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  املعين بالتعاون الدويلفريق العامل ال
        ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٨ و١٦و ١٥فيينا، 

    ت وشروحهجدول األعمال املؤقَّ    
  :املسائل التنظيمية  - ١

 افتتاح االجتماع؛  )أ(  

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  
 الذي أنشأه مؤمتر الدول ،دويلأوجه التآزر املمكنة مع فريق اخلرباء املعين بالتعاون ال  - ٢

  .األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  .التصرف يف عائدات اجلرمية املصادرة وتقامسها واستخدامها  - ٣
ي للجرمية دور الشبكات واملبادرات اإلقليمية يف التصّد: حماربة الشبكات بالشبكات  -٤

  . عرب الوطنيةاملنظَّمة
اجلرمية  ملكافحة استخدام اتفاقية األمم املتحدة مارسات واخلربات يفتبادل أفضل امل  -٥

مع اإلشارة و، ١٨ و١٦ تني املاداعاةرملتعاون الدويل، مع غراض ا عرب الوطنية ألاملنظَّمة
 وعمليات يةيات السّرالتحّر، و املصرفيةاملعلوماتوبصفة خاصة إىل التداول بالفيديو، 

  .٢١التسليم املراقب، واملادة 
التوصيات والنتائج املنبثقة عن اجتماعات فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار   - ٦

  .باملمتلكات الثقافية
 على عرب الوطنية نظَّمة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل اتفاقيةَ الدول األطرافتطبيُق  - ٧

  .اجلرائم املرتكبة ضد املمتلكات الثقافية
  .مسائل أخرى  - ٨
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      حالشرو    
    املسائل التنظيمية  - ١  

    افتتاح االجتماع  )أ(  
 / تشرين األول١٥ االثنني، الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يوَم  اجتماُعُحَتفَتسوف ُي
  .٠٠/١٥، الساعة ٢٠١٢أكتوبر 

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  

 عرب املنظَّمةاجلرمية مم املتحدة ملكافحة  ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األاملوسَّع املكتب وافق
ت الجتماع جدول األعمال املؤقَّعلى ، ٢٠١٢يوليه / متوز٤ يف املعقودالوطنية، يف اجتماعه 

املعنون ، ٥/٧  يف قراره املؤمترطلبوعالوة على ذلك، . الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل
، إىل فريق اخلرباء احلكوميني "علقة باملمتلكات الثقافية عرب الوطنية املتاملنظَّمةمكافحة اجلرائم "

الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل أن يدرسا التوصيات إىل العامل املعين باملساعدة التقنية و
والنتائج ذات الصلة املنبثقة عن فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية 

. ؤمترامل فيها لكي ينظرع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وأن يقدِّما توصيات  جلنة منأنشأتهالذي 
فرباير / شباط١٥ للمؤمتر، يف اجتماعه املعقود يف املوسَّع على ذلك، اتفق املكتب ًءوبنا

 الساعة العاشرة  هذه املسألة يفبشأنلفريقني العاملني ل املناقشة املشتركة إجراء، على ٢٠١٢
  .٢٠١٢أكتوبر / األول تشرين١٨ من يومصباحاً 

    
أوجه التآزر املمكنة مع فريق اخلرباء املعين بالتعاون الدويل الذي أنشأه مؤمتر الدول   - ٢  

    ية األمم املتحدة ملكافحة الفساداألطراف يف اتفاق
عقــد اجتماعــات خــرباء حكــوميني مفتوحــة املــشاَركَة لتعزيــز  " ، املعنــون٤/٢يف ضــوء القــرار 

ــدو  ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة      ، "يلالتعــاون ال ــدول األطــراف يف اتفاقي ــذي اعتمــده مــؤمتر ال ال
 يف اجتماعـه املعقـود يف   املنظَّمـة اجلرميـة    ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة         املوسَّع املكتب   قرَّرالفساد،  

 تكريس بند واحد مـن بنـود جـدول أعمـال الفريـق العامـل                ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٦
لتــآزر مــع فريــق اخلــرباء املعــين بالتعــاون الــدويل الــذي  الــدويل اللتمــاس أوجــه لاملعــين بالتعــاون

 املوسَّـع واتفـق املكتـب     . ية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد      أنشأه مؤمتر الدول األطراف يف اتفاق     
أيضا علـى نقـل التوصـيات املنبثقـة عـن الفريـق العامـل يف هـذا الـشأن إىل فريـق اخلـرباء ذلـك،                           
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د اجتماعــه يف األســبوع التــايل للــدورة الــسادسة ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة  الــذي ســوف يعقــ
  .املنظَّمةاجلرمية 

    
    ة املصادرة وتقامسها واستخدامهاف يف عائدات اجلرميالتصّر  - ٣  

، على وجه اخلصوص ومبا يتماشى مع       قومأن ت على    األطرافَ الدولَ ٥/٨ يف قراره    ع املؤمترُ شجَّ
ر مـن عائـدات اجلرميـة أو املمتلكـات وفقـا ألحكـام املـادة          فيما ُيـصادَ   فلتصرُّ با قانوهنا الداخلي، 

 عائـدات اجلرميـة   لـب إليهـا ذلـك، لـردّ     األولويـة، إذا طُ   مع إعطـاء  ،  املنظَّمةاجلرمية   من اتفاقية    ١٤
املصادرة أو املمتلكات املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسىن هلـا تقـدمي تعويـضات إىل                 

املمتلكـات إىل أصـحاهبا الـشرعيني، وأن تنظـر يف           تلـك    عائدات اجلرميـة أو      ا اجلرمية أو ردّ   ضحاي
  .١٤ من املادة ٣إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن األغراض املذكورة يف الفقرة 

وميكن إيالء االعتبار إىل املواضيع التالية أثناء املـداوالت الـيت سـتجري يف إطـار هـذا البنـد مـن                      
ف يف عائـدات اجلرميـة    ر التـصرُّ   السبل الـيت ميكـن هبـا للـدول أن تيـسِّ            )أ (:األعمالبنود جدول   

 هـذه العائـدات إىل أصـحاهبا الـشرعيني والطرائـق            رّد) ب(املصادرة بغرض تعـويض الـضحايا؛       
األخرى، مبا يشمل تقاسم العائدات مـع الـدول األخـرى املـشاركة يف اسـتردادها ومـصادرهتا؛             

تبـادل اخلـربات واملعلومـات بـشأن        ) د(ات إنفاذ القـوانني ومنـع اجلرميـة؛         تطبيق استراتيجي ) ج(
  .الدعم الذي حتتاجه الدول لتطوير النظم أو للدخول يف اتفاقات يف هذا الشأن

    
    الوثائق    

 تــرويج تنفيــذ  يفتقريــر األمانــة عــن أنــشطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة 
 عـرب الوطنيـة     املنظَّمـة اجلرمية  تعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة        األحكام املتعلقة بال  

)CTOC/COP/2012/9(  
    

ي للجرمية صّددور الشبكات واملبادرات اإلقليمية يف الت: حماربة الشبكات بالشبكات  - ٤  
     عرب الوطنيةاملنظَّمة

وذلـك  ،  تعاون الـدويل واإلقليمـي    أن تواصل تشجيع ال     إىل األمانة  ،٥/٨، يف قراره    طلب املؤمتر 
 املنظَّمـة اجلرمية   التعاون على مكافحة     طة يف جمال  ينشبطرائق منها تيسري إنشاء شبكات إقليمية       

عرب الوطنية، وعند االقتضاء، تيسري التعاون فيما بني مجيع هذه الشبكات بغيـة املـضي قُـدماً يف       
  . عاملية إنشاء شبكةيفالدول األعضاء فكري استكشاف إمكانية ت
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ز ومن املمكن، خالل املداوالت، إيالء االعتبار ملناقشة السبل اليت ميكن هبـا للـشبكات أن تعـزِّ                
امللكية الوطنية واإلقليمية والتعاون الدويل واالستدامة يف جمال بناء القـدرات ومناقـشة جوانـب               

  .النجاح يف عمل الشبكات القائمة والتحديات اليت تواجهها
هتا األمانــة عــن أفــضل املمارســات واخلــربات يف  الــيت أعــّداألساســيةعلومــات ن ورقــة املوتتــضّم

 عـرب الوطنيـة ألغـراض التعـاون الـدويل      املنظَّمـة اجلرميـة  استخدام اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة     
)CTOC/COP/WG.3/2012/2 (فصال عن دور الشبكات اإلقليمية.  
    

    الوثائق    
مانة عن أفضل املمارسات واخلـربات يف اسـتخدام اتفاقيـة            من إعداد األ   أساسيةورقة معلومات   

 عـرب الوطنيـة ألغـراض التعـاون الـدويل ودور الـشبكات              املنظَّمـة اجلرميـة   األمم املتحدة ملكافحة    
  )CTOC/COP/WG.3/2012/2(اإلقليمية 

ــشطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة      ــة عــن أن ــر األمان ــذ   تقري ــرويج تنفي لت
 عـرب الوطنيـة     املنظَّمـة اجلرمية  ألحكام املتعلقة بالتعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة          ا
)CTOC/COP/2012/9(  
    

 املنظَّمةاجلرمية  ملكافحة استخدام اتفاقية األمم املتحدة تبادل أفضل املمارسات واخلربات يف  -٥  
مع اإلشارة بصفة و، ١٨ و١٦ تنياد املاعاةرملتعاون الدويل، مع غراض اعرب الوطنية أل

 وعمليات التسليم التحريات السرية، و املصرفيةاملعلوماتوخاصة إىل التداول بالفيديو، 
    ٢١املراقب، واملادة 

ومبا يتماشـى مـع     ، على أن تضطلع، بوجه خاص       ٥/٨، يف قراره     األطرافَ  الدولَ ع املؤمترُ شجَّ
 وإىل تبسيط متطلبـات اإلثبـات       املطلوبني تعجيل إجراءات تسليم     بالعمل على قانوهنا الداخلي،   

عها أيـضا علـى     وشـجَّ . املنظَّمـة اجلرميـة    من اتفاقية    ١٦ جرمية تنطبق عليها املادة      فيما يتعلق بأيِّ  
دة األطـراف لتنفيـذ تـسليم    أن تسعى، عند االقتضاء، إىل إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعدّ         

  .تفاقيةاال من ١٦يز فاعليته، آخذة يف اعتبارها أحكام املادة املطلوبني أو تعز
 أن تسعى إىل إجيـاد الـسبل الـيت تـدعم اسـتعمال            ،٤/٢ره  كما طلب املؤمتر إىل األمانة، يف مقرَّ      

ت عـدَّ وقد أَ . وسائل التداول بالفيديو وأن تساعد الدول يف تذليل الصعوبات التقنية والقانونية          
ماعات بـشأن العقبـات التقنيـة والقانونيـة يف اسـتخدام التـداول بالفيـديو                األمانة ورقة غرفة اجت   

  ).CTOC/COP/2010/CRP.2(من أجل أن ينظر فيها املؤمتر يف دورته اخلامسة 
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 مـن إعـداد     أساسـية ، ورقة معلومات    ٥ض على الفريق العامل، لكي ينظر يف البند         وسوف ُتعرَ 
اجلرميــة  ملكافحــة اســتخدام اتفاقيــة األمــم املتحــدة أفــضل املمارســات واخلــربات يفاألمانــة عــن 

 ١٦ تني املـاد  اعاةرممع  ،   ودور الشبكات اإلقليمية   لتعاون الدويل غراض ا  أل عرب الوطنية  املنظَّمة
والتحريــات ،  املــصرفيةاملعلومــاتو، التــداول بالفيــديومــع اإلشــارة بــصفة خاصــة إىل  و، ١٨و

  ).CTOC/COP/WG.3/2012/2 (٢١يات التسليم املراقب، واملادة  وعملالسرية
    

    الوثائق    
 اتفاقيـة    من إعداد األمانة عن أفضل املمارسات واخلـربات يف اسـتخدام           أساسيةورقة معلومات   

 عـرب الوطنيـة ألغـراض التعـاون الـدويل ودور الـشبكات              املنظَّمـة اجلرميـة   األمم املتحدة ملكافحة    
  )CTOC/COP/WG.3/2012/2(اإلقليمية 

ــشطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة      ــة عــن أن ــر األمان ــذ   تقري ــرويج تنفي لت
  )CTOC/COP/2012/9 (املنظَّمةاجلرمية األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل من اتفاقية 

    
التوصيات والنتائج املنبثقة عن اجتماعات فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار   - ٦  

    باملمتلكات الثقافية
فريق اخلرباء احلكـوميني العامـل املعـين باملـساعدة التقنيـة وإىل             ، إىل   ٥/٧طلب املؤمتر، يف قراره     

بالتعـاون الـدويل أن يدرسـا التوصـيات والنتـائج ذات الـصلة املنبثقـة           عـين   املفريق اخلرباء العامـل     
 جلنـة منـع   أنـشأته  فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة الـذي              أعمال عن

ينظر فيهـا مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم      كي ما توصيات لوأن ُيقدِّ،  اجلرمية والعدالة اجلنائية  
تطبيق االتفاقيـة تطبيقـاً عمليـاً،       للترويج  ال عرب الوطنية، من أجل      املنظَّمةاجلرمية  ملكافحة  املتحدة  

مـع إيـالء      وكـذلك يف وضـع معـايري أخـرى،         تـها وذلك بالنظر يف نطاق املعايري القائمـة ومالءم       
االهتمــام الواجــب يف هــذا الــشأن جلوانــب التجــرمي والتعــاون الــدويل، مبــا يف ذلــك املــساعدة     

  .ونية املتبادلة وتسليم املطلوبنيالقان
قدت الدورتان األوىل والثانية لفريق اخلرباء املعين باحلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة                 وُع

يونيـه  / حزيـران ٢٩ إىل ٢٧ والفترة من    ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ إىل   ٢٤يف الفترة من    
وردت يف تقريريـه املعروضـني علـى        واعتمد الفريـق فيهمـا عـددا مـن التوصـيات الـيت              . ٢٠١٢

  .الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل للنظر فيها
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    الوثائق    
املعقـود يف فيينـا    ة،  احلماية من االجتار باملمتلكـات الثقافيـ      املعين ب  فريق اخلرباء    تقرير عن اجتماع  

  )UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/4 (٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٧من 
املعقـود يف فيينـا    ة،  احلماية من االجتار باملمتلكـات الثقافيـ      املعين ب  فريق اخلرباء    عتقرير عن اجتما  

  )UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2 (٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٦ إىل ٢٤من 
    

 على عرب الوطنية نظَّمة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل اتفاقيةَ الدول األطرافتطبيُق  - ٧  
    املمتلكات الثقافيةاجلرائم املرتكبة ضد 

 إىل فريـــق اخلـــرباء  ُموجَّهـــاً تقريـــرا حتليليـــاً، أن تعـــد٥/٧َّطلـــب املـــؤمتر إىل األمانـــة يف قـــراره 
 يتنــاولاحلكـوميني العامــل املعــين باملـساعدة التقنيــة وإىل الفريــق العامــل املعـين بالتعــاون الــدويل    

 الـدول   املمتلكـات الثقافيـة وحـثَّ     اجلـرائم املرتكبـة ضـد       علـى    تفاقيـةَ االتطبيق الدول األطراف    
  . األطراف على تزويد األمانة مبعلومات إلدراجها يف ذلك التقرير

 شـفوية علـى الـدول األعـضاء تطلـب فيهـا        مـذكرةً مـت األمانـةُ   ، عمَّ ٢٠١٢أبريـل   /ويف نيسان 
 علــى حــاالت االجتــار باملمتلكــات  نظَّمــةأمثلــة عمليــة علــى تطبيــق اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة امل  

ردود الــدول األعــضاء يف تقريــر األمانــة عــن تطبيــق الــدول األطــراف ملخَّــص لــرد يــو. لثقافيــةا
-CTOC/COP/WG.2/2012/3(اجلــــرائم املرتكبـــة ضــــد املمتلكـــات الثقافيــــة   علـــى   التفاقيـــةَ ا

CTOC/COP/WG.3/2012/4.(  
    

    الوثائق    
 عـرب   نظَّمـة كافحـة اجلرميـة امل     األمـم املتحـدة مل     تفاقيـةَ ا األمانة عـن تطبيـق الـدول األطـراف           تقريُر

-CTOC/COP/WG.2/2012/3(اجلــــرائم املرتكبــــة ضــــد املمتلكــــات الثقافيــــة  علــــى الوطنيــــة 

CTOC/COP/WG.3/2012/4.(  
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  املرفق
      تنظيم العمل املقترح    

 والوقتالتاريخ 
 بند جدول
 الوصف وأالعنوان  األعمال

   أكتوبر/ تشرين األول١٥االثنني، 
 افتتاح االجتماع )أ (١ ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال ب) ١( 
أوجه التآزر املمكنة مع فريق اخلرباء املعين بالتعاون  ٢ 

الدويل الذي أنشأه مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

ف يف عائدات اجلرمية املصادرة وتقامسها التصّر ٣ 
 استخدامهاو

   أكتوبر/ تشرين األول١٦الثالثاء، 
دور الشبكات واملبادرات: حماربة الشبكات بالشبكات ٤ ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

  عرب الوطنيةاملنظَّمةي للجرمية اإلقليمية يف التصّد
استخدام اتفاقية  تبادل أفضل املمارسات واخلربات يف ٥ ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

 اعاةرملتعاون الدويل، مع غراض ا ألاملنظَّمةاجلرمية 
مع اإلشارة بصفة خاصة إىل و، ١٨ و١٦ تنياملاد

يات التحّر، و املصرفيةاملعلوماتوالتداول بالفيديو، 
 ٢١ية وعمليات التسليم املراقب، واملادة السّر

 مسائل أخرى ٨ 
   أكتوبر/ تشرين األول١٨ اخلميس،
 املنبثقة عن اجتماعات فريق اخلرباء التوصيات والنتائج ٦ ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

 املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية
على  نظَّمة اجلرمية امل الدول األطراف اتفاقيةَتطبيُق ٧ 

  املرتكبة ضد املمتلكات الثقافيةاجلرائم
     
  


