإلسالمية، وهي دولة موقِّعة.  -١٠
   

    وتنظيم األعمالإقرار جدول األعمال  -دال 
 ، جدول األعمال التايل:٢٠١٨آذار/مارس  ٢١أقرَّ االجتماع، يف جلسته األوىل املعقودة يف   -١١

  املسائل التنظيمية:  -١  
  افتتاح االجتماع؛ (أ)   
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)    
العناصر الواردة يف النظر يف مشروع إجراءات وقواعد آلية االستعراض استنادًا إىل   -٢  

  .٨/٢القرار 
  مسائل أخرى.  -٣  
  اعتماد التقرير.  -٤  

   
    احلضور -هاء 

، االحتاد الروســـــياالحتاد األورويب، حضـــــر االجتماع ممثِّلو األطراف التالية يف االتفاقية:   -١٢
املتحدة،  العربية ، األردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، أملانيا، اإلماراتنتنياألرج

إندونيســـيا، أنغوال، أوروغواي، إيطاليا، باكســـتان، البحرين، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، 
، بريو، تايلند، تركيا، تشــــــيكيا، تعددة القوميات)امل-دولة( فاســــــو، بولندا، بوليفيا بنما، بوركينا

ــة ــة تونس، اجلزائر، اجلمهوري ــة، مجهوري ــدومينيكي ــا،  ال ــة جنوبكوري ــا، دول ــا، جورجي  أفريقي
مارينو، الســلفادور، ســلوفاكيا، ســنغافورة، الســويد، ســويســرا، شــيلي،  فلســطني، رومانيا، ســان

 ، فنلندا، فييت)البوليفارية-مجهورية( زويال، فرنســـا، الفلبني، فنتيماالالصـــني، العراق، عمان، غوا
اريكا، كولومبيا، الكويت، ديفوار، كوســــت الرســــويل، كندا، كوت نام، قربص، قطر، الكرســــي

 لربيطانيا املتحدة كينيا، لبنان، مالطة، ماليزيا، مدغشــــــقر، مصــــــر، املغرب، املكســــــيك، اململكة
، ناميبيا، النرويج، النمســـا، نيبال، نيجرييا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، العظمى وأيرلندا الشـــمالية

 .ناملتحدة، اليابان، اليمن، اليونا الواليات

  ضر مراقب عن مجهورية إيران اإلسالمية، وهي دولة موقِّعة على االتفاقية.وح  -١٣
  قائمة بأمساء املشاركني. CTOC/COP/WG.9/2018/INF/1/Rev.1وترد يف الوثيقة   -١٤
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    الوثائق -واو 
 كانت الوثائق التالية معروضة على االجتماع:  -١٥

  ؛(CTOC/COP/WG.9/2018/1)جدول األعمال املؤقَّت املشروح   (أ)  
املعين بوضــع إجراءات وقواعد االجتماع احلكومي الدويل الثاين مناقشــات نتائج   (ب)  

ية  ية اســــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطن حمدَّدة لتشــــــغيل آل
 تشرين الثاين/ ١ول/أكتوبر إىل تشرين األ ٣٠من ، الذي انعقد يف فيينا هبا والربوتوكوالت امللحقة

  ؛(CTOC/COP/WG.9/2018/CRP.1) ٢٠١٧نوفمرب 
ـــــــــاقتراح   (ج)   ـــــــــأن ةمن الرئيس ـــــــــابقني بش ـــاســــــع الس ـــامن والت ـــابني الث  الب

(CTOC/COP/WG.9/2017/CRP.3).  
   

    اعتماد التقرير  -ثالثًا  
  .٢٠١٨آذار/مارس  ٢٣اعتمد االجتماع هذا التقرير يف   -١٦
 


