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 الدورة الثالثة 
 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٨-٩فيينا، 

  
 جدول األعمال املؤقت املشروح وتنظيم األعمال املقترح  

  
 جدول األعمال املؤقت  

  
 :املسائل التنظيمية -١

 األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية        ؤمترافتـتاح الـدورة الثالـثة مل       )أ( 
 ؛نية عرب الوطمةاملنظ

 انتخاب أعضاء املكتب؛ )ب( 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛ )ج( 

 مشاركة املراقبني؛ )د( 

 .اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض )ه( 

 :استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية -٢

 ؛)٧املادة (سل األموال مسائل االمتثال لالتفاقية، مبا يف ذلك غ )أ( 

 ؛)٢٥ و٢٤املادتان (النظر يف املسائل ذات الصلة حبماية الشهود والضحايا  )ب( 

 ١٨ و١٧ و ١٦املواد  (الـنظر يف املسـائل ذات الصلة بالتعاون القانوين الدويل            )ج( 
 ).١٤ و١٣و

ء  النسا وخباصة  مـنع وقمـع ومعاقـبة االجتـار باألشـخاص،          بـروتوكول اسـتعراض تنفـيذ      -٣
 : الوطنيةعربواألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
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الـنظر يف املسـائل ذات الصـلة مبسـاعدة ضـحايا االجتـار باألشخاص ومحايتهم         )أ( 
 ؛)٧املادة (وبوضعية هؤالء الضحايا يف الدول املستقبلة ) ٦املادة (

حايا االجتار باألشخاص إىل أوطام     الـنظر يف املسـائل ذات الصـلة بإعـادة ضـ            )ب( 
 ؛)٨املادة (

ــنظر يف املســائل ذات الصــلة مبــنع االجتــار باألشــخاص     )ج(  ــادة (ال ــبادل ) ٩امل وبت
 ).١٠املادة (املعلومات وتوفري التدريب 

اسـتعراض تنفـيذ بـروتوكول مكافحـة ريـب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو،                 -٤
 :ملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةاملكمل التفاقية األمم ا

الــنظر يف املســائل ذات الصــلة بــتدابري محايــة املهاجــرين املهــربني ومســاعدم    )أ( 
 ؛)١٦املادة (

 ).١٨املادة (النظر يف املسائل ذات الصلة بإعادة املهاجرين املهربني  )ب( 

ــيذ   -٥ ــتعراض تنف ــنا    اس ــلحة ال ــروتوكول مكافحــة صــنع األس ــا  ب ــزائها ومكونا رية وأج
بصـورة غـري مشـروعة، املكمـل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة      والذخـرية واالجتـار ـا   

 :الوطنية اجلرمية املنظمة عرب

 ؛ األسلحة الناريةلتشريعات الوطنية وفقا لربوتوكولالتكييف األساسي ل )أ( 

 ٥املادة  فة يف تنفـيذ     دراسـة التشـريعات املـتعلقة بالـتجرمي والصـعوبات املصـاد            )ب( 
 من بروتوكول األسلحة النارية؛

تعزيــز الــتعاون الــدويل وتطويــر املســاعدة التقنــية مــن أجــل تذلــيل الصــعوبات   )ج( 
 بروتوكول األسلحة النارية؛املستبانة يف تنفيذ 

تـبادل اآلراء واخلـربات املكتسـبة يف حفـظ السـجالت والوسم والترخيص يف                )د( 
 . من بروتوكول األسلحة النارية١٠ و٨ و٧سياق تنفيذ املواد 

 .املساعدة التقنية -٦

 من  ٥-٣لتحقـيق أهـداف مؤمتـر األطـراف وفقـا للفقـرات             الالزمـة   لـيات   اآلالـنظر يف     -٧
 . من االتفاقية٣٢املادة 

 .املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية -٨
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 .مسائل أخرى         -٩

 .متر األطرافجدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة ملؤ -١٠

 .الثالثةاعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته  -١١
  
  الشروح  

  املسائل التنظيمية -١ 
  ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحةلثةافتتاح الدورة الثا )أ( 

   الوطنيةاجلرمية املنظمة عرب
 تحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عرب       ملؤمتـر األطـراف يف اتفاقـية األمـم املـ          سـتنعقد الـدورة الثالـثة       

 .٣٠/٩، الساعة ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٩الوطنية يوم االثنني 
  

  انتخاب أعضاء املكتب )ب( 
عــند افتــتاح كــل دورة،  ،ينتخــب بــأن الــنظام الداخــلي ملؤمتــر األطــراف مــن ٢٢تقضــي املــادة 

 . يف تلك الدورةطراف احلاضرة نواب للرئيس ومقرر من بني ممثلي الدول األومثانيةرئيس 

انــتخاب أعضــاء عــند  ، اخلمــساإلقليمــيةكــل مــن اموعــات وتقضــي املــادة ذاــا بــأن تمــثَّـل 
 اليت هي أطراف يف االتفاقية ويف       الدول بعضـوين يكون أحدمها من بني ممثلي         الـدورة، مكتـب   

، بل ويف مجيع  الدورة  نفاذها عند افتتاح   بدأواحـد أو أكـثر مـن الـربوتوكوالت اليت يكون قد             
 يضــم املكتــب اثــنني عــلى األقــل مــن ممثــلي  أنويــتعني . تلــك الــربوتوكوالت، إن أمكــن ذلــك

 .الدورة قد بدأ نفاذها عند افتتاح يكونالدول اليت هي أطراف يف مجيع الصكوك اليت 

مقرره منصبا رئيس املؤمتر و   أن يكون    وقـرر املؤمتـر، بـناء عـلى توصـية مكتبه يف دورته األوىل،             
اإلقليمـية، وأن يكـون هـذا التناوب وفقا للترتيب األجبدي            بـني اموعـات      للتـناوب خاضـعني   

وبــناء علــيه، ستســمي جمموعــة دول أمــريكا الالتينــية والكــارييب رئــيس املؤمتــر،  ). اإلنكلــيزي(
 .وسيطلَب من جمموعة دول أوروبا الشرقية تسمية نائب واحد للرئيس وتسمية املقرر

  
  تماد جدول األعمال وتنظيم األعمالاع )ج( 

 تشرين  ٢١ إىل   ١٠وافـق مؤمتـر األطـراف يف االتفاقـية، يف دورتـه الثانـية املـنعقدة يف فييـنا من                     
، عـــــلى مشـــــروع جـــــدول األعمـــــال املؤقـــــت لدورتـــــه الثالـــــثة       ٢٠٠٥أكـــــتوبر /األول
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(CTOC/COP/2005/L.11) .            للدورة  وقـد أعـرب املؤمتـر، عـند اعـتماده جدول األعمال املؤقت 
الثالـثة، عـن اعـتزامه إيـالء مزيد من االهتمام للمسائل ذات الصلة مبكافحة اجلرمية املنظمة عرب                   

كمــا أعــرب عــن اعــتزامه الــنظر مبــزيد مــن التفصــيل يف املســائل ذات  . الوطنــية يف دورة مقــبلة
 .الصلة بغسل األموال يف دورته الرابعة

 املمكـنة لـدورة املؤمتـر الثالثة، طلب املؤمتر إىل    وبعـد نقـاش طويـل حـول املـدة املثـلى واملواعـيد          
مكتـبه اسـتعراض مقـترح بشـأن تنظـيم أعمال الدورة الثالثة وصوغ ذلك املقترح بالتشاور مع                  

 .األمانة ورؤساء اموعات اإلقليمية

 من النظام الداخلي للمؤمتر، وذلك      ٨وقـد أعـدت األمانـة تنظـيم األعمال املقترح وفقا للمادة             
 كانون  ٢٧اور مـع مكتـب املؤمتـر ومـع رؤسـاء اموعـات اإلقليمـية الذيـن اجتمعوا يف                    بالتشـ 
 ووافـق املكتـب املوسـع عـلى تنظـيم األعمـال املقـترح عـلى أن يفهم أنه                   . ٢٠٠٦يـناير     /الـثاين 

ال جيــوز عقــد أكــثر مــن اجــتماعني عــلى حنــو مــتزامن بغــية ضــمان أقصــى مشــاركة ممكــنة مــن 
 .الوفود

/  تشــرين األول١٨ إىل ٩املوســع أيضــا أن تــدوم الــدورة الثالــثة مثانــية أيــام مــن وقــرر املكتــب 
 إىل ٣٠/٩وتقــرر أيضــا أن يكــون اجلــدول الــزمين لالجــتماعات مــن الســاعة . ٢٠٠٦أكــتوبر 
 مـراعاة للمندوبني الصائمني يف      ٠٠/١٧ إىل السـاعة     ٠٠/١٤ مث مـن السـاعة       ٣٠/١٢السـاعة   
شاور مع األمانة، عقد الدورة الثالثة يف مركز فيينا الدويل،          وقـرر املكتـب املوسع بالت     . رمضـان 

 كمـا أكد  ). C04القاعـة ( األمـم املـتحدة للتنمـية الصـناعية     ذلـك يف قاعـة اجـتماعات مـنظمة    و
ــداء أقصــى درجــات التســامح إذا        ــود عــلى إب ــه ســيتم تشــجيع الوف ــة أن  املكتــب املوســع لألمان

 .اعة االجتماعاتما جتاوز عدد املشاركني عدد املقاعد يف ق

إىل تسـهيل الـنظر يف بنود جدول األعمال يف          ) انظـر املـرفق   (ويهـدف تنظـيم األعمـال املقـترح         
 .إطار الوقت املخصص ووفقا للموارد املتاحة ملؤمتر األطراف

  جلســــة عامــــة ١٦وستســــمح املــــوارد املــــتاحة ملؤمتــــر األطــــراف يف دورتــــه الثالــــثة بعقــــد   
 . ترمجة فورية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست اجتماعات موازية، مع توفري٤و
  

  مشاركة املراقبني )د( 
حيق ألي دولة أو منظمة تكامل       مـن الـنظام الداخـلي ملؤمتر األطراف على أنه            ١٤تـنص املـادة     

 مــن االتفاقــية أن ٣٦ مــن املــادة ٢ و١ موقعــة عــلى االتفاقــية وفقــا للفقــرتني إقليمــيةاقتصــادي 
 . بصفة مراقب، رهنا بتوجيه إشعار خطي مسبق إىل األمني العاماملؤمتريف مداوالت  تشارك
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 تكــامل اقتصــادي مــنظمة ألي دولــة أو جيــوز مــن الــنظام الداخــلي عــلى أنــه ١٥وتــنص املــادة 
 أن تقدم إىل املكتب     ٣٦ مادا من   ٢ و ١ أخـرى مل توقـع على االتفاقية وفقا للفقرتني           إقليمـية 

 . ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلكالصفةمتنح تلك على أن وطلبا للحصول على صفة مراقب، 

 حيق ملمثلي اهليئات واملنظمات اليت تلقت دعوة  مـن الـنظام الداخلي على أنه    ١٦وتـنص املـادة     
 تعقد اليت العامة للمشاركة بصفة مراقبني يف دورات مجيع املؤمترات الدولية       اجلمعيةدائمـة مـن     

مثلي هيئات األمم املتحدة ووكاالا املتخصصة      مل، و رات ويف أعمـال تلـك املؤمت      حتـت رعايـتها   
ــكوصــناديقها،  ــلمجلس االقتصــادي واالجــتماعي، أن     مل وكذل ــتابعة ل ــية ال ــلجان الفن ــلي ال مث

 رهنايف اجللسـات العامـة لـلمؤمتر دون أن حيـق هلم التصويت، وذلك      مراقـبني يشـاركوا بصـفة    
 . إىل األمني العاممسبقبتوجيه إشعار خطي 

 غري احلكومية ذات الصلة اليت      للمنظمات جيوز مـن الـنظام الداخلي على أنه         ١٧ املـادة    وتـنص 
 واالجتماعي أن تقدم إىل املكتب طلبا للحصول   االقتصاديلس  ا مركـز استشـاري لـدى        هلـا 

 وإذا تقدمت منظمات    .ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك     إياها   امنحه وعلىمراقـب،   صـفة   عـلى   
 ة وال تتمــتع مبركــز استشــاري لــدى الــس االقتصــادي واالجــتماعي غــري حكومــية ذات صــل

 ١٧ قائمـة بـتلك املنظمات وفقا للمادة    األمانـة ، عممـت  مراقـب صـفة   طلـب للحصـول عـلى       ب
 .من النظام الداخلي

 مــن الــنظام ١٧وقـد قــرر مؤمتــر األطــراف، يف دورتــه الثانــية، االمتــثال الكــامل ألحكــام املــادة  
 .قبلة، وأوعز إىل األمانة أن تكفل هذا االمتثالالداخلي يف دوراته امل

  
  اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض )ه( 

تفويض ممثلي كل    وثائق    فحص كتبامل  مـن الـنظام الداخـلي لـلمؤمتر، يتولّى         ١٩وفقـا لـلمادة     
دولـة طـرف وأمسـاء األشـخاص الذيـن يشـكلون وفـد الدولـة الطـرف ويـرفع تقريـره إىل مؤمتر                       

 مـن النظام الداخلي، حيق للممثلني أن يشاركوا مؤقتا يف الدورة  ٢٠ووفقـا لـلمادة     . فاألطـرا 
ويسـمح ملمـثل أي دولـة طـرف كانت     . إىل حـني اختـاذ املكتـب قـرارا بشـأن وثـائق تفويضـهم         

دولـة طـرف أخرى قد اعترضت على مشاركته بأن يشارك مؤقتا بنفس احلقوق اليت يتمتع ا               
 .خرى إىل حني تقدمي املكتب تقريره واختاذ املؤمتر قراره ذا الشأنممثلو الدول األطراف األ

 من النظام   ١٨وقـد أَبلـغ املكتب املؤمتر يف دورته الثانية، بأن عدة دول أطراف ال تلتزم باملادة                 
وشـدد املكتـب عـلى وجـوب الـتزام كـل دولـة طرف بتقدمي وثائق                 . الداخـلي ملؤمتـر األطـراف     

 . من النظام الداخلي١٨ للمادة  تفويض ممثليها وفقا 
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  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية -٢ 
  )٧املادة (مسائل االمتثال لالتفاقية، مبا يف ذلك غسل األموال  )أ( 

  )٢٥ و٢٤املادتان (النظر يف املسائل ذات الصلة حبماية الشهود والضحايا  )ب( 
  ١٨ و١٧ و١٦املواد (ظر يف املسائل ذات الصلة بالتعاون القانوين الدويل الن )ج( 

  )١٤ و١٣و
اتفاقية األمم  من ٣٢ أن كـل دولـة طـرف ملزمة، مبوجب املادة      ٢/١الحـظ املؤمتـر يف مقـرره        

ــية     ــنظمة عــرب الوطن ــتحدة ملكافحــة اجلــرمية امل ــدم إ امل ــأن تق ــر األطــراف ، ب ــيةىل مؤمت   يف االتفاق
 ذات  رها التشـريعية واإلدارية   ـبـراجمها وخططهـا وممارسـاا وكذلـك عـن تدابـي           معلومـات عـن     

 .تنفيذ االتفاقيةالصلة ب

واسـتنادا إىل ذلـك املقـرر، طلـب مؤمتـر األطـراف إىل األمانـة أن جتمع من الدول األطراف يف                      
افق عليه  االتفاقـية واملوقعة وعليها معلومات عن تنفيذ االتفاقية يف سياق برنامج العمل الذي و             

 يف دورتـــه الثانـــية، مســـتخدمة لذلـــك الغـــرض اســـتبيانا وضـــعته األمانـــة ووافـــق علـــيه املؤمتـــر  
)CTOC/COP/2005/L.4 (يف دورته الثانية. 

وطلـب مؤمتـر األطـراف يف االتفاقـية، يف ذلـك  املقـرر أيضـا، إىل الـدول األطراف يف االتفاقية                
مانـة، ودعـا كذلك الدول املوقعة إىل تقدمي       أن جتيـب بسـرعة عـلى االسـتبيان الـذي عممـته األ             

كمـا طلـب إىل األمانـة أن تقـدم إليه يف دورته الثالثة تقريرا حتليليا استنادا        . املعلومـات املطلوبـة   
 .إىل الردود الواردة على االستبيان

 وحــث الــدول األطــراف الــيت مل تكــن قــد  ١/٢ويف املقــرر نفســه، أكــد املؤمتــر جمــددا مقــرره  
ودها على االستبيان إىل األمانة على القيام بذلك مع ذكر أسباب عدم االمتثال             قدمـت بعد رد   

كمـا دعـا مؤمتـر األطـراف الـدول املوقّعـة الـيت مل تقـدم بعد                  . ألحكـام االتفاقـية إن كـان ذلـك        
وطلب املؤمتر كذلك إىل الدول األطراف اليت . املعلومـات الـيت طلبـتها األمانـة إىل القيام بذلك      

جابــت عــلى االســتبيان وقدمــت املعلومــات أو التشــريعات الــيت قضــت االتفاقــية  ســبق هلــا أن أ
حدتلك املعلومات أو التشريعات حسب االقتضاءثبتقدميها أن ت . 

 الــدول األطــراف الــيت مل متتــثل ملقتضــيات ٢/٢وحــث مؤمتــر األطــراف يف االتفاقــية يف مقــرره 
، مــن اتفاقــية ١٨ مــن املــادة ٨ ، وكذلــك الفقــرة١٥ و٦ و٥، وخصوصــا الفقــرات ١٦املــادة 

األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظّمة عـرب الوطنـية، عـلى تقـدمي ردودها إىل األمانة مع ذكر                       
 .أسباب عدم االمتثال لتلك املقتضيات
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 من االتفاقية، حث مؤمتر األطراف الدول   ١٣ مـن املـادة      ٥ويف املقـرر نفسـه، وعمـال بالفقـرة          
بعــد نســخا مــن قوانيــنها ولوائحهــا التنظيمــية أو شــروحا هلــا أو صــيغا  األطــراف الــيت مل تقــدم 

حديـثة العهـد ذات صـلة ا، على أن تقوم بذلك يف أسرع وقت ممكن، وطلب إىل األمانة أن                   
ــين          ــيها جممــال يب ــيت حصــلت عل ــات ال ــتنادا إىل املعلوم ــثة، اس ــه الثال ــر يف دورت ــدم إىل املؤمت تق

ــية ا   ــتاحة بشــأن كيف ــح      اخلــيارات امل ــية مــن القوانــني واللوائ ــدر مــن الفعال الســتفادة بأقصــى ق
 .التنظيمية املقدمة مبقتضى تلك املادة، بغية حتقيق مزيد من الفعالية يف تنفيذ االتفاقية

 
 الوثائق 

:  عرب الوطنية  مةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ     تقريـر حتليـلي مـن األمانـة عـن تنفـيذ             
اســتنادا إىل الــردود اإلضــافية الــواردة مــن الــدول يف إطــار دورة اإلبــالغ  معلومــات مســتكملة 

 .CTOC/COP/2005/2/Rev.1)(األوىل 

: ة عرب الوطنيمةاتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ تنفـيذ   تقريـر حتليـلي مـن األمانـة عـن     
 ).CTOC/COP/2006/2(معلومات واردة من الدول يف إطار دورة اإلبالغ الثانية 

،  عرب الوطنية  مةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ     تقريـر حتليـلي مـن األمانـة عـن تنفـيذ             
بروتوكول ، وواألطفال بـروتوكول مـنع وقمـع ومعاقـبة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النساء       و

: وبــرنامج عمــل مؤمتــر األطــراف ،مكافحــة ريــب املهاجــرين عــن طــريق الــرب والــبحر واجلــو 
ــ ــار دورة اإلبــــالغ األوىل       توضــ ــثال يف إطــ ــدم االمتــ ــراف بشــــأن عــ ــدول األطــ ــن الــ يح مــ

(CTOC/COP/2006/3). 

ــة عــن تنفــيذ    ــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظ   مذكــرة مــن األمان ــية مةاتفاق   عــرب الوطن
بروتوكول و ،واألطفال بـروتوكول مـنع وقمـع ومعاقـبة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النساء       و

   بروتوكول مكافحة صنع األسلحة    ، و ريـب املهاجـرين عـن طريق الرب والبحر واجلو         مكافحـة
جداول جتسد الردود : بصورة غري مشروعة الـنارية وأجـزائها ومكوناـا والذخـرية واالجتار ا    

 ).CTOC/COP/2006/4(الواردة من الدول يف إطار دوريت اإلبالغ األوىل والثانية 

حتسني مجع البيانات وإجراء البحوث والتحاليل بشأن اجلرمية من مذكـرة مـن األمـني العام عن     
 وسائر اهليئات الدولية ذات     املعين باملخدرات واجلرمية  أجـل تعزيـز عمـل مكتـب األمم املتحدة           

 ).CTOC/COP/2006/5(الصلة 
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 وخباصة النساء بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص،استعراض تنفيذ  -٣ 
   املنظمة عرب الوطنية املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ،واألطفال

) ٦املادة (النظر يف املسائل ذات الصلة مبساعدة ضحايا االجتار باألشخاص ومحايتهم  )أ( 
  )٧املادة (وبوضعية هؤالء الضحايا يف الدول املستقبلة 

  )٨املادة (ر باألشخاص إىل أوطام ذات الصلة بإعادة ضحايا االجتا النظر يف املسائل )ب( 
 وبتبادل املعلومات ) ٩املادة (النظر يف املسائل ذات الصلة مبنع االجتار باألشخاص  )ج( 

  )١٠املادة (وتوفري التدريب 
 الذي كان قد طلب مبوجبه إىل الدول    ١/٥ مقرره   ٢/٣أكـد مؤمتـر األطراف جمددا يف مقرره         

 االستبيان الذي عممته األمانة بشأن املسائل املبينة يف ذلك     األطـراف أن تسـارع إىل الـرد على        
 .املقرر، ودعا فيه الدول املوقعة إىل تقدمي املعلومات اليت طلبتها األمانة عن تلك املسائل

ويف ذلـك املقـرر، حـث مؤمتـر األطـراف يف االتفاقـية الـدول األطـراف الـيت مل تكن قد قدمت                        
كمـا دعـا املؤمتـر الـدول الـيت مل توفـر بعــد       . ن تفعـل ذلــك ردودهـا بعـد عـلى االسـتبيان عـلى أ     

ويف املقــرر نفسـه، طلــب مؤمتـر األطــراف يف   . املعلومـات الـيت طلبــتها األمانـة إىل القــيام بذلـك    
 أن ١/٥االتفاقـية إىل الـدول األطـراف الـيت سـبق هلـا أن أجابـت عـلى االسـتبيان وفقـا للمقرر                 

كما طلب املؤمتر إىل األمانة أن تقدم  .  االقتضاء تحـدث تلـك املعلومات أو التشريعات حسب       
 إىل مؤمتـر األطـراف يف دورتـه الثالـثة تقريـرا حتليلـيا تـدرج فـيه املعلومات الواردة عمال باملقرر                      

، وأن تكفـل تضـمنه تفاصيل بالقدر الكايف الذي يمكّن مؤمتر األطراف من أن يستعرض                ٢/٣
 .تنفيذ الربوتوكول وذلك املقرر

، أن جتمع معلومات عن     ٢/٣ب مؤمتـر األطـراف يف االتفاقـية إىل األمانـة، يف مقـرره               كمـا طلـ   
من الدول واألطفال  مـنع وقمـع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء  تنفـيذ بـروتوكول   

األطــراف يف الــربوتوكول والــدول املوقعــة علــيه يف ســياق بــرنامج العمــل الــذي وافــق علــيه يف 
كانت قد وضعته   ) CTOC/COP/2005/L.8(خدمة لذلـك الغـرض اسـتبيانا        دورتـه الثانـية، مسـت     

 .األمانة ووافق عليه املؤمتر

ويف املقـرر نفسـه، حـث مؤمتـر األطـراف يف االتفاقـية الدول األطراف يف الربوتوكول على أن                    
ات تسـارع إىل الـرد عـلى االستبيان الذي عممته األمانة، ودعا الدول املوقّعة إىل تقدمي املعلوم                

كمـا طلـب إىل األمانـة أن تقـدم إلـيه يف دورته الثالثة تقريرا حتليليا يستند إىل الردود                    . املطلوبـة 
 .على االستبيان

 



CTOC/COP/2006/1 

9  
 

 الوثائق 
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة      تقريـر حتليـلي مـن األمانة عن تنفيذ          

ــال النســاء ــتحدة ملكاف  ، واألطف ــم امل ــية األم ــية   املكمــل التفاق ــنظمة عــرب الوطن : حــة اجلــرمية امل
معلومــات مســتكملة اســتنادا إىل الــردود اإلضــافية الــواردة مــن الــدول يف إطــار دورة اإلبــالغ  

 .(CTOC/COP/2005/3/Rev.1)األوىل 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة      تقريـر حتليـلي مـن األمانة عن تنفيذ          
ــال النســاء ــية     املكمــل ال، واألطف ــنظمة عــرب الوطن ــتحدة ملكافحــة اجلــرمية امل ــم امل ــية األم : تفاق

 .(CTOC/COP/2006/6)معلومات واردة من الدول يف إطار دورة اإلبالغ الثانية 

،  عرب الوطنية  مةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ     تقريـر حتليـلي مـن األمانـة عـن تنفـيذ             
بروتوكول و ،واألطفال باألشـخاص، وخباصـة النساء  بـروتوكول مـنع وقمـع ومعاقـبة االجتـار      و

: ، وبــرنامج عمــل مؤمتــر األطــرافمكافحــة ريــب املهاجــرين عــن طــريق الــرب والــبحر واجلــو 
ــار دورة اإلبــــالغ األوىل         ــثال يف إطــ ــدم االمتــ ــراف بشــــأن عــ ــدول األطــ ــن الــ ــيح مــ توضــ

(CTOC/COP/2006/3). 

،  عــرب الوطنــيةمة ملكافحــة اجلــرمية املــنظاتفاقــية األمــم املــتحدة مذكــرة مــن األمانــة عــن تنفــيذ  
بروتوكول و ،واألطفال بـروتوكول مـنع وقمـع ومعاقـبة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النساء       و

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة    ، و مكافحـة ريـب املهاجـرين عـن طريق الرب والبحر واجلو           
جداول جتسد الردود : شروعةبصورة غري م الـنارية وأجـزائها ومكوناـا والذخـرية واالجتار ا    

 ).CTOC/COP/2006/4(الواردة من الدول يف إطار دوريت اإلبالغ األوىل والثانية 

مذكـرة مـن األمـني العام عن حتسني مجع البيانات وإجراء البحوث والتحاليل بشأن اجلرمية من     
 الدولية ذات   مكتـب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وسائر اهليئات        أجـل تعزيـز عمـل       

 .(CTOC/COP/2006/5)الصلة 
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ستعراض تنفيذ بروتوكول مكافحة ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، ا -٤ 
   املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  )١٦املادة (عدم النظر يف املسائل ذات الصلة بتدابري محاية املهاجرين املهربني ومسا )أ( 
  )١٨املادة (النظر يف املسائل ذات الصلة بإعادة املهاجرين املهربني  )ب( 

 الــذي كــان قــد طلــب مبوجــبه إىل ١/٦، مقــرره ٢/٤أكــد مؤمتــر األطــراف جمــددا، يف مقــرره 
الـدول األطـراف أن تسـارع إىل الرد على االستبيان الذي عممته األمانة بشأن املسائل احملددة                  

 ذلــك املقــرر ودعــا فــيه الــدول املوقّعــة إىل توفــري املعلومــات الــيت طلبــتها األمانــة عــن تلــك     يف
 .املسائل

ووفقــا لذلــك املقــرر، حــث مؤمتــر األطــراف يف االتفاقــية الــدول األطــراف الــيت مل تقــدم بعــد    
عة كما دعا مؤمتر األطراف الدول املوقّ. ردودهـا عـلى االسـتبيان إىل األمانـة عـلى القيام بذلك           

ويف املقـرر نفسه، طلب     . الـيت مل تقـدم بعـد املعلومـات الـيت طلبـتها األمانـة إىل أن تفعـل ذلـك                    
 ١/٦مؤمتـر األطـراف يف االتفاقية إىل الدول األطراف اليت أجابت على االستبيان وفقا للمقرر                

كمـا طلـب إىل األمانةٍ أن تقدم        . أن تحـدث تلـك املعلومـات أو التشـريعات حسـب االقتضـاء             
، وتكفل ٢/٤يه يف دورتـه الثالـثة تقريـرا حتليليا تدرج فيه املعلومات اليت تتلقاها عمال باملقرر     إلـ 

تضــمنه تفاصــيل بــالقدر الكــايف الــذي ميكّــن املؤمتــر مــن اســتعراض تنفــيذ الــربوتوكول وذلــك   
 .املقرر

ومات  إىل األمانة تقدمي تقرير حتليلي تدرج فيه معل        ٢/٤كمـا طلـب مؤمتـر األطراف يف مقرره          
 تقدمها الدول  بـروتوكول مكافحـة ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو،  عـن تنفـيذ   

األطـراف يف الـربوتوكول والـدول املوقّعـة علـيه، يف سـياق بـرنامج العمـل الـذي وافق عليه يف                       
ــك الغــرض اســتبيانا     ــية، مســتخدمة لذل ــه الثان ــة  ) CTOC/COP/2005/L.9(دورت وضــعته األمان

 .ه املؤمترووافق علي

ويف املقـرر نفسـه، حـث مؤمتـر األطـراف يف االتفاقـية الدول األطراف يف الربوتوكول على أن                    
تسـارع إىل الـرد عـلى االسـتبيان الـذي عممـته األمانـة، ودعـا كذلـك الدول املوقّعة إىل تقدمي                       

حتليليا يستند  كمـا طلـب إىل األمانـة أن تقـدم إلـيه يف دورته الثالثة تقريرا                 . املعلومـات املطلوبـة   
 .إىل الردود على االستبيان
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 الوثائق

تقريـر حتليلي من األمانة عن تنفيذ بروتوكول مكافحة ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر               
معلومــات  : واجلــو، املكمــل التفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية         

 اردة مـــن الـــدول يف إطـــار دورة اإلبـــالغ األوىل مســـتكملة اســـتنادا إىل الـــردود اإلضـــافية الـــو
)CTOC/COP/2005/4/Rev.1.( 

تقريـر حتليلي من األمانة عن تنفيذ بروتوكول مكافحة ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر               
معلومات واردة  : واجلـو، املكمـل التفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عرب الوطنية                 

 ).CTOC/COP/2006/7(ر دورة اإلبالغ الثانية من الدول يف إطا

،  عرب الوطنية  مةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ     تقريـر حتليـلي مـن األمانـة عـن تنفـيذ             
بروتوكول و ،واألطفال بـروتوكول مـنع وقمـع ومعاقـبة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النساء       و

: ، وبــرنامج عمــل مؤمتــر األطــرافواجلــومكافحــة ريــب املهاجــرين عــن طــريق الــرب والــبحر  
ــار دورة اإلبــــالغ األوىل         ــثال يف إطــ ــدم االمتــ ــراف بشــــأن عــ ــدول األطــ ــن الــ ــيح مــ  توضــ

)CTOC/COP/2006/3.( 

،  عــرب الوطنــيةمةاتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظ مذكــرة مــن األمانــة عــن تنفــيذ  
بروتوكول و ،واألطفال اصـة النساء بـروتوكول مـنع وقمـع ومعاقـبة االجتـار باألشـخاص، وخب      و

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة    ، و مكافحـة ريـب املهاجـرين عـن طريق الرب والبحر واجلو           
جداول جتسد الردود : بصورة غري مشروعة الـنارية وأجـزائها ومكوناـا والذخـرية واالجتار ا    

 ).CTOC/COP/2006/4(الواردة من الدول يف إطار دوريت اإلبالغ األوىل والثانية 

 مـن األمـني العام عن حتسني مجع البيانات وإجراء البحوث والتحاليل بشأن اجلرمية من    مذكـرة 
مكتـب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وسائر اهليئات الدولية ذات           أجـل تعزيـز عمـل       

 ).CTOC/COP/2006/5(الصلة 
  

النارية وأجزائها ومكوناا بروتوكول مكافحة صنع األسلحة استعراض تنفيذ  -٥ 
بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة  والذخرية واالجتار ا

  الوطنية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب
   األسلحة الناريةلتشريعات الوطنية وفقا لربوتوكولألساسي لاالتكييف  )أ( 

  ٥املادة صادفة يف تنفيذ دراسة التشريعات املتعلقة بالتجرمي والصعوبات امل )ب( 
 من بروتوكول األسلحة النارية
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 تعزيز التعاون الدويل وتطوير املساعدة التقنية من أجل تذليل الصعوبات املستبانة  )ج( 

  بروتوكول األسلحة الناريةيف تنفيذ 
 تبادل اآلراء واخلربات املكتسبة  يف حفظ السجالت والوسم والترخيص  )د( 

   من بروتوكول األسلحة النارية١٠ و٨ و٧املواد يف سياق تنفيذ 
 من اتفاقية ٣٢ االضطالع بالوظائف املسندة إليه يف املادة ٢/٥قـرر مؤمتـر األطراف يف مقرره     

األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية فــيما يــتعلق بــربوتوكول مكافحــة صــنع     
 واالجتــار ــا بصــورة غــري مشــروعة، املكمــل  األســلحة الــنارية وأجــزائها ومكوناــا والذخــرية 

 .لالتفاقية، بطرائق منها وضع برنامج عمل يقوم املؤمتر باستعراضه يف فترات منتظمة

ويف املقـرر نفسـه، طلـب مؤمتـر األطـراف إىل األمانـة أن تقـدم تقريـرا حتليليا تضمنه املعلومات                      
ل األطراف يف الربوتوكول والدول عـن تنفـيذ بـروتوكول األسـلحة الـنارية والـواردة مـن الـدو            

املوقّعــة علــيه، يف ســياق بــرنامج العمــل الــذي وافــق علــيه يف دورتــه الثانــية، مســتخدمة لذلــك   
 .وضعته األمانة ووافق عليه املؤمتر) CTOC/COP/2005/L.5(الغرض استبيانا 

 
 الوثائق

ــنا       ــروتوكول مكافحــة صــنع األســلحة ال ــة عــن تنفــيذ ب ــلي مــن األمان ــر حتلي رية وأجــزائها تقري
ومكوناـا والذخـرية واالجتار ا بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة              

 ).CTOC/COP/2006/8(اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

مذكــرة مــن األمانــة عــن تنفــيذ اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية،     
قـبة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النساء واألطفال، وبروتوكول     وبـروتوكول مـنع وقمـع ومعا    

مكافحـة ريـب املهاجـرين عـن طريق الرب والبحر واجلو، وبروتوكول مكافحة صنع األسلحة                
جداول جتسد الردود   : الـنارية وأجـزائها ومكوناـا والذخرية واالجتار ا بصورة غري مشروعة           

 ).CTOC/COP/2006/4( الغ األوىل والثانية الواردة من الدول يف إطار دوريت اإلب
 

 حتسني مجع البيانات وإجراء البحوث والتحاليل بشأن اجلرمية من مذكـرة مـن األمـني العام عن    
مكتـب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وسائر اهليئات الدولية ذات           أجـل تعزيـز عمـل       

 ).CTOC/COP/2006/5(الصلة 
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  املساعدة التقنية -٦ 
 قـرر مؤمتـر األطـراف يف اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية، يف مقرره                      

، واضـعا يف اعتـباره أن املسـائل املتعلقة باملساعدة التقنية ينبغي أن يتناوهلا مؤمتر األطراف                 ٢/٦
كتب، وفقا  يف املقـام األول، إنشـاء فـريق عـامل مؤقـت مفتوح العضوية، يرأسه أحد أعضاء امل                 

 مـن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية والفقرة            ٣٢ مـن املـادة      ٣للفقـرة   
 مـن الـنظام الداخـلي، إلسـداء املشـورة وتقدمي املساعدة إليه يف تنفيذ واليته يف      ٢ مـن املـادة    ٢

 .جمال املساعدة التقنية

أن يسـتعرض االحتياجات إىل املساعدة التقنية       ووفقـا لذلـك املقـرر، ينـتظر مـن الفـريق العـامل               
 باالستناد إىل املعلومات اليت تقدمها الدول يف ردودها على  األطراف مؤمترمـن أجـل مسـاعدة       

ــربوتوكوالت؛ وأن يقــدم       ــية وال ــثال إىل االتفاق ــة بشــأن االمت ــيت وضــعتها األمان االســتبيانات ال
وإىل  ؤمتــرددة الســنوات يوافــق علــيها املإرشــادات بشــأن األولويــات باالســتناد إىل بــرامج مــتع 

توجـيهاته؛ وأن يـراعي مـا هـو مناسـب ومـتوافر من املعلومات عن أنشطة املساعدة التقنية اليت        
تضــطلع ــا األمانــة والــدول، وعــن مشــاريع وأولويــات الــدول وســائر هيــئات مــنظومة األمــم  

ــيت تشــملها     ــية، يف اــاالت ال ــنظمات الدول ــتحدة وامل ــيةاالتفاامل ــر   ق يسا؛ وأن يــروتوكوال وب
 .حشد املوارد احملتملة

 ؤمتــرويف املقــرر نفســه، قــرر مؤمتــر األطــراف أن جيــتمع الفــريق العــامل خــالل الــدورة الثالــثة مل 
ــيما بــني      األطــراف ــتاحة، اجــتماعا واحــدا عــلى األقــل ف  وأن يعقــد، ضــمن حــدود املــوارد امل

 . األطرافؤمترالدورتني قبل انعقاد الدورة الرابعة مل

، ســوف جيــتمع  الفــريق العــامل لــلمرة األوىل أثــناء الــدورة  الثالــثة ملؤمتــر  ٢/٦ووفقــا لــلمقرر 
 .األطراف لكي يضطلع بعمله ما بني الدورتني

ويف ذلـك املقـرر أيضـا، قـرر مؤمتـر األطـراف اسـتعراض فعالـية الفريق العامل ومستقبله واختاذ                     
 .٢٠٠٨م قرار ذا الشأن يف دورته الرابعة، عا

 
 الوثائق

 ).CTOC/COP/2006/9(ورقة عمل من إعداد األمانة بشأن املساعدة التقنية 
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  ٥-٣النظر يف اآلليات الالزمة لتحقيق أهداف مؤمتر األطراف وفقا للفقرات  -٧ 
   من االتفاقية٣٢من املادة 

 قدرة الدول  مـن االتفاقـية، يـتفق مؤمتر األطراف على آليات من أجل حتسني   ٣٢وفقـا لـلمادة     
 .األطراف على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وتعزيز تنفيذ االتفاقية واستعراضه

ولعل . وكـان املؤمتـر قـد قـرر يف دورتـه األوىل وضع برنامج عمل يستعرض يف فترات منتظمة                  
 .املؤمتر يود أن يستعرض برنامج عمل دورته الرابعة والدورات اليت تليها

ــر   ــل املؤمت ــباره مســألة وســائل مجــع        ولع ــه، أن يضــع يف اعت ــرنامج عمل ــنظر يف ب ــند ال ــود، ع ي
ــدول      ــبدو أن ال ــربوتوكوالت والصــعوبات املســتمرة الــيت ي ــية وال املعلومــات عــن تنفــيذ االتفاق

ولعل املؤمتر يود   . تواجههـا يف توفـري هذه املعلومات واليت أدت إىل استمرار النقص يف اإلبالغ             
 .ئل الكفيلة بتحسني هذا الوضعأن يستكشف السبل والوسا

 
 الوثائق

مذكـرة مـن األمـني العام عن حتسني مجع البيانات وإجراء البحوث والتحاليل بشأن اجلرمية من     
مكتـب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وسائر اهليئات الدولية ذات           أجـل تعزيـز عمـل       

 .CTOC/COP/2006/5)( الصلة

 ).CTOC/COP/2006/10( عن معاجلة مشكلة النقص يف اإلبالغ مذكرة من املدير التنفيذي

مذكـرة مـن األمـني العـام عـن وضـع دلـيل للسـلطات املركـزية عـلى اإلنترنت وخيارات بشأن            
االسـتخدام الـناجع للتشـريعات املقدمـة مبوجـب اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة                   

 .CTOC/COP/2006/12)(عرب الوطنية 
  

  املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية -٨ 
، أن يدار   ٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ املؤرخ   ٥٥/٢٥قـررت اجلمعـية العامـة، يف قـرارها          

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية          ٣٠احلسـاب املشـار إليه يف املادة        
لعدالة اجلنائية، إىل أن يقرر مؤمتر األطراف       ضـمن إطـار صـندوق األمـم املـتحدة ملـنع اجلرمية وا             

يف االتفاقـية املنشـأ عمال ا خالف ذلك، وشجعت الدول األعضاء على البدء بتقدمي تربعات              
وافـية إىل احلسـاب اآلنـف الذكـر بغية تزويد البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات اليت متر                   

عدة تقنـية مـن أجـل تنفـيذ االتفاقية والربوتوكولني         مبـرحلة انتقالـية مبـا قـد حتـتاج إلـيه مـن مسـا               
 .امللحقني ا، مبا يف ذلك التدابري التحضريية الالزمة لذلك التنفيذ
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، من املقرر   تفاقيةاالملؤمتر األطراف يف    مـن النظام الداخلي     ) إعـداد ميزانـية    (٧٢ووفقـا لـلمادة     
ت الصلة بالتعاون التقين اليت يضطلع ا       أن تـتوىل األمانة إعداد ميزانية لتمويل أنشطة املؤمتر ذا         

 مـن بـروتوكول االجتار باألشخاص واملادة    ١٠ مـن االتفاقـية واملـادة        ٣٢ إىل   ٢٩وفقـا لـلمواد     
 مـن بـروتوكول األسـلحة النارية، وأن حتيل األمانة    ١٤ مـن بـروتوكول املهاجـرين واملـادة         ١٤

قــل مــن افتــتاح الــدورة العاديــة الــيت  يومــا عــلى األ٦٠تلــك امليزانــية إىل الــدول األطــراف قــبل 
 .ستعتمد فيها

مـن الـنظام الداخـلي، يـنظر املؤمتر يف امليزانية املعدة عمال             ) اعـتماد امليزانـية    (٧٣ووفقـا لـلمادة     
 . من هذا النظام ويتخذ قرارا بشأا٧٢باملادة 

 
 الوثائق

 ).CTOC/COP/2006/11(مذكرة من األمانة بشأن املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية 
  

  مسائل أخرى -٩ 
لعـل املؤمتر يود أن ينظر يف أي مسائل أو أمور معلّقة أخرى متكنه من مواصلة أداء مهامه أداًء                   

 .ناجعا وكفؤا
  

  جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة ملؤمتر األطراف -١٠ 
تــه الــرابعة الــذي تضــعه مــن املقــرر أن يــنظر مؤمتــر األطــراف يف جــدول األعمــال املؤقــت لدور

 .األمانة بالتشاور مع املكتب وأن يوافق عليه
  

  الثالثةاعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته  -١١ 
 .من املقرر أن يعتمد مؤمتر األطراف تقريرا عن دورته الثالثة يتوىل املقرر إعداد مشروعه
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 املرفق  
   تنظيم األعمال املقترح     

 التاريخ الوقت البند العنوان أو الوصف اجللسة البند فالعنوان أو الوص اجللسة
 االثنني، ٣٠/١٢-٣٠/٩ )أ (١ افتتاح الدورة عامة   

 أكتوبر/تشرين األول٩

   )ب (١ انتخاب أعضاء املكتب    

اقرار جدول األعمال     
 وتنظيم األعمال

   )ج (١

   )د (١ مشاركة املراقبني    

عن اعتماد تقرير املكتب     
 وثائق التفويض

   )هـ (١

: استعراض تنفيذ االتفاقية    
االمتثال لالتفاقية، مبا يف 

 ذلك غسل األموال

   )أ (٢

: استعراض تنفيذ االتفاقية عامة   
االمتثال لالتفاقية، مبا يف 

ذلك غسل األموال 
 )مواصلة(

٠٠/١٧-٠٠/١٤ )أ (٢  

: استعراض تنفيذ االتفاقية عامة   
التفاقية، مبا يف االمتثال ل

ذلك غسل األموال 
 )اختتام(

 الثالثاء، ٣٠/١٢-٣٠/٩ )أ (٢
 أكتوبر/ األولتشرين ١٠

استعراض تنفيذ بروتوكول     
منع : االجتار باألشخاص

االجتار باألشخاص؛ وتبادل 
 املعلومات وتوفري التدريب

   )ج (٣

استعراض تنفيذ بروتوكول  عامة   
منع : االجتار باألشخاص

جتار باألشخاص؛ وتبادل اال
املعلومات وتوفري التدريب 

 )مواصلة(

٠٠/١٧-٠٠/١٤ )ج (٣  
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 التاريخ الوقت البند العنوان أو الوصف اجللسة البند فالعنوان أو الوص اجللسة
فريق اخلرباء احلكوميني  موازية

العامل املفتوح العضوية 
املعين بتسليم ارمني 

واملساعدة القانونية 
املتبادلة والتعاون الدويل 

 ألغراض املصادرة

استعراض تنفيذ بروتوكول  عامة )ج (٢
منع : باألشخاصاالجتار 

االجتار باألشخاص؛ وتبادل 
املعلومات وتوفري التدريب 

 )مواصلة(

 األربعاء، ٣٠/١٢-٣٠/٩ )ج (٣
 أكتوبر/األولتشرين  ١١

فريق اخلرباء احلكوميني  موازية
العامل املفتوح العضوية 

املعين بتسليم ارمني 
واملساعدة القانونية 

املتبادلة والتعاون الدويل 
ادرة ألغراض املص

 )مواصلة(

استعراض تنفيذ بروتوكول  عامة )ج (٢
منع : االجتار باألشخاص

االجتار باألشخاص؛ وتبادل 
املعلومات وتوفري التدريب 

 )اختتام(

٠٠/١٧-٠٠/١٤ )ج (٣  

استعراض تنفيذ بروتوكول     
 األسلحة النارية

٥   

فريق اخلرباء احلكوميني  موازية
العامل املفتوح العضوية 

 بتسليم ارمني املعين
واملساعدة القانونية 

املتبادلة والتعاون الدويل 
ألغراض املصادرة 

 )مواصلة(

مشاورات بني اخلرباء  عامة )ج (٢
احلكوميني بشأن محاية 

مساعدة: الشهود والضحايا
ضحايا االجتار باألشخاص 
ومحايتهم ووضعية هؤالء 

الضحايا يف الدول املستقبلة 
 وإعادة ضحايا االجتار

 باألشخاص إىل أوطام

 ٣و) ب (٢
) ب(و) أ(
) أ (٤و
 )ب(و

 اخلميس، ٣٠/١٢-٣٠/٩
 أكتوبر/ األولتشرين ١٢

فريق اخلرباء احلكوميني  موازية
العامل املفتوح العضوية 

املعين بتسليم ارمني 
واملساعدة القانونية 

املتبادلة والتعاون الدويل 
ألغراض املصادرة 

 )اختتام(

ورات بني اخلرباء مشا عامة )ج (٢
احلكوميني بشأن محاية 

مساعدة: الشهود والضحايا
ضحايا االجتار باألشخاص 
ومحايتهم ووضعية هؤالء 

الضحايا يف الدول 
املستقبلة، وإعادة ضحايا 

االجتار باألشخاص إىل 
 )اختتام(أوطام 

٣و) ب (٢
) ب(و) أ(
) أ (٤و
 )ب(و

٠٠/١٧-٠٠/١٤  
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 التاريخ الوقت البند العنوان أو الوصف اجللسة البند فالعنوان أو الوص اجللسة
ء مشاورات بني اخلربا عامة   

احلكوميني بشأن محاية 
تدابيـر : الشهود والضحايا

محاية املهاجرين املهربني 
ومساعدم؛ وإعادة 

املهاجرين املهربني 
 )مواصلة(

 ٣و) ب (٢
) ب(و) أ(
) أ (٤و
 )ب(و

 اجلمعة، ٣٠/١٢-٣٠/٩
 أكتوبر/ األولتشرين ١٣

مشاورات بني اخلرباء  عامة   
احلكوميني بشأن محاية 

تدابيـر : الشهود والضحايا
محاية املهاجرين املهربني 

ومساعدم؛ وإعادة 
)اختتام(املهاجرين املهربني 

 ٣و) ب (٢
) ب(و) أ(
) أ (٤و
 )ب(و

٠٠/١٧-٠٠/١٤  

فريق اخلرباء احلكوميني  عامة   
العامل املفتوح العضوية 
 املعين باملساعدة التقنية

 االثنني، ٣٠/١٢-٣٠/٩ ٦
 أكتوبر/ األولتشرين ١٦

فريق اخلرباء احلكوميني  ةعام   
العامل املفتوح العضوية 
املعين باملساعدة التقنية 

 )مواصلة(

٠٠/١٧-٠٠/١٤ ٦  

فريق اخلرباء احلكوميني  عامة   
العامل املفتوح العضوية 
املعين باملساعدة التقنية 

 )مواصلة(

 الثالثاء، ٣٠/١٢-٣٠/٩ ٦
 أكتوبر/ األولتشرين ١٧

كوميني فريق اخلرباء احل عامة   
العامل املفتوح العضوية 
املعين باملساعدة التقنية 

 )اختتام(

٠٠/١٧-٠٠/١٤ ٦  

 ٤ و٣ و٢ اعتماد املقررات عامة   
 ٦ و٥و

 األربعاء، ٣٠/١٢-٣٠/٩
 أكتوبر/ األولتشرين ١٨

النظر يف اآلليات الالزمة  عامة   
لتحقيق أهداف مؤمتر 

 األطراف

٠٠/١٧-٠٠/١٤ ٧  
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 التاريخ الوقت البند العنوان أو الوصف اجللسة البند فالعنوان أو الوص اجللسة
ية واملتعلقة املسائل املال    

 بامليزانية
٨   

   ٩ مسائل أخرى    

جدول األعمال املؤقت     
للدورة الرابعة ملؤمتر 

 األطراف

١٠   

النظر يف تقرير مؤمتر     
 األطراف واعتماده

١١   

 
 


