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  الدورة اخلامسة
        ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢-١٨فيينا، 

      جدول األعمال املؤقت وشروحه    
 :املسائل التنظيمية  -١

  ؛اخلامسةافتتاح دورة املؤمتر   )أ(  

  ؛كتباملانتخاب أعضاء   )ب(  

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛  )ج(  

  مشاركة املراقبني؛  )د(  

   عن وثائق التفويض؛ املؤمترمكتباعتماد تقرير   )ه(  

 .املناقشة العامة  )و(  

ــة          -٢ ــرب الوطنيـ ــة عـ ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــذ اتفاقيـ ــتعراض تنفيـ اسـ
 :والربوتوكوالت امللحقة هبا

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛  )أ(  

  ر باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال؛بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتا  )ب(  

مشاورات اخلرباء بشأن بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريـق الـرب              )ج(  
  والبحر واجلو؛

ــذخرية   صــنع ابروتوكــول مكافحــة   )د(   ــة وأجزائهــا ومكّوناهتــا وال ألســلحة الناري
  .واالجتار هبا بصورة غري مشروعة
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  .اض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا الستعراملمكنةالنظر يف اآلليات   -٣

 .املساعدة التقنية  -٤

ستجّدة مـن   املـ ألشـكال   لمشاورات اخلرباء بشأن استخدام االتفاقية من أجل التصّدي           -٥
  .اجلرمية

التعاون الدويل، مع التركيز خصوصا على تسليم اجملرمني واملساعدة القانونيـة املتبادلـة               -٦
  .غراض املصادرة، وإنشاء السلطات املركزية وتعزيزهاوالتعاون الدويل أل

  .املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  -٧
  

  اجلزء الرفيع املستوى

  .افتتاح اجلزء الرفيع املستوى  -٨

بشأن األشـكال اجلديـدة واملـستجّدة مـن          عامة يف إطار اجلزء الرفيع املستوى     الناقشة  امل  -٩
  .اجلرمية

  .هفيع املستوى واختتامحصيلة اجلزء الر  -١٠

* * *  

  .جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر السادسة  -١١

  .مسائل أخرى  -١٢

  .اخلامسةاعتماد تقرير املؤمتر عن دورته   -١٣
      

      الشروح    
    املسائل التنظيمية  - ١  

    اخلامسةاملؤمتر دورة افتتاح   )أ(  
ألمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب             األطراف يف اتفاقية ا    رملؤمت اخلامسة الدورة   ستفتتح

  .٣٠/٩، الساعة ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٨، ثننيإلاالوطنية يوم 
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     كتباملانتخاب أعضاء   )ب(  
 من النظام الداخلي للمؤمتر بأن ُينتخب، عند افتتـاح كـل دورة، رئـيس ومثانيـة                 ٢٢تقضي املادة   

وعنـد انتخـاب    . دول األطـراف احلاضـرة يف تلـك الـدورة         نّواب للرئيس ومقّرر من بني ممثلـي الـ        
أعضاء مكتب الـدورة، ُتمثَّــل كـل جمموعـة مـن اجملموعـات اإلقليميـة اخلمـس بعـضوين، يكـون                      
أحدمها من بني ممثلي الدول اليت هي أطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة                       

والت اليت يكون قد بدأ نفاذها عند افتتاح الـدورة،          عرب الوطنية ويف واحد أو أكثر من الربوتوك       
ويتعني أن يضم املكتب اثنني علـى األقـل مـن           . بل ويف مجيع تلك الربوتوكوالت إن أمكن ذلك       

  .ممثلي الدول اليت هي أطراف يف مجيع الصكوك اليت يكون قد بدأ نفاذها عند افتتاح الدورة

صبا رئـيس املـؤمتر ومقـّرره عـادة للتنـاوب بـني         ووفقا للممارسـة الـيت أرسـاها املـؤمتر خيـضع منـ            
، يف الــدورة األفريقيــة  الــدولوبنــاء عليــه ستــسمي جمموعــة   . اجملموعــات اإلقليميــة اخلمــس  

، رئيس املؤمتر وأحد نوابه؛ وسـُيطلَب مـن جمموعـة دول أوروبـا الغربيـة ودول أخـرى                 اخلامسة
موعـات اإلقليميـة األخـرى أن       تسمية نائب واحـد للـرئيس وتـسمية املقـّرر؛ وسـُيطلَب مـن اجمل              

  .تسمي كل منها نائبا للرئيس
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ج(  
، ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٧ إىل   ٨وافق املـؤمتر، يف دورتـه الرابعـة املعقـودة يف فيينـا مـن                

). ابع، املرفـق الـس    CTOC/COP/2008/19(على مشروع جدول األعمال املؤقت لدورته اخلامسة        
إعادة تنظيم أعمال الدورة اخلامـسة ملـؤمتر األطـراف يف           " بعنوان   ٤/٨املقرر  واعتمد املؤمتر أيضا    

 دورة املـؤمتر  تنعقـد ، الذي قـرر فيـه أن    "اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية       
 فيهـا الترمجـة     رتتـوف  جلـسة    ٢٠مـا جمموعـه     عقـد أثناءهـا     ياخلامسة علـى مـدى مخـسة أيـام عمـل            

  . ويف مرفق هذه الوثيقة اقتراح بتنظيم األعمال.الشفوية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست
    

  الوثائق

  (CTOC/COP/2010/1)جدول األعمال املؤقت وشروحه 
    

    مشاركة املراقبني  )د(  
 اقتـصادي    من النظام الداخلي للمؤمتر على أنه حيق ألي دولة أو منظمة تكامل            ١٤تنص املادة   
 أن تـشارك يف مـداوالت   ها منـ ٣٦ مـن املـادة   ٢ و١عة على االتفاقية وفقا للفقرتني  إقليمية موقّ 

 .املؤمتر بصفة مراقب، رهنا بتوجيه إشعار خطي مسبق إىل األمني العام
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 من النظام الداخلي على أنه جيوز ألي دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليميـة               ١٥وتنص املادة   
أن تقـدم طلبـا إىل مكتـب    منـها    ٣٦ املادة من   ٢ و ١قّع على االتفاقية وفقا للفقرتني      أخرى مل تو  

  .للحصول على صفة مراقب، وعلى أن ُتمنح تلك الصفة ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلكاملؤمتر 

 من النظام الداخلي على أنه حيق ملمثلي اهليئات واملنظمات الـيت تلقـت دعـوة                ١٦وتنص املادة   
معية العامة للمشاركة بصفة مراقب يف دورات مجيع املؤمترات الدوليـة الـيت تعقـد     دائمة من اجل  

حتت رعايتها ويف أعمال تلك املؤمترات، وملمثلي هيئات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا املتخصـصة                
ــصادي واالجتمــاعي، أن       ــة للمجلــس االقت ــة التابع ــي اللجــان الفني وصــناديقها، وكــذلك ملمثل

أي اجللـسات   (يف مـداوالت املـؤمتر      ) أي دون أن حيـق هلـم التـصويت        (يشاركوا بصفة مراقـب     
  .، وذلك رهنا بتوجيه إشعار خطي مسبق إىل األمني العام)العامة

 من النظام الداخلي على أنه جيوز للمنظمات غـري احلكوميـة ذات الـصلة الـيت                 ١٧وتنص املادة   
طلبــا املــؤمتر م إىل مكتــب هلــا مركــز استــشاري لــدى اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي أن تقــّد

وإذا تقـدمت   . للحصول على صفة مراقب، وعلى منحها إياها ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلـك             
منظمــات غــري حكوميــة ذات صــلة وال تتمتــع مبركــز استــشاري لــدى اجمللــس االقتــصادي          

عمـم األمانـة قائمـة بتلـك املنظمـات وفقـا            تواالجتماعي بطلب للحـصول علـى صـفة مراقـب،           
  .١٧ة للماد

    
    عن وثائق التفويض املؤمتراعتماد تقرير مكتب   )ه(  

 من نظامه الداخلي بشأن تقدمي وثـائق التفـويض، حيـث            ١٨ املادة   ٤/٧عّدل املؤمتر يف مقرره     
  : جديدة، كما يلي٤ وأضاف فقرة ٣عّدل نص الفقرة 

 يتــوىل إصــداَر وثــائق التفــويض رئــيُس الدولــة أو احلكومــة أو وزيــر الــشؤون    -٣"  
اخلارجية أو ممثل الدولة الطرف الدائم لدى األمم املتحدة وفقا للقـانون الـوطين لتلـك            
الدولة الطرف أو، يف حالة منظمة تكامل اقتـصادي إقليميـة، اجلهـة املختـصة يف تلـك                  

  .املنظمة

 مـن  ٣٩ يف تعـديالت مقترحـة علـى االتفاقيـة وفقـا للمـادة             املؤمترعندما ينظر     -٤"  
 مـن النظـام الـداخلي للمـؤمتر، يتـوىل إصـداَر وثـائق التفـويض إمـا                   ٦٢ االتفاقية واملادة 

رئيُس الدولة أو احلكومة أو وزيُر الشؤون اخلارجية يف الدولة الطرف وإمـا، يف حالـة                
  ." منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، اجلهةُ املختصة يف تلك املنظمة
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ي، فحـص وثـائق تفـويض ممثلـي كـل         من النظام الداخل   ١٩وفقا للمادة   املؤمتر،  يتولّى مكتب   و
. دولة طرف وأمساء األشخاص الـذين يـشكلون وفـد الدولـة الطـرف ويرفـع تقريـره إىل املـؤمتر             

 من النظام الـداخلي، حيـق للممـثلني أن يـشاركوا مؤقتـا يف الـدورة إىل حـني                    ٢٠ووفقا للمادة   
 طـرف كانـت دولـة    وُيـسمح ملمثـل أي دولـة    . قرارا بشأن وثائق تفويضهم   املؤمتر  اختاذ مكتب   

طرف أخرى قد اعترضت على مشاركته بأن يشارك مؤقتا بنفس احلقوق اليت يتمتع هبـا ممثلـو             
  .تقريره واختاذ املؤمتر قراره هبذا الشأناملؤمتر الدول األطراف األخرى إىل حني تقدمي مكتب 

    
    املناقشة العامة )و( 

إلتاحة وقـت إللقـاء كلمـات عـن         " لعامةاملناقشة ا "أُدرج يف جدول األعمال بند فرعي عنوانه        
وستفتح األمانـة   . ملؤمترموضع اهتمام ا  مسائل ذات طابع عام تتصل بتنفيذ االتفاقية وقد تكون          

 وُتـدعى مجيـع الـدول إىل إبـداء اعتزامهـا            ٢٠١٠أغـسطس   / آب ١٦قائمة بأمساء املتكلمني يف     
تكلمني مفتوحــة حــىت ظهــر يــوم وســتظل قائمــة املــ. خماطبــة املــؤمتر يف إطــار هــذا البنــد الفرعــي

وسوف تدرج طلبات التسجيل يف القائمة حـسب أسـبقية          . ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ١٨
ويرجــى مــن املــتكلمني . ، علــى أن تعطــى األولويــة للممــثلني برتبــة وزيــر أو مــا مياثلــهاهاتقــدمي

  . ثالث دقائقيف حدود ماقتصار كلماهت
    

  تحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم امل  - ٢  
    والربوتوكوالت امللحقة هبا

    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  )أ(  
 جمّددا أن الغرض من االتفاقيـة هـو تعزيـز التعـاون علـى منـع اجلرميـة          ٤/١ املؤمتر يف مقرره     أكّد

 مـن االتفاقيـة الـيت    ٣٢استذكر املـادة  وأكرب من الفعالية؛     بقدر   تهااملنظمة عرب الوطنية ومكافح   
تقضي بأن يتوىل املؤمتر، بوجه خاص، مسؤولية حتـسني قـدرة الـدول األطـراف علـى مكافحـة                

 ٣٠اسـتذكر أيـضا املـادتني    ؛ واجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وترويج تنفيـذ االتفاقيـة واستعراضـه         
زامات الدول األطراف فيما يتعلـق بتـوفري التعـاون وتقـدمي             من االتفاقية، اللتني حتّددان الت     ٣٤و

 وجـود ثغـرات   اسـتمرار  بـشأن  هأيضاً عـن قلقـ     وأعرب املؤمتر  .املساعدة التقنية وتنفيذ االتفاقية   
  .يف تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا
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    الوثائق    
ة األمـم املتحـدة   اتفاقيـ تقرير األمانة عن وضع أدوات جلمع املعلومات مـن الـدول بـشأن تنفيـذ      

  (CTOC/COP/2010/10) والربوتوكوالت امللحقة هبا ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

والربوتوكـوالت   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة         حالة التصديق على    
  (CTOC/COP/2010/CRP.4)عالنات والتحفظات إل وما يتصل هبا من التبليغات واامللحقة هبا

اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة     حالة الردود علـى االسـتبيانات والقائمـة املرجعيـة بـشأن تنفيـذ              
  (CTOC/COP/2010/CRP.6) والربوتوكوالت امللحقة هبا اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

    
    بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال  )ب(  

 احلاجــة إىل مواصــلة العمــل علــى اّتبــاع هنــج شــامل ومنــسَّق إزاء   ٤/٤ هؤمتر يف مقــررأكّــد املــ
مشكلة االجتار باألشخاص من خالل اآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية املناسـبة؛ وسـلَّم بـأن               
ــاً ملكافحــة االجتــار        ــزم قانون ــسي املل ــاملي الرئي ــصك الع بروتوكــول االجتــار باألشــخاص هــو ال

  .باألشخاص

إليـه  سـداء املـشورة     إل أن ينشئ فريقاً عامالً مؤقتـاً مفتـوح العـضوية            رّريف ذلك املق   املؤمتر   قّررو
. ربوتوكـول االجتـار باألشـخاص     فيمـا يتعلـق ب    وتقدمي املساعدة لـه يف تنفيـذ الواليـة املنوطـة بـه              

 كــانون ٢٩ إىل ٢٧مــن و ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان١٥ و١٤ يــومي وقــد اجتمــع الفريــق العامــل
عمـال بـاملقرر    و. لمـؤمتر ل أثنـاء الـدورة اخلامـسة        مرة أخرى  وسوف جيتمع    ،٢٠١٠يناير  /الثاين
  : الفريق العامل أن يؤّدي املهام التالية الصادر عن املؤمتر، يتعني على٤/٤

ــادل التجــارب          )أ(   ــن خــالل تب ــار باألشــخاص م ــذ بروتوكــول االجت ــسري تنفي تي
مليـدان بطرائـق منـها املـسامهة يف اسـتبانة مـواطن             واملمارسات بني اخلـرباء واملمارسـني يف هـذا ا         

  الضعف والفجوات والتحّديات؛

تقدمي توصيات إىل املؤمتر بشأن الكيفية اليت ميكن هبا للدول األطراف حتـسني             )ب(  
  تنفيذ أحكام بروتوكول االجتار باألشخاص؛

بتنفيــذ صلة املتــمــساعدة املــؤمتر يف تــوفري إرشــادات إىل أمانتــه بــشأن أنــشطته    )ج(  
  بروتوكول االجتار باألشخاص؛
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تقدمي توصـيات إىل املـؤمتر بـشأن الكيفيـة الـيت ميكنـه هبـا حتـسني التنـسيق مـع                        )د(  
خمتلف اهليئات الدولية الـيت تكـافح االجتـار باألشـخاص فيمـا يتعلـق بتنفيـذ بروتوكـول االجتـار                     

  .ه وتعزيزهباألشخاص ودعم
    

    الوثائق    
ايا ومحايـة الـشهود ومـشاركة الـضحايا يف نظـام العدالـة اجلنائيـة                دعـم الـضح   تقرير األمانة عن    

تنفيـذ بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة                سائر األنشطة الداعمـة ل    و
تفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة ال ، املكّمـــلالنـــساء واألطفـــال

(CTOC/COP/2010/5)  

ــق العامــل ا  ــشطة الفري ــر : ملعــين باالجتــار باألشــخاص أن ــّدم مــن  متقري ــق العامــل ق ــيس الفري  رئ
(CTOC/COP/2010/6)  

  (CTOC/COP/2010/11) ة ملكافحة االجتار بالبشرياملبادرة العاملتقرير األمانة عن 

ــستقل ل   ــيم املــــ ــة للتقيــــ ــائج األوليــــ ــادرة العاملالنتــــ ــلمبــــ ــشر يــــ ــار بالبــــ ــة االجتــــ  ة ملكافحــــ
(CTOC/COP/2010/CRP.3)  

والربوتوكـوالت   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة         صديق على   حالة الت 
  (CTOC/COP/2010/CRP.4)عالنات والتحفظات إل وما يتصل هبا من التبليغات واامللحقة هبا

    
  مشاورات اخلرباء بشأن بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب   )ج(  

    والبحر واجلو
  هتريـب بروتوكولإىل بعُد   أو تنضم الدول األعضاء اليت مل ُتصّدق     ٤/٥ؤمتر يف مقرره     امل حثّ

 أن يعقـد مـشاورات حكوميـة دوليـة مفتوحـة      وقـّرر ؛ على أن تفكّر يف القيـام بـذلك      املهاجرين
ربات اخلـ العضوية للخـرباء خـالل انعقـاد دورتـه اخلامـسة، لغـرض تبـادل مجلـة أمـور مـن بينـها                

علـى النظـر يف مـدى استـصواب         الـدول األطـراف    حـثّ ؛ و ربوتوكـول التنفيـذ   يف  مارسات  املو
وســتعقد مــشاورات . ربوتوكولالإنــشاء فريــق عامــل حكــومي دويل مفتــوح العــضوية معــين بــ 

  .اخلرباء آنفة الذكر أثناء مناقشة هذا البند من جدول األعمال يف اجللسة العامة
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    الوثائق    
تنفيـذ  مم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة لتـرويج ودعـم        تقرير األمانة عن أنشطة مكتب األ     

تفاقيـة األمـم    ، املكّمـل ال   بروتوكول مكافحة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو               
  (CTOC/COP/2010/7) املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

والربوتوكـوالت   ملنظمة عـرب الوطنيـة    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ا     حالة التصديق على    
  (CTOC/COP/2010/CRP.4)عالنات والتحفظات إل وما يتصل هبا من التبليغات واامللحقة هبا

    
بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا   )د(  

    بصورة غري مشروعة
تزايـد مـستويات األذى والعنـف اللـذين تـسّببهما            عـن قلقـه إزاء       ٤/٦ هأعرب املـؤمتر يف مقـرر     

التنظيمات اإلجرامية عرب الوطنية يف بعض مناطق العامل نتيجة لصنع األسلحة النارية وأجزائهـا              
 والحـظ أن احلـّد مـن صـنع األسـلحة      ؛ومكوِّناهتا والذخرية واالجتار هبـا بـصورة غـري مـشروعة          

 أحد العناصر الرئيسية يف اجلهود الراميـة إىل احلـّد           النارية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة ميثّل      
الحـظ بقلـق   و ؛من العنـف الـذي يـصاحب أنـشطة اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة              

أعرب عـن اقتناعـه     وعدد الدول األطراف يف بروتوكول األسلحة النارية؛        يف  االخنفاض النسيب   
ــة وأجزائهــا ومكّوناهتــا  بــضرورة تــدعيم التعــاون الــدويل علــى مكافحــة صــنع األ   ســلحة الناري

ــا بـــصورة غـــري مـــشروعة؛   إىل األمانـــة أن تـــستحدث أدوات  وطلـــبوالـــذخرية واالجتـــار هبـ
للمساعدة التقنيـة هبـدف مـساعدة الـدول األطـراف علـى تنفيـذ بروتوكـول األسـلحة الناريـة؛                     

حــثّ الــدول األطــراف علــى النظــر يف مــدى استــصواب إنــشاء فريــق عامــل حكــومي دويل    و
  .مفتوح العضوية معين بربوتوكول األسلحة النارية

    
    الوثائق    

 ودعـم تنفيـذ   باملخـدرات واجلرميـة لتـرويج      األمم املتحدة املعين   مكتبأنشطة  تقرير األمانة عن    
بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائهـا ومكّوناهتـا والـذخرية واالجتـار هبـا بـصورة                 

ــشروعة  ــري مـ ــة     غـ ــرب الوطنيـ ــة عـ ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــل التفاقيـ  ، املكّمـ
(CTOC/COP/2010/8)  

والربوتوكـوالت   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة         حالة التصديق على    
  (CTOC/COP/2010/CRP.4)عالنات والتحفظات إل وما يتصل هبا من التبليغات واامللحقة هبا
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     والربوتوكوالت امللحقة هبا االتفاقية الستعراض تنفيذاملمكنةالنظر يف اآلليات   - ٣  
يتـوىل املـؤمتر، بوجـه      بـأن    مـن االتفاقيـة، الـيت تقـضي          ٣٢ املـادةَ    ٤/١استذكر املؤمتُر يف مقرره     

خـاص، مـسؤولية حتـسني قـدرة الـدول األطـراف علـى مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة،             
ــة أمــور، علــى آليــات لتحقيــق هــذه      ــة واستعراضــه، وأن يتفــق، يف مجل وتــرويج تنفيــذ االتفاقي

  .األهداف

ذ دورتـه   ارتيـاح بتحـّسن جهـود مجـع املعلومـات منـ           بأحـاط املـؤمتر علمـا       عالوة علـى ذلـك،      و
الثالثة من حيث تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبـا، وبوجـه خـاص قـرار فريـق اخلـرباء                   

 قائمــة احلكــوميني العامــل املؤقــت املفتــوح العــضوية املعــين باملــساعدة التقنيــة بــشأن اســتحداث 
ــا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين        ــضطلع هب ــيت ي ــة ال ــة ســهلة االســتعمال واجلهــود اجلاري  مرجعي

  .أداة حاسوبية للتقييم الذايتباملخدرات واجلرمية الستحداث 

أن اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة هــو عمليــة تدرجييــة ومــستمرة،  أيــضا  يف اعتبــاره  املــؤمتروضــعو
ورأى أن من الضروري استكشاف اخليارات املتعلقة بإجياد آلية مناسبة وفّعالة ملـساعدة املـؤمتر               

  .الربوتوكوالت امللحقة هبايف استعراض تنفيذ االتفاقية و

إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يعقـد يف فيينـا اجتماعـا                   املؤمتر  طلب  و
، مــع تــوفري ٢٠٠٩ســبتمرب /حكوميـا دوليــا مفتــوح العــضوية واحــدا علــى األقـل حبلــول أيلــول  

 يف دورتـه اخلامـسة       إىل املـؤمتر   ا تقريـر  علـى أن يقـدم هـذا االجتمـاع        خدمات الترمجة الشفوية،    
يف هــذا الــشأن،  و. اآلليــات الســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة وبروتوكوالهتــا عمــا يــراه مناســبا مــن 

وذلـك يف   االتفاقيـة  السـتعراض تنفيـذ   املمكنـة للخرباء بشأن اآلليـات  ني  اجتماععقدت األمانة   
  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٦ و٢٥ ويف ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠
    

    الوثائق    
اتفاقيـة األمـم املتحـدة    رير األمانة عـن وضـع أدوات جلمـع املعلومـات مـن الـدول عـن تنفيـذ             تق

  (CTOC/COP/2010/10) والربوتوكوالت امللحقة هبا ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

 األمــم التقريــر املرحلــي والــدروس املستخلــصة مــن االســتعراض الربنــاجمي الرائــد لتنفيــذ اتفاقيــة 
 والربوتوكــــــوالت امللحقــــــة هبــــــا كافحــــــة اجلرميــــــة املنظَّمــــــة عــــــرب الوطنيــــــة املتحــــــدة مل

(CTOC/COP/2010/CRP.1)  

اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة     حالة الردود علـى االسـتبيانات والقائمـة املرجعيـة بـشأن تنفيـذ              
  (CTOC/COP/2010/CRP.6) والربوتوكوالت امللحقة هبا اجلرمية املنظمة عرب الوطنية



 

10 V.10-55517 

 

CTOC/COP/2010/1    

    عدة التقنيةاملسا  - ٤  
 فريق اخلـرباء احلكـوميني العامـل املؤقـت املفتـوح العـضوية              يكونأن   ٤/٣ه  قّرر املؤمتر يف مقّرر   

 إىل ، مـستندا فريـق العامـل  وطلب إىل ال ؛املعين باملساعدة التقنية عنصرا من عناصر املؤمتر الثابتة      
يف ورقة العمـل الـيت أعـّدهتا        باإلضافة إىل االقتراحات الواردة      ٤/٣التوصيات الواردة يف املقرر     

ــة االحتياجــات     ــة املقترحــة هبــدف تلبي ــة بــشأن أنــشطة املــساعدة التقني اجملــاالت ذات يف األمان
  تنـسيق   أن يواصل التفكري يف إجياد سـبل ووسـائل لتعزيـز وحتـسني             ،األولوية اليت حددها املؤمتر   

وأن ُيقـدَّم توصـيات يف هـذا       خمطط املساعدة التقنيـة مـن أجـل تنفيـذ االتفاقيـة وبروتوكوالهتـا،               
 األمانـة اجتماعـا للفريـق       مـت نظَّ  املـؤمتر  طلـب  على   ًءبناو.  يف دورته اخلامسة    إىل املؤمتر  الصدد

ــني   ــل ب ــاع   العام ــذا االجتم ــد ه ــا يــومي  الــدورتني؛ وعق ــشرين األول٢ و١ يف فيين ــوبر / ت أكت
  .ةاجتماعا آخر أثناء دورة املؤمتر اخلامسفريق العامل سيعقد الو. ٢٠٠٩

    
  الوثائق

يف املـستقبل   واملقترحـات والـربامج املزمعـة       الراهنـة   هتا األمانـة عـن الـربامج        دَّورقة العمل اليت أع   
ــة الــيت حــددها املــؤمتر وفريــق اخلــرباء    فيمــا يتــصل باملــساعدة   ــة يف اجملــاالت ذات األولوي التقني

  (CTOC/COP/2010/4)احلكوميني العامل املؤقت املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنية 

اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة          املطلوبـة لتنفيـذ     املساعدة التقنيـة    مانة عن    من األ  مذكّرة
  (CTOC/COP/2010/9) والربوتوكوالت امللحقة هبا املنظمة عرب الوطنية

    
  ستجّدة املألشكال لمشاورات اخلرباء بشأن استخدام االتفاقية من أجل التصّدي   - ٥  

    من اجلرمية
 لـه  التـصدي     ميكـن  كيـف وطبيعة التهديد الذي تنطوي عليه اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة            ا ل نظر

 جـدول األعمـال املؤقـت     مـشروع يف  قرر املؤمتر يف دورته الرابعـة أن يـدرج    يف إطار االتفاقية،  
 األشكال املستجدة مـن اجلرميـة       بشأنعقد مشاورات للخرباء    بندا بشأن   لدورة املؤمتر اخلامسة    

 .مة عرب الوطنيةاملنظ
  

  الوثائق

ــة عــن أنــشطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة يف جمــال     مــذكّرة  مــن األمان
  (CTOC/COP/2010/3)التصدي لألشكال املستجدة من اجلرمية 
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  عـرب الوطنيـة     املنظمـة  اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة         بشأن استخدام     من األمانة  مذكّرة
  (CTOC/COP/2010/12) االجتار باملمتلكات الثقافية ماية منمن أجل احل

    
التعاون الدويل، مع التركيز خصوصا على تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة   - ٦  

    والتعاون الدويل ألغراض املصادرة، وإنشاء السلطات املركزية وتعزيزها
ي قـّرر فيـه أن يكـون فريـق اخلـرباء احلكـوميني              الذ ٣/٢مقّرره   املؤمتر استذكر   ،٤/٢قّرر  يف امل 

العامل املفتـوح العـضوية املعـين بتـسليم اجملـرمني واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة والتعـاون الـدويل                     
  .ؤمترامللغرض املصادرة عنصرا ثابتا من عناصر 

 اولالتــدعلمــا بتوصــية الفريــق العامــل بــأن ُينظــر يف اســتعمال وســائل  املــؤمتر أحــاط بعــد أن و
بواسطة الفيديو وتقدمي األدلة بواسـطة وصـالت فيـديو، طلـب إىل األمانـة أن تـسعى إىل إجيـاد              

ــداولالــسبل الــيت تــدعم اســتعمال وســائل    ــذليل   الت ــديو وأن تــساعد الــدول يف ت  بواســطة الفي
الصعوبات التقنية والقانونية وأن تقّدم تقريـرا إىل املـؤمتر، يف دورتـه اخلامـسة، عـن تـوفري تلـك                     

  .ساعدةامل

 مــن ١٨ و١٦ و١٣ و١٢أن ُتعقَــد مناقــشات متعّمقــة بــشأن تطبيــق املــواد أيــضا   املــؤمترقــّررو
؛  علـى أسـاس أمثلـة عمليـة واضـحة علـى تطبيـق تلـك املـواد                  ،االتفاقية يف دورة املؤمتر اخلامسة    

ق طلب إىل األمانة أن جتمع من الدول األطراف، قبل دورة املؤمتر اخلامـسة، أمثلـة علـى تطبيـ              و
املــواد املــذكورة أعــاله، وال ســيما يف جمــال التعــاون الــدويل ألغــراض املــصادرة، مبــا يف ذلــك    

  .املصادرة غري املستندة إىل اإلدانة

بــأداة كتابــة طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة الــيت اســتحدثها مكتــب األمــم املــؤمتر رّحــب و
 العدالـة اجلنائيـة      العـاملني يف جمـال     مارسـني  والـيت تـساعد امل     ،املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة    

على صوغ طلبات صحيحة وكاملـة وفّعالـة؛ وشـجع الـسلطات املركزيـة علـى االسـتفادة مـن              
؛ وَرّحــب أيــضا اســتخدامها عــن بــأي مالحظــاتاألداة، حــسب االقتــضاء، وتزويــد املكتــب  

ة املتبادلـة والـسلطات     بوضع دليل على اإلنترنت للـسلطات املركزيـة املعنيـة باملـساعدة القانونيـ             
 مـن بروتوكـول   ٨ تسليم اجملرمني وكذلك السلطات املعّينـة مبقتـضى املـادة     قضايااملعّينة ملعاجلة 

  .هتريب املهاجرين

 الـدعم مـن أجـل تعزيـز إقامـة الـشبكات بـني الـسلطات علـى          تقـدمي وطلـب املـؤمتر إىل األمانـة    
سلطات وحلـها للمـشاكل، وذلـك       املستوى األقاليمي واستقـصاء سـبل تيـسري تواصـل تلـك الـ             

 مـن   ممكنـة ضمان أوسـع مـشاركة  بـ  إطـار شـبكة مأمونـة و       يفبالنظر يف إقامة منتـدى للمناقـشة        
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ــصلة، بالتمــاس التمويــل ملــشاركة خــرباء مــن    وجانــب اخلــرباء  املمارســني يف اجملــاالت ذات ال
فريـق  ل وسُيعقد اجتمـاع   .البلدان النامية، يف مداوالت الفريق العامل أثناء دورات املؤمتر املقبلة         

تـسليم اجملـرمني واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة          باخلرباء احلكوميني العامل املفتوح العـضوية املعـين         
  .والتعاون الدويل ألغراض املصادرة أثناء دورة املؤمتر اخلامسة

    
    الوثائق

األحكـام  عزيز تنفيذ   باملخدرات واجلرمية لت   تقرير األمانة عن أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين       
ــرب الوطن         ــة ع ــة املنظم ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــن اتفاقي ــدويل م ــاون ال ــة بالتع يــة املتعلق

(CTOC/COP/2010/2)  

يف املـستقبل   واملقترحـات والـربامج املزمعـة       الراهنـة   هتا األمانـة عـن الـربامج        دَّورقة العمل اليت أع   
ــة الــيت حــددها املــؤمتر وفريــق اخلــرباء    فيمــا يتــصل باملــساعدة   ــة يف اجملــاالت ذات األولوي التقني

  (CTOC/COP/2010/4)احلكوميني العامل املؤقت املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنية 

  (CTOC/COP/2010/CRP.2)العقبات التقنية والقانونية أمام استخدام التداول بواسطة الفيديو 

 وتبـادل املـساعدة القانونيـة وأشـكال أخـرى مـن           اجملـرمني تعلقـة بتـسليم     امللقـضايا   ا  أمثلة فهرس
تعاون الدويل يف املسائل القانونية، استنادا إىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة                   ال

  (CTOC/COP/2010/CRP.5)عرب الوطنية 
    

    املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  - ٧  
 مــن ٣٠، أن ُيــدار احلــساب املــشار إليــه يف املــادة ٥٥/٢٥قــّررت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا 

 ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة، ضـمن إطـار صـندوق األمـم املتحـدة                فاقية األمم املتحدة  ات
عت ّجر خالف ذلك مـؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة، وشـ           ّرملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، إىل أن يق      

الــدول األعــضاء علــى البــدء يف تقــدمي تربعــات وافيــة إىل احلــساب اآلنــف الــذكر بغيــة تزويــد     
لبلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية مبا قد حتتـاج إليـه مـن مـساعدة                   ا

امللحقــة هبــا، مبــا يف ذلــك التــدابري التحــضريية   تقنيــة مــن أجــل تنفيــذ االتفاقيــة والربوتوكــوالت 
  .الالزمة لذلك التنفيذ

ر، تتـوىل األمانـة إعـداد ميزانيـة         مـن النظـام الـداخلي للمـؤمت       ) إعـداد ميزانيـة    (٧٢ووفقا للمـادة    
 مـن   ٣٢ــ ٢٩لتمويل أنشطة املـؤمتر ذات الـصلة بالتعـاون الـتقين الـيت ُيـضطلع هبـا وفقـا للمـواد                      

  هتريـب  مـن بروتوكـول  ١٤ من بروتوكـول االجتـار باألشـخاص، واملـادة         ١٠االتفاقية، واملادة   
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مانـة تلـك امليزانيـة إىل الـدول        من بروتوكول األسلحة النارية، وحتيل األ      ١٤املهاجرين، واملادة   
ووفقـا للمـادة    . يوما على األقل من افتتاح الدورة العادية الـيت سـُتعتمد فيهـا      ٦٠األطراف قبل   

من النظام الداخلي للمؤمتر، ينظـر املـؤمتر يف امليزانيـة املَعـدَّة عمـال باملـادة                 ) اعتماد امليزانية  (٧٣
  . من هذا النظام ويتخذ قرارا بشأهنا٧٢
    

    لوثائقا    
  (CTOC/COP/2010/13)مذكّرة من األمانة بشأن املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية 

    
    افتتاح اجلزء الرفيع املستوى  - ٨  

ــوم اإلثــنني     عنــد الــساعة ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول١٨ســيفتتح اجلــزء الرفيــع املــستوى ي
٤٥/٩.  
    

    املناقشة العامة يف إطار اجلزء الرفيع املستوى  - ٩  
ــة العامــة يف قرارهــا   عمــال بالتوصــية الــيت تقــدّ   ــع  ٦٤/١٧٩مت هبــا اجلمعي ، ســيعقد جــزء رفي

ملناقــشة األشــكال اجلديــدة واملــستجدة مــن اخلامــسة املــؤمتر دورة املــستوى يف اليــوم األول مــن 
ومــن املزمــع أن . اجلرميــة وســبل ووســائل تعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا   

 املناقــشة العامــة يف اجلــزء الرفيــع املــستوى مــتكلم واحــد رفيــع املــستوى مــن كــل      يــشارك يف
وقد دعي رئيس اجلمعية ألن يقدم للمؤمتر حصيلة االجتمـاع الرفيـع املـستوى       .جمموعة إقليمية 

 / حزيـران  ٢١ و ١٧الذي عقدته اجلمعية بشأن اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة يف نيويـورك يـومي               
  .٢٠١٠يونيه 

    
     واختتامهاجلزء الرفيع املستوىحصيلة   - ١٠  

  .سيقدم رئيس املؤمتر خالصة حلصيلة اجلزء الرفيع املستوى وخيتتم هذا اجلزء
  

* * *  

    السادسة جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر   - ١١  
 الــذي تـضعه األمانــة  الـسادسة ؤمتر يف جــدول األعمـال املؤقـت لدورتــه   املـ مـن املقـّرر أن ينظــر   

  .، وأن يوافق عليه املؤمترمكتبأعضاء ع بالتشاور م



 

14 V.10-55517 

 

CTOC/COP/2010/1    

    مسائل أخرى  - ١٢  
 مـن جـدول األعمـال، يف أن يـستعرض التقـدم احملـرز يف                ١٢قد يرغب املـؤمتر، يف إطـار البنـد          

التــرويج للتــصديق علــى االتفاقيــة أو االنــضمام إليهــا، وذلــك بغيــة زيــادة عــدد األطــراف فيهــا  
  .ا على الصعيد العامليالتقيد هبواملسامهة على هذا النحو يف 

    
    اخلامسةؤمتر عن دورته املاعتماد تقرير   - ١٣  

  .، يتوىل املقّرر إعداد مشروعهاخلامسةؤمتر تقريرا عن دورته املمن املقّرر أن يعتمد 
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    املرفق
      تنظيم األعمال املقترح    

 اجللسات املوازية اجللسات العامة الوقت/التاريخ

    أكتوبر/ول تشرين األ١٨، ثننيإلا
    افتتاح الدورة- ) أ (١البند   ٣٠/٩
  انتخاب أعضاء املكتب- ) ب (١البند  
 إقرار جدول األعمال - ) ج (١البند  

 وتنظيم األعمال
 

 اجلزء الرفيع املستوى
    افتتاح اجلزء الرفيع املستوى- ٨البند  ٠٠/١٣-٤٥/٩
 املناقشة العامة يف إطار اجلزء - ٩البند  

املستوى بشأن األشكال اجلديدة الرفيع 
  واملستجدة من اجلرمية

 

 حصيلة اجلزء الرفيع - ١٠البند  
  املستوى واختتامه

 

 اجلزء النظامي
   مشاركة املراقبني- ) د (١البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

 اعتماد تقرير مكتب - ) ه (١البند 
  عن وثائق التفويضاملؤمتر 
  املناقشة العامة- ) و (١البند 

 

    أكتوبر/ تشرين األول١٩، الثالثاء
  استعراض تنفيذ اتفاقية  - ٢البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
:عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

اتفاقية األمم املتحدة  - )أ (٢البند 
  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

بروتوكول االجتار  - )ب (٢البند 
  صباألشخا

عين باالجتار اململ اعالفريق ال
 ))ب (٢البند  (باألشخاص
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 اجللسات املوازية اجللسات العامة الوقت/التاريخ

بروتوكول االجتار  - )ب (٢البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  )تابع (باألشخاص

مشاورات اخلرباء بشأن  - )ج (٢البند 
  بروتوكول هتريب املهاجرين

ألسلحة ابروتوكول  - )د (٢البند 
 النارية 

   فريق اخلرباء احلكوميني العامل
 ح العضوية املعين املفتواملؤقت

 )٤البند (باملساعدة التقنية 

     أكتوبر/ تشرين األول٢٠، األربعاء
ألسلحة ابروتوكول  - )د (٢البند   ٠٠/١٣-٠٠/١٠

  )تابع(النارية 
  

 املمكنةالنظر يف اآلليات  - ٣البند 
تفاقية االالستعراض تنفيذ 

  والربوتوكوالت امللحقة هبا

 فريق اخلرباء احلكوميني العامل
 املفتوح العضوية املعين ؤقتامل

  )تابع) (٤البند  (التقنيةباملساعدة 

 املمكنةالنظر يف اآلليات  - ٣البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
تفاقية االالستعراض تنفيذ 

  )تابع(والربوتوكوالت امللحقة هبا 
 املساعدة التقنية - ٤البند 

فريق اخلرباء احلكوميني العامل 
املفتوح العضوية املعين بتسليم 

رمني واملساعدة القانونية املتبادلة اجمل
والتعاون الدويل ألغراض املصادرة 

 )٦البند (
     أكتوبر/ تشرين األول٢١اخلميس، 

  )تابع( املساعدة التقنية - ٤البند   ٠٠/١٣-٠٠/١٠
مشاورات اخلرباء بشأن  - ٥البند 

استخدام االتفاقية من أجل التصّدي 
  ستجّدة من اجلرميةاملألشكال ل

خلرباء احلكوميني العامل فريق ا
املفتوح العضوية املعين بتسليم 

اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة 
والتعاون الدويل ألغراض املصادرة 

  )تابع( )٦البند (
مشاورات اخلرباء بشأن  - ٥البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

استخدام االتفاقية من أجل التصّدي 
  )تابع( ستجّدة من اجلرميةاملألشكال ل
التعاون الدويل، مع التركيز  - ٦بند ال

خصوصا على تسليم اجملرمني واملساعدة
القانونية املتبادلة والتعاون الدويل 

ألغراض املصادرة، وإنشاء السلطات 
 املركزية وتعزيزها

فريق اخلرباء احلكوميني العامل 
املفتوح العضوية املعين بتسليم 

اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة 
لتعاون الدويل ألغراض املصادرة وا
 )تابع( )٦البند (
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 اجللسات املوازية اجللسات العامة الوقت/التاريخ

      أكتوبر/ تشرين األول٢٢اجلمعة، 
املسائل املالية واملتعلقة  - ٧البند   ٠٠/١٣-٠٠/١٠

  بامليزانية
جدول األعمال املؤقت  - ١١البند 

  لدورة املؤمتر السادسة
  مسائل أخرى - ١٢ البند

  

    تقرير املؤمتر اعتماد- ١٣البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  اخلامسةعن دورته 

 

  

  


