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150817    150817    V.17-05650 (A)

*1705650* 

  دةاالجتماع املعين بوضع إجراءات وقواعد حمدَّ
  لتشغيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة

  عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمة  ملكافحة
  والربوتوكوالت امللحقة هبا

         ٢٠١٧ تشرين الثاين/نوفمرب ١ -كتوبر أ/األولتشرين  ٣٠فيينا، 
    املشروح املؤقَّت األعمال جدول  
    املؤقَّت األعمال جدول  

  املسائل التنظيمية:  -١
  افتتاح االجتماع؛ (أ) 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)  

إىل العناصــر  النظــر يف املشــروع األول لوضــع إجــراءات وقواعــد آليــة االســتعراض اســتناداً   -٢
  .٨/٢الواردة يف القرار 

  مسائل أخرى.  -٣
  اعتماد التقرير.  -٤
    

      الشروح  
    املسائل التنظيمية  - ١  

    افتتاح االجتماع (أ) 
دة املفتوح املشاركة املعين بوضع إجراءات وقواعـد حمـدَّ   الثاين سُيفتتح االجتماع احلكومي الدويل

لتشـــغيل آليـــة اســـتعراض تنفيـــذ اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظَّمـــة عـــرب الوطنيـــة 
  .٠٠/١٠، الساعة ٢٠١٧ كتوبر/أتشرين األول ٣٠والربوتوكوالت امللحقة هبا يوم االثنني، 
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال (ب) 
 ٨/٢ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عـرب الوطنيـة، يف قـراره     ر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدةقرَّ

املعنــون "آليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة            
، مواصــلة العمــل علــى إنشــاء آليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم   ا"والربوتوكــوالت امللحقــة هبــ
 مة عرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا علـى أسـاس التوصـيات       املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

الواردة يف تقرير االجتمـاع احلكـومي الـدويل املعـين باستكشـاف مجيـع اخليـارات املتعلقـة بوضـع          
آلية مناسبة وفعالة الستعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة          

  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ٧و ٦حقة هبا، الذي ُعقد يف فيينا يومي والربوتوكوالت املل
دة بشأن تشغيل آلية االسـتعراض لكـي   ر املؤمتر، يف القرار نفسه، وضع إجراءات وقواعد حمدَّوقرَّ

ينظــر فيهــا ويعتمــدها يف دورتــه التاســعة، علــى أن تسترشــد تلــك اإلجــراءات والقواعــد باملبــادئ 
أن يدرج يف اإلجـراءات والقواعـد بعـض     ر املؤمتر أيضاً، وقر٥/٥َّواخلصائص املذكورة يف قراره 

  العناصر الواردة يف القرار.
، ٨/٢رات واجلرميــة، يف قــراره  إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ     وطلــب املــؤمتر أيضــاً  

ندرجـة  يف حدود املوارد املتاحة يف امليزانية العاديـة ودون املسـاس باألنشـطة األخـرى امل     يعقد، أن
علــى األقــل مــن االجتماعــات احلكوميــة الدوليــة املفتوحــة        واحــداً يف إطــار واليتــه، اجتماعــاً  

دة لتشـغيل آليـة   ر له خدمات الترمجة الشفوية، بغرض وضع إجراءات وقواعـد حمـدَّ  املشاركة، توفَّ
خـالل  ودعا الـدول األطـراف إىل مواصـلة املشـاركة يف تلـك العمليـة، مبـا يف ذلـك         ، االستعراض
  الدورات. بني فترات ما

دة لتشــغيل آليــة املعــين بوضــع إجــراءات وقواعــد حمــدَّ  األول قــد االجتمــاع احلكــومي الــدويل ُعو
استعراض اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا      

  .  ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٦إىل  ٢٤يف الفترة من يف فيينا 
عقــد  ، علــى٢٠١٧ مــايو/أيــار ١٥ع للمــؤمتر، يف اجتماعــه املعقــود يف   وافــق املكتــب املوسَّــ  و

كتـوبر إىل  /أتشـرين األول  ٣٠يف الفتـرة مـن    املفتـوح املشـاركة   الثاين االجتماع احلكومي الدويل
ــاين/نوفمرب  ١ ــرين الثـ ــا . ٢٠١٧ تشـ ـــ كمـ ــق املكتـــب املوسَّ ــود يف  وافـ ــه املعقـ  ٢٣ع، يف اجتماعـ

املفتـوح   الثـاين  االجتمـاع احلكـومي الـدويل   اسـتبقاء جـدول أعمـال     ، علـى ٢٠١٧ هيوني/حزيران
النظـــر يف املشـــروع األول لوضـــع موضـــوع " علـــى غـــرار االجتمـــاع األول، بـــإدراج املشـــاركة

" مـرة ثانيـة بوصـفه    ٨/٢إىل العناصر الواردة يف القـرار   إجراءات وقواعد آلية االستعراض استناداً
  األعمال.  يف جدول ضيعياالبند املو

من أجـل متكـني االجتمـاع     ٨/٢وفقاً لقرار املؤمتر  (انظر املرفق) وقد أُعدَّ تنظيم األعمال املقترح
هـو متـاح لـه مـن      احلكومي الدويل املفتوح املشاركة من أداء املهام املسندة إليه ضـمن حـدود مـا   

امـة علـى مـدار يـومني     وقت وخدمات مؤمترات. وستسمح املوارد املتاحة بعقد مخس جلسات ع
  ونصف، ُتوفَّر هلا الترمجة الشفوية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست.
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إجراءات وقواعد آلية االستعراض استناداً إىل العناصر وضع لالنظر يف املشروع األول   - ٢  
    ٨/٢الواردة يف القرار 

مشـروع وضـع إجـراءات وقواعـد     النظر يف  املفتوح املشاركة األول االجتماع احلكومي الدويلبدأ 
 والربوتوكـوالت  الوطنيـة  عـرب اجلرميـة املنظَّمـة    ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  تنفيـذ  آلية اسـتعراض 

ع الرئيسـية  املواضـي  متثلـت ويف االجتمـاع،  ). CTOC/COP/WG.9/2017/2 الوثيقـة  (انظـر  هبا امللحقة
يف إجــراء االستعراضــات،  مجــع املعلومــات، ودور األفرقــة العاملــة يف مســاعدة املــؤمتر  يفللمناقشــة 
آليـة االسـتعراض؛   طريقـة متويـل   واالستعراضات، ودور األمانة، ودور اجملتمع املدين،  ةجيوشكل نت

  ).CTOC/COP/WG.9/2017/4 الوثيقة (انظر ملواصلة النظر فيها ملسائلسلسلة من اأثريت كما 
يــود  االجتمـاع احلكــومي الــدويل املفتــوح املشــاركة مــن جــدول األعمــال، لعــل  ٢ويف إطـار البنــد  

اتفاقيــة األمــم املتحــدة  تنفيــذ النظــر يف مشــروع وضــع إجــراءات وقواعــد آليــة اســتعراض  مواصــلة 
و/أو مناقشة أي مسائل أو جوانب  ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

  معينة من تلك اإلجراءات والقواعد.
  .٢وال يتوقع يف الوقت احلاضر تقدمي أي وثائق بشأن البند 

    
    مسائل أخرى  - ٣  

، فـال يتوقَّـع يف الوقـت    ٣إىل أيِّ مسائل ُيراد طرحهـا يف إطـار البنـد    نظراً لعدم توجيه انتباه األمانة 
  احلاضر تقدمي أيِّ وثائق بشأن هذا البند.

    
    اعتماد التقرير  - ٤  

، مـن جـدول األعمـال    ٤ البند سوف يعتمد االجتماع احلكومي الدويل املفتوح املشاركة، يف إطار
  أعماله. عن تقريراً

http://www.undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.9/2017/4
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    ملرفقا
      املقتَرح األعمال تنظيم  

 التاريخ والوقت
بند جدول
 العنوان والوصف األعمال

 ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ٣٠ االثنني،

  افتتاح االجتماع (أ)١ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال (ب)١ 
النظر يف املشروع األول لوضع إجراءات وقواعد   ٢ 

إىل العناصر الواردة يف القرار  آلية االستعراض استناداً
٨/٢ 

النظر يف املشروع األول لوضع إجراءات وقواعد   ٢  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
إىل العناصر الواردة يف القرار  آلية االستعراض استناداً

   )تابع(٨/٢
 ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ٣١الثالثاء، 

النظر يف املشروع األول لوضع إجراءات وقواعد   ٢  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
إىل العناصر الواردة يف القرار  آلية االستعراض استناداً

 )تابع(٨/٢
النظر يف املشروع األول لوضع إجراءات وقواعد   ٢  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥

إىل العناصر الواردة يف القرار  االستعراض استناداً آلية
   )تابع(٨/٢

 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب ١ األربعاء،

 مسائل أخرى ٣ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  اعتماد التقرير  ٤ 

 
 


