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  تقرير عن اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية     
   املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة مماملعين باستعراض تنفيذ اتفاقية األ

  عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، املعقود يف فيينا 
      ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٦ إىل ٢٣من 

    مةمقّد  -أوال  
 يف ،ؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة         ر م قرَّ  -١

 فريــق عامــل حكــومي دويل مفتــوح العــضوية لغــرض النظــر يف اخليــارات    إنــشاَء ،٥/٥قــراره 
املمكنـــة لوضـــع آليـــة أو آليـــات ملـــساعدة مـــؤمتر األطـــراف علـــى اســـتعراض تنفيـــذ االتفاقيـــة  

 واستكشاف تلك اخليارات وتقـدمي مقترحـات إلنـشاء تلـك اآلليـة              والربوتوكوالت امللحقة هبا  
أو اآلليــات، وكــذلك إلعــداد اإلطــار املرجعــي آلليــة أو آليــات االســتعراض املقترحــة ومبــادئ  

 فيهــا لكــي ينظــر لتقــارير االســتعراض القُطــري منــوذجيتوجيهيــة للخــرباء احلكــوميني وخمطــط 
  . يف دورته السادسة ورمبا يعتمدهااملؤمتر

ويف اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العـضوية املعـين باسـتعراض تنفيـذ                 -٢
، الـذي   وطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا       اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب ال         

، أكمــل الفريــق العامــل القــراءة األوىل لــنص ٢٠١١مــايو / أيــار١٩ إىل ١٧ يف فيينــا مــن ُعقــد
ع اإلطار املرجعي آللية استعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبـا؛ ومـشروع            مشرو

املبــادئ التوجيهيــة للخــرباء احلكــوميني واألمانــة يف إجــراء االستعراضــات القطريــة؛ ومــشروع   
  .  لتقارير االستعراض القُطري واخلالصات الوافيةنموذجيالاملخطط 

ــل،     -٣ ــق العام ــيس الفري ــسيس كانأُوأجــرى رئ ــشولي ــوتيرييت ، مخــس )املكــسيك (سوال غ
ديــسمرب /يوليــه وكــانون األول/جــوالت مــن املــشاورات غــري الرمسيــة يف الفتــرة املمتــدة بــني متــوز

تفاقيـة  اال، هبدف تعزيز التفاهم وتسوية القـضايا العالقـة بـشأن آليـة أو آليـات اسـتعراض                   ٢٠١١
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نطـاق اآلليـة وتنظـيم      ) أ: ( املواضـيع التاليـة    زت املناقشات علـى   وركّ. والربوتوكوالت امللحقة هبا  
تأجيل االستعراضـات الـيت جتريهـا الـدول األطـراف وعـدد االستعراضـات               ) ب( التنفيذ؛   دورات

) د(؛ ب إتاحــة تقــارير االســتعراض القطــريأســالي) ج(الــيت يلــزم مــن الدولــة الطــرف إجراؤهــا؛ 
إعـداد الـردود علـى براجميـة التقيـيم          املسائل املتـصلة بالعمـل مـع أصـحاب املـصلحة املعنـيني علـى                

 )ه(أثنــاء تنفيــذ الزيــارات القطريــة؛ والـردود  ") براجميــة أومنيبــوس االستقــصائية("الـذايت الــشامل  
متويل اآللية وشـىت اخليـارات املمكنـة        ) و(طبيعة وأوصاف فريق بالريمو املعين باستعراض التنفيذ؛        

 يف اآلليــة باعتبارهــا الــدول املوقِّعــةمــشاركة ) ز(لــضمان فعاليــة أداء اآلليــة واســتمراره ونزاهتــه؛ 
  ".دولة مستعَرضة على أساس طوعي"
    

    التوصيات  -ثانيا  
  : ما يليعلى العامل خالل اجتماعه  الفريُقوافق  -٤

مشروع اإلطار املرجعي املنقّح آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة          )أ(  
، باستثناء )CTOC/COP/WG.5/2011/2/Rev.1(نية والربوتوكوالت امللحقة هبا اجلرمية املنظَّمة عرب الوط

  )١(ل إىل توافق يف اآلراء بشأهنا؛، اليت مل جير التوّص٥٧ إىل ٥٤ والفقرات من ٤١الفقرة 

حـة للخـرباء احلكـوميني واألمانـة بـشأن إجـراء            مشروع املبادئ التوجيهية املنقَّ     )ب(  
  ؛)CTOC/COP/WG.5/2011/3/Rev.1(االستعراضات القُطرية 

ح لتقارير االسـتعراض القُطـري واخلالصـات         املنقَّ نموذجيمشروع املخطط ال    )ج(  
  ؛)CTOC/COP/WG.5/2011/4/Rev.1(الوافية 

ــنقَّ    )د(   ــادي املـ ــع اإلرشـ ــة هبـــا     التوزيـ ــوالت امللحقـ ــة والربوتوكـ ــواد االتفاقيـ ح ملـ
)CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.9.()٢(  

األطراف والدول املوقِّعـة علـى مواصـلة التـشاور بـشأن املـسائل العالقـة                وُحثَّت الدول     -٥
  .السادسة  أعاله قبل انعقاد دورة مؤمتر األطراف) أ (٤املذكورة يف الفقرة 

 وهي تـرد يف     االستعراضنظر الفريق العامل يف مخسة سيناريوهات خمتلفة بشأن آلية          و  -٦
ــوثيقتني  ــا أعــّدهتا  CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.7 وCTOC/COP/WG.5/2012/CRP.3ال ، كم

عة، هبـدف إتاحـة توجيهـات بـشأن عمليـة           طلب الدول األطراف والدول املوقِّ    األمانة بناء على    
───────────────── 

 .CTOC/COP/WG.5/2011/2/Rev.2 الوثيقة الحقاً يفح سيصدر اإلطار املرجعي املنقَّ )1(  
 .CTOC/COP/WG.5/2011/5/Rev.1 الوثيقة الحقاً يفسيصدر  )2(  
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 )أ: (ونوقـشت عـّدة مـسائل مشلـت مـا يلـي           .  اختاذ قـرار    متكِّنه من  امليزنة وتزويد املؤمتر بعناصر   
لمكاتـب اإلقليميـة    سُتخـصَّص ل     الـيت  ٣- ف  الفنيـة برتبـة     مالءمـة وظـائف الفئـة       مـدى  النظر يف 

دورات فريــق تقلــيص مــدة إمكانيــة ) ب(ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة؛  
خيار دمج بعـض األفرقـة العاملـة يف فريـق بـالريمو املعـين       ) ج(بالريمو املعين باستعراض التنفيذ؛    

لوثـــائق وعـــدد جـــم اختفــيض ح ) د(باســتعراض التنفيـــذ، شـــريطة اعتمــاد آليـــة االســـتعراض؛   
 آليـة    ضرورة أن تكون أيُّ    )و(؛  املزمع تدريبهم  عدد اخلرباء احلكوميني     )ه(الزيارات القطرية؛   

  . التكلفةناجعةَ

 أّنــه ينبغــي آلليــة داً، وذكــر جمــد٢٠١٣َّ بإمكانيــة بــدء الــدورة األوىل يف عــام وأوصــي  -٧
ا ال ينبغـي أن تثقـل كاهـل    ولـوحظ أهنـ  . االستعراض أن تكون فّعالة وكفؤة ومـستدامة ونزيهـة     

  .الدول األطراف أو األمانة بعبء ال داعي له

 التكـاليف  تقلـيص  أن تنظر األمانة يف مسألة       سبااملنوأُشري أيضاً إىل أنه قد يكون من          -٨
عة، على حنـو منـتظم، بتلـك        يف سياق آلية االستعراض ويف إبالغ الدول األطراف والدول املوقّّّّّّّّّّّّّ         

  .وذلك دون املساس بالتنفيذ الفعلي للوظائف األساسية آللية االستعراض، الوفورات

وُشدِّد على أنه ينبغي إيالء العناية واالعتبار الواجبني، لدى حتليل تنفيـذ املـواد الـواردة             -٩
ــا       ــصرا هام ــة باعتبارهــا مــسألة شــاملة، ومــن مثّ باعتبارهــا عن يف اجملموعــات، للمــساعدة التقني

  .التفاقية والربوتوكوالت امللحقة هباللتنفيذ الفّعال ل

ح آلليـة اسـتعراض تنفيـذ        اإلطـار املرجعـي املـنقَّ       مـن مـشروع    ٢١ بـالفقرة    وفيما يتصل   -١٠
، أشـار أحـد الوفـود       )CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.1(االتفاقية والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا        

 رفــض العمــل بتلــك  إىل أنــه ينبغــي مــنح الدولــة الطــرف املختــارة إلجــراء االســتعراض فرصــة   
  .الصفة، ويف هذه احلالة ينبغي إعادة القرعة

وشدَّد ممثل لألمانة على أمهية أن يعتمد املؤمتر، يف دورته السادسة، قرارا يبّين متطلبـات                 -١١
 ينبغـي  ٢٠١٥-٢٠١٤خطـط امليزانيـة للفتـرة    مل إعداد األمـني العـام    وأُوضح أنَّ . آلية االستعراض 

 التقــديرات األوليــة اإلمجاليــة  ووافــق الفريــق العامــل علــى أنَّ . ٢٠١٢أن يبــدأ يف منتــصف عــام  
، متثـل حـّدا     CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.7 آللية االسـتعراض، الـواردة يف الوثيقـة          ١للسيناريو  

 القرار بـشأن    وذكر ممثل األمانة أنَّ   . م إىل املؤمتر   يف حدوده امليزانية اليت ستقدَّ     دََّعأعلى ينبغي أن تُ   
م إىل اللجنــة اخلامــسة للنظــر فيــه ميزانيــة آليــة االســتعراض، إذا مــا اعتمــده املــؤمتر، جيــب أن ُيقــدَّ 

   ويف خمطـــط امليزانيـــة للفتـــرة  ٢٠١٣وإدراجـــه، حبـــسب االقتـــضاء، يف امليزانيـــة الربناجميـــة لعـــام  
٢٠١٥-٢٠١٤.  
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ــالقرار    -١٢ ــل إىل أنَّ   ٥/٥وعمــالً ب ــق العام ــوس براجم، أشــار الفري ــة أومنيب ــصائيةي ،  االستق
نة اليت وضعتها األمانة استنادا إىل التعليقات الواردة من الدول األعـضاء والـدول              بصيغتها احملسَّ 

املوقِّعة، سوف تيسِّر مجع املعلومات عن تنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا، وبـذلك                  
 وأوصـى الفريـقُ  . يعتمدها مؤمتر األطرف  ستشكّل مكوِّناً هاماً من آلية االستعراض اليت س       فهي  

 موِضـع حتـسني مـستمرٍّ مـن         ها اليت سـينظر فيهـا املـؤمتر ويعتمـد         الرباجمية بأن تكون العامل أيضا   
  .أجل الدورات الالحقة

ل توزيع مواد االتفاقية والربوتوكوالت امللحقـة هبـا الـوارد يف الـوثيقتني             واتُّفق على أن يشكِّ     -١٣
CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.2 و CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.8 َاملداوالت اليت ستجري     أساس 

  . الالحقة االستعراضيف املستقبل بشأن دورات

 تبـادل األفكـار     مـن أجـل حفـز      غـري رمسيـة       علـى الفريـق العامـل ورقـةً        وعرض الـرئيسُ    -١٤
  . املؤمترالعمل الذي ميكن القيام به إىل حني انعقاد بشأن األوَّيل

    
     االجتماعتنظيم  -ثالثا  
    افتتاح االجتماع ومدته  - ألف  

ينــاير / كــانون الثــاين٢٦ إىل ٢٣ُعقــد اجتمــاع الفريــق العامــل يف فيينــا يف الفتــرة مــن    -١٥
  .كلمة والصني ٧٧وألقى رئيس جمموعة الـ. ٢٠١٢

  .وافتتح رئيس الفريق العامل االجتماع  -١٦
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - باء  
ينـاير  / كانون الثاين  ٢٣الفريق العامل، بتوافق اآلراء، يف جلسته األوىل املعقودة يف          أقّر    -١٧

  :وفيما يلي جدول األعمال. ت وتنظيم األعمال املؤقَّاألعمال، جدول ٢٠١٢

  :املسائل التنظيمية  -١  

  افتتاح االجتماع؛  )أ(    

  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(    

حــات املتعلقــة بوضــع آليــة أو آليــات ملــساعدة املــؤمتر علــى   اخليــارات واالقترا  -٢  
استعراض تنفيذ اتفاقية األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة                 

  .والربوتوكوالت امللحقة هبا
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اإلطــار املرجعــي آلليــات االســتعراض املقترحــة، واملبــادئ التوجيهيــة للخــرباء     -٣  
  . لتقارير االستعراض القُطريينموذجاحلكوميني، واملخطّط ال

  ").براجمية أومنيبوس االستقصائية("النظر يف براجمية التقييم الذايت الشامل   -٤  

  .مسائل أخرى  -٥  

  .اعتماد التقرير  -٦  
    

    احلضور  - جيم  
 دولة طرفا يف االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا،            ٨٧حضر االجتماع ممثّلون عن       -١٨
 قائمـة بأمسـاء     CTOC/COP/WG.5/2012/INF.1/Rev.2وتـرد يف الوثيقـة      . يهـا  دول موقِّعة عل   ٧و

  .املشاركني يف االجتماع
    

    الوثائق  - دال  
  .ترد يف املرفق قائمة بالوثائق املعروضة على الفريق العامل  -١٩
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    املرفق
قائمة الوثائق املعروضة على الفريق العامل يف اجتماعه املعقود يف فيينا     

    ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٦ إىل ٢٣من يف الفترة 
  العنوان أو الوصف  رقم الوثيقة

CTOC/COP/WG.5/2012/1 جدول األعمال املؤقت وتنظيم األعمال  
CTOC/COP/WG.5/2011/2/Rev.1  مشروع اإلطار املرجعي املنقَّح آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم

الوطنية والربوتوكوالت املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب 
  امللحقة هبا

CTOC/COP/WG.5/2011/3/Rev.1  مشروع املبادئ التوجيهية املنقّحة للخرباء احلكوميني واألمانة
  بشأن إجراء االستعراضات القُطرية

CTOC/COP/WG.5/2011/4/Rev.1 املنقّح لتقارير االستعراض القُطري نموذجيمشروع املخطط ال 
  واخلالصات الوافية

CTOC/COP/WG.5/2011/5  مشروع التوزيع اإلرشادي ملواضيع اتفاقية اجلرمية املنظّمة
  والربوتوكوالت امللحقة هبا

CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.1 Revised draft terms of reference as discussed during the informal 

consultations: Chair’s rolling text  

CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.2 Allocation of the articles of the Convention and the Protocols thereto 
CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.3 Note by the Secretariat on different scenarios for possible review 

mechanism(s) of the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime and the Protocols thereto and the 

corresponding estimated financial requirements 

CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.4 Status of the omnibus survey software 

CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.5 Non-paper by Romania on a proposal regarding the international 

cooperation and allocation of the articles of the Convention and the 

Protocols thereto 

CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.6 Non-paper by Canada on a proposal regarding the allocation of 

articles – first cycle 

CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.7 Note by the Secretariat on different scenarios for possible review 

mechanism(s) of the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime and the Protocols thereto and the 

corresponding estimated financial requirements 

CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.8 Allocation of the articles of the Convention and the Protocols thereto 
CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.9 Allocation of the articles of the Convention and the Protocols thereto  


