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  فريق اخلرباء احلكوميني العامل
  التقنية املعين باملساعدة   

  الدورة السابعة
        ٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول ٣٠-٢٨ فيينا،

     املشروحت ل املؤقَّجدول األعما    
      تؤقجدول األعمال امل    

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

ــ  -٢ ــاجلارســات مامل وةساعدامل ــى     ديِّ ــرُّف عل ــة يف جمــال التع ــشريعات الوطني ــة الت ة ومقارن
  .ضحايا اجلرمية املنظَّمة والشهود عليها ومحايتهم

ــاذ         -٣ ــة واجلهــاز القــضائي وأجهــزة إنف ــة العام ــدرات أعــضاء النياب ــاء ق ــرامج لبن ــشاء ب إن
  .القانون، ألغراض منها تعزيز التعاون والتنسيق بني األجهزة

 مـع أحكـام اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة             الوطنيـة ى مناسقة التشريعات    املساعدة عل   -٤
  .اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

  .مسائل أخرى  -٥
  .اعتماد التقرير  -٦
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    الشروح    
    املسائل التنظيمية  - ١  

    افتتاح االجتماع  )أ(  
ــسابعة ل ســوف  ــدورة ال ــدأ ال ــوم   فريــق اخلــرباء احلكــو تب ــة ي ميني العامــل املعــين باملــساعدة التقني
  .٠٠/١٠، الساعة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٨ االثنني

  
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  

 عــرب نظَّمــةوافــق املكتــب املوسَّــع ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة امل 
علـى إعـادة ختـصيص االجتماعـات         ،٢٠١٣فربايـر   / شباط ٢٢الوطنية، يف اجتماعه املعقود يف      

 والربوتوكوالت امللحقـة هبـا     نظَّمةاجلرمية امل املتبقية للفريق العامل املعين باستعراض تنفيذ اتفاقية        
 يف اجتماعـه  كتـب املوسَّـع     اتَّفـق امل  و .فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية      إىل  

 والــذي أُِعــد لالجتمــاع، علــى جــدول األعمــال املؤقــت ٢٠١٣أبريــل / نيــسان١٨املعقــود يف 
تنفيــذ األحكــام املتعلقــة    بــشأن   ٦/٤ الــواردة يف قــرار املــؤمتر   املواضــيع  إىل قائمــة  باالســتناد

  .باملساعدة التقنية من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية
م األمانــة أن تعمِّــ ٢٠١٣فربايــر /ط شــبا٢٢يف اجتماعــه املعقــود يف  أيــضاً املكتــب املوسَّــعقــرر و

 براجميـة أومنيبـوس االستقـصائية      إىل اسـتكمال     ا فيهـا  تـدعوه  مـذكرة شـفوية   على الدول األعضاء    
اسـتحدثتها  أدوات املـساعدة التقنيـة الـيت    خمتلف على أساس طوعي، وأن ُتشري املذكرة بإجياز إىل   

لفريــق ذُكــر أنــه ميكــن لو. ا ودليــل تقيــيم االحتياجــات وغريمهــعــارفبّوابــة إدارة املاألمانــة، مثــل 
يف دورتـه الـسابعة،     على هذا النحو    يف املعلومات اجملموعة    أن ينظر   املعين باملساعدة التقنية    العامل  

وسـوف تتـيح   .  يف اجملـاالت ذات الـصلة  أن تتبادل املعلومات عن جتارهباحيث ميكن للدول أيضاً  
ــة هــذه املعلومــات   غرفــة ورقــة وإمــا يف  عــرض إيــضاحي ن خــاللمــلفريــق العامــل، إمــا  لاألمان

  .اجتماعات
  

  يدة ومقارنة التشريعات الوطنية يف جمال التعرُّف اجلمارسات امل وةساعدامل  - ٢  
    على ضحايا اجلرمية املنظَّمة والشهود عليها ومحايتهم

توصـيات بـشأن    الثالثـة   املـؤمتر   دورة  م الفريـق العامـل املعـين باملـساعدة التقنيـة يف تقريـره إىل                قدَّ
املساعدة املتعلقة بتنفيذ األحكام اخلاصة حبمايـة الـشهود، مـع           أولويات املساعدة التقنية، ومنها     

أقـر   وقـد  .باالتفاقيـة أيـضاً  و بالربوتوكوالت فحسب، بـل  مشموالًليس ال اجمل هذا  مالحظة أنَّ 
  .)CTOC/COP/2006/14الوثيقة انظر ( ٣/٤ مقّررهيف هذه التوصية املؤمتر 
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 ةساعداملـــعـــن  ورقـــة مناقـــشة هـــذا البنـــدللنظـــر يف ســـوف ُتعـــرض علـــى الفريـــق العامـــل،  و
دة ومقارنة التشريعات الوطنية يف جمال التعـرُّف علـى ضـحايا اجلرميـة املنظَّمـة                يِّاجلمارسات  املو

  .والشهود عليها ومحايتهم
توفريهـا  وسائل احلمايـة الـيت ميكـن     عرضاً أولياً ملختلف  إىل الفريق العامل م األمانة سوف تقدِّ و

  .وأثناءها وبعدها اإلجراءات اجلنائية قبلالنظام القضائي، إطار للشهود والضحايا ضمن 
  

    الوثائق    
دة ومقارنة التشريعات الوطنية يف جمـال       يِّاجلمارسات  امل و ةساعدامل عنمن األمانة   ورقة مناقشة   

  (CTOC/COP/WG.2/2013/2) ظَّمة والشهود عليها ومحايتهمالتعرُّف على ضحايا اجلرمية املن
  

إنشاء برامج لبناء قدرات أعضاء النيابة العامة واجلهاز القضائي وأجهزة إنفاذ القانون،   - ٣  
    ألغراض منها تعزيز التعاون والتنسيق بني األجهزة

م املتحــدة ملكافحــة تفاقيــة األمــالضــمان التنفيــذ الفعــال "، املعنــون ٦/١طلـب املــؤمتر يف قــراره  
ــة هبــا    ــة والربوتوكــوالت امللحق إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين    "اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطني

أن يواصــل تقــدمي املــساعدة التقنيــة مــن أجــل دعــم   ، ضــمن مجلــة أمــور،  باملخــدرات واجلرميــة
 الـدول األعـضاء     واستكمال الربامج واألنشطة الوطنية واإلقليمية واملواضيعية، تبعاً الحتياجات       

  .وأولوياهتا يف جمال مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية
إنشاء بـرامج لبنـاء      ورقة مناقشة بشأن     هذا البند، للنظر يف   سوف ُتعرض على الفريق العامل،      و

  . قدرات أعضاء النيابة العامة واجلهاز القضائي وأجهزة إنفاذ القانون
يف جمـال املـساعدة التقنيـة،        أمثلة خمتـارة ملبـادرات فعالـة         عاملسوف تقّدم األمانةُ إىل الفريق ال     و
  . برامج مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةمن خاللحدثت اسُت
  

    الوثائق    
إنشاء برامج لبناء قدرات أعضاء النيابة العامة واجلهاز القـضائي          من األمانة بشأن    ورقة مناقشة   

 )CTOC/COP/WG.2/2013/3 (وأجهزة إنفاذ القانون
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 مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الوطنيةاملساعدة على مناسقة التشريعات   - ٤  
    اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

 املبينـة  على تنفيذ األنـشطة   املؤمتَر تساعد األمانةُ بأننظَّمةامل من اتفاقية اجلرمية   ٣٣ملادة  تقضي ا 
 ٢٩مبقتـضى املـواد     مـن أنـشطة     تقوم بـه الـدول األطـراف        ما  تيسري  ، ومن ضمنها    ٣٢يف املادة   

  التنميـة االقتـصادية   مـن خـالل   التـدريب واملـساعدة التقنيـة، وتنفيـذ االتفاقيـة           ب ، املتعلقة ٣١إىل  
  . واملنع،واملساعدة التقنية

 أن ينظــر، إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة ٥/٦وطلــب املــؤمتر يف قــراره 
بالتــشاور مــع الــدول األعــضاء، يف اســتحداث أدوات معّينــة، مثــل ممارســات فُــضلى ومبــادئ    

تــساعد الــدول األعــضاء، عنــد االقتــضاء، علــى تطبيــق    توجيهيــة تــشريعية وأحكــام منوذجيــة، 
أحكام االتفاقية على أشكال اجلرمية املنظّمة عرب الوطنيـة وأبعادهـا اجلديـدة الـيت تنـدرج ضـمن                   

  . ومتثّل شاغالً مشتركاً للدول األطرافنطاق االتفاقية
املكتـب  ، أن يقـدم     الرابعـة  ملـؤمتر اوعالوة على ذلك، طلب الفريق العامل، يف تقريره إىل دورة           

تـوفري اخلـربة     يف جمايل  تقنية   مساعدة تشملإىل املؤمتر مقترحات بشأن مساعدات تقنية حمددة،        
يسية املشمولة باالتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة    القانونية واملساعدة التشريعية يف اجملاالت الرئ   

قـد   و.أدوات تشريعية ومواد تدريبية من أجل بناء قدرات نظام العدالة اجلنائيـة   استحداث  و هبا
هنــوج إقليميــة  حتديــد  الداعيــة إىل قترحــات املكتــب  تقــديره مل  ٤/٣ره قــرَّماملــؤمتر يف  أبــدى 

احلاجــة إىل أن تــشمل التــشريعات الوطنيــة    معاجلــة، وإىلمــشتركة بــشأن اإلصــالح التــشريعي 
  ).CTOC/COP/2008/19انظر الوثيقة (أشكال اإلجرام املستجدة 

 ورقة مناقـشة بـشأن املـساعدة املقدمـة           هذا البند،  للنظر يف سوف ُتعرض على الفريق العامل،      و
رميــة  مــع أحكــام اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجل  الوطنيــةالتــشريعات مــن املكتــب ملناســقة  

  .املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
لنهوج املتبعة يف إصالح التـشريعات ومناسـقتها،        ل أمثلة    إىل الفريق العامل   م األمانة سوف تقدِّ و

اســتراتيجيات اإلصــالح وصــوغ التقــدم احملــرز يف جمــاالت النــهوج اإلقليميــة، ومعلومــات عــن 
  .املستجّدةاإلجرام شكال للتصدي ألخذة املتالتشريعي، والتدابري التشريعية 
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    الوثائق    
 مـع أحكـام اتفاقيـة       الوطنيـة املـساعدة علـى مناسـقة التـشريعات         من األمانة بـشأن     ورقة مناقشة   

ــا       ــة هبــ ــوالت امللحقــ ــة والربوتوكــ ــرب الوطنيــ ــة عــ ــة املنظَّمــ ــة اجلرميــ ــدة ملكافحــ ــم املتحــ  األمــ
)CTOC/COP/WG.2/2013/4(  
  

    قريراعتماد الت  - ٥  
  . تتوىل األمانةُ إعداد مشروعه، عن اجتماعهعتمد الفريُق العامل تقريراًوف يس
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      املرفق
    حتنظيم األعمال املقتَر    

 التاريخ والوقت
بند جدول 
 العنوان أو الوصف األعمال

   أكتوبر/تشرين األول ٢٨، االثنني

 افتتاح االجتماع )أ (١ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
 عمال وتنظيم األعمالإقرار جدول األ )ب (١ 
يدة ومقارنة التشريعات اجلمارسات امل وةساعدامل ٢ 

الوطنية يف جمال التعرُّف على ضحايا اجلرمية 
 املنظَّمة والشهود عليها ومحايتهم

يدة ومقارنة التشريعات اجلمارسات امل وةساعدامل ٢ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
مية الوطنية يف جمال التعرُّف على ضحايا اجلر

 )تابع( املنظَّمة والشهود عليها ومحايتهم
إنشاء برامج لبناء قدرات أعضاء النيابة العامة  ٣ 

واجلهاز القضائي وأجهزة إنفاذ القانون، ألغراض 
 منها تعزيز التعاون والتنسيق بني األجهزة

   أكتوبر/تشرين األول ٢٩، الثالثاء
ء النيابة العامة إنشاء برامج لبناء قدرات أعضا ٣ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

واجلهاز القضائي وأجهزة إنفاذ القانون، ألغراض 
 )تابع( منها تعزيز التعاون والتنسيق بني األجهزة

 مع الوطنيةاملساعدة على مناسقة التشريعات  ٤ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 

 املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
     أكتوبر/تشرين األول ٣٠، األربعاء

 مع أحكام الوطنيةاملساعدة على مناسقة التشريعات  ٤  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب 

 )تابع( الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
  مسائل أخرى  ٥  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
 اعتماد التقرير ٦ 
  


