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  السادسةالدورة 
  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩-١٥فيينا، 

      
      ت وشروحهجدول األعمال املؤقَّ    

 :املسائل التنظيمية -١

 افتتاح دورة املؤمتر السادسة؛ )أ( 

 انتخاب أعضاء املكتب؛ )ب( 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛ )ج( 

 ؛مشاركة املراقبني )د( 

 تب عن وثائق التفويض؛ اعتماد تقرير املك )ه( 

 .مناقشة عامة )و( 

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

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

 ، وخباصة النساء واألطفال؛ االجتار باألشخاصومعاقبةبروتوكول منع وقمع  )ب( 

 بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو؛ )ج( 

ــذخرية     )د(  ــة وأجزائهــا ومكّوناهتــا وال بروتوكــول مكافحــة صــنع األســلحة الناري
 .واالجتار هبا بصورة غري مشروعة
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شــكال األ فيهــا تفاقيــة، مبــا االاجلــرائم اخلطــرية األخــرى، وفقــاً للتعريــف الــوارد يف       -٣
 . عرب الوطنيةواألبعاد اجلديدة للجرمية املنظّمة

التعاون الدويل، مع التركيز خصوصا على تسليم اجملرمني واملساعدة القانونيـة املتبادلـة              -٤
 .والتعاون الدويل ألغراض املصادرة، وإنشاء السلطات املركزية وتعزيزها

 .املساعدة التقنية -٥

 .تعلقة بامليزانيةاملسائل املالية وامل -٦

 .جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر السابعة -٧

 .مسائل أخرى -٨

  .اعتماد تقرير املؤمتر عن دورته السادسة -٩
    

      الشروح    
    املسائل التنظيمية  - ١  

    املؤمتر السادسةدورة افتتاح   )أ(  
مـة عـرب    كافحـة اجلرميـة املنظّ     األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة مل       رملؤمتالسادسة   الدورة   فتتحسُت

  .٠٠/١٠، الساعة ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٥، ثننيالاالوطنية يوم 
  

     كتباملانتخاب أعضاء   )ب(  
 من النظام الداخلي للمؤمتر بأن ُينتخب، عنـد افتتـاح كـل دورة، رئـيس ومثانيـة          ٢٢تقضي املادة   

عنـد انتخـاب    و. ضـرة يف تلـك الـدورة      نّواب للرئيس ومقّرر من بـني ممثلـي الـدول األطـراف احلا            
ثَّـــل كــل جمموعــة مــن اجملموعــات اإلقليميــة اخلمــس بعــضوين، يكــون أعــضاء مكتــب الــدورة، مت

مة عرب أحدمها من بني ممثلي الدول اليت هي أطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّ 
د بدأ نفاذها عنـد افتتـاح الـدورة، بـل     الوطنية ويف واحد أو أكثر من الربوتوكوالت اليت يكون ق  

 املكتـب اثـنني علـى األقـل مـن      ن أن يـضمّ ويتعـيّ . ويف مجيع تلـك الربوتوكـوالت إن أمكـن ذلـك      
  .ممثلي الدول اليت هي أطراف يف مجيع الصكوك اليت يكون قد بدأ نفاذها عند افتتاح الدورة

متر ومقـّرره عـادة للتنـاوب بـني          للممارسـة الـيت أرسـاها املـؤمتر خيـضع منـصبا رئـيس املـؤ                ووفقاً
ــة اخلمــس   ــسمي   . اجملموعــات اإلقليمي ــه ست ــاء علي ــادئ  وبن ــدورة دول آســيا واحملــيط اهل ، يف ال
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 تسمية نائب واحد للـرئيس      األفريقيةدول  الابه؛ وسُيطلَب من    ، رئيس املؤمتر وأحد نوّ    السادسة
 ني منـها نـائب    ي كـلٌّ  تـسمِّ اجملموعـات اإلقليميـة األخـرى أن        دول  وتسمية املقّرر؛ وسُيطلَب مـن      

  .للرئيس
  

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ج(  
، ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٢ إىل   ١٨ املعقودة يف فيينا من      اخلامسةوافق املؤمتر، يف دورته     

 ووفقـاً ). الفـصل األول  ،  CTOC/COP/2010/17 (الـسادسة على جدول األعمال املؤقـت لدورتـه        
  م الــــداخلي للمــــؤمتر، اتَّفــــق املكتــــب املوسَّــــع يف جلــــسته املعقــــودة يف   مــــن النظــــا٨للمــــادة 

، علـى جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة الـسادسة، بـصيغته الـواردة يف                  ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٥
ديـسمرب  / كـانون األول   ١٦، واملعدَّلة خالل جلسة املكتب املوسَّـع املعقـودة يف           ٥/١مقّرر املؤمتر   

  وسَّــع أيــضا علــى تنظــيم األعمــال املقتــرح، بــصيغته الــواردة يف املرفــق واتَّفــق املكتــب امل. ٢٠١١
  .هبذه الوثيقة

  
    الوثائق    

  (CTOC/COP/2012/1)ت وشروحه جدول األعمال املؤقَّ
  

    مشاركة املراقبني  )د(  
 دولة أو منظمة تكامـل اقتـصادي   ه حيق أليِّ من النظام الداخلي للمؤمتر على أنَّ ١٤ املادة   تنّص
 أن تـشارك يف مـداوالت       ها منـ  ٣٦ من املـادة     ٢ و ١ للفقرتني   عة على االتفاقية وفقاً   ية موقِّ إقليم

 .املؤمتر بصفة مراقب، رهنا بتوجيه إشعار خطي مسبق إىل األمني العام

 دولة أو منظمة تكامل اقتـصادي إقليميـة   ه جيوز أليِّ  من النظام الداخلي على أنَّ     ١٥ املادة   وتنّص
ــ ــا إىل أن تقــدِّ ،منــها ٣٦ املــادة مــن ٢ و١ للفقــرتني  وفقــاً،ى االتفاقيــةع علــأخــرى مل توقِّ م طلب

ر املــؤمتر للحــصول علــى صــفة مراقــب، وعلــى أن ُتمــنح تلــك الــصفة مــا مل يقــرّ   املــؤمتر مكتــب 
  .خالف ذلك

ت دعـوة  لي اهليئات واملنظمـات الـيت تلقّـ   ه حيق ملمثّ   من النظام الداخلي على أنَّ     ١٦ املادة   وتنّص
عقـد  من اجلمعية العامة للمشاركة بصفة مراقب يف دورات مجيع املؤمترات الدوليـة الـيت تُ     دائمة  

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

أي اجللـسات   (يف مـداوالت املـؤمتر      ) أي دون أن حيـق هلـم التـصويت        ( مراقـب    يشاركوا بصفة 
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 وقــرَّر املــؤمتر يف دورتــه . بتوجيــه إشــعار خطــي مــسبق إىل األمــني العــام ، وذلــك رهنــاً)العامــة
ورقـة  املدرجـة يف  الـواردة أمساؤهـا يف القائمـة    ى املنظمـات احلكوميـة الدوليـة،    تتلقّـ اخلامسة أن  

 ١٦ مـن املـادة      ٢، دعـوة دائمـة مبقتـضى الفقـرة          CTOC/COP/2010/CRP.7 غرفة االجتماعات 
  .من النظام الداخلي حلضور دورات املؤمتر القادمة

ه جيوز للمنظمات غـري احلكوميـة ذات الـصلة الـيت             من النظام الداخلي على أنَّ     ١٧ املادة   وتنّص
طلبــا املــؤمتر تــب هلــا مركــز استــشاري لــدى اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي أن تقــّدم إىل مك 

مت وإذا تقـدَّ . ر املؤمتر خـالف ذلـك  اها ما مل يقّرللحصول على صفة مراقب، وعلى منحها إيّ     
ع مبركــز استــشاري لــدى اجمللــس االقتــصادي      منظمــات غــري حكوميــة ذات صــلة وال تتمّتــ     

  بتلـك املنظمـات وفقـاً       قائمـةً  م األمانـةُ  عمِّـ تواالجتماعي بطلب للحـصول علـى صـفة مراقـب،           
مواصـلة الـسماح للمنظمـات غـري احلكوميـة           وقرَّر املؤمتر يف دورته اخلامـسة أيـضا          .١٧دة  للما

  .باملشاركة يف دورات املؤمتر متاشياً مع النظام الداخلي واملمارسة املعمول هبا سابقاً
  

    عن وثائق التفويض املؤمتراعتماد تقرير مكتب   )ه(  
ظامه الداخلي بشأن تقـدمي وثـائق التفـويض، حيـث      من ن ١٨  املادةَ ٤/٧ه  مقرَّرعّدل املؤمتر يف    

  : جديدة، كما يلي٤ وأضاف فقرة ٣عّدل نص الفقرة 
يتــوىل إصــداَر وثــائق التفــويض رئــيُس الدولــة أو احلكومــة أو وزيــر الــشؤون      -٣"  

 للقـانون الـوطين لتلـك    اخلارجية أو ممثل الدولة الطرف الدائم لدى األمم املتحدة وفقاً         
ة يف تلـك     املختـصّ  ، يف حالة منظمة تكامل اقتـصادي إقليميـة، اجلهـةُ          الدولة الطرف أو  

  .مةاملنظّ
 مـن   ٣٩ يف تعـديالت مقترحـة علـى االتفاقيـة وفقـا للمـادة               املؤمترعندما ينظر     -٤"  

ا  مـن النظـام الـداخلي للمـؤمتر، يتـوىل إصـداَر وثـائق التفـويض إمّـ           ٦٢االتفاقية واملـادة    
ا، يف حالـة    ُر الشؤون اخلارجية يف الدولة الطرف وإمّـ       رئيُس الدولة أو احلكومة أو وزي     

  ." مةة يف تلك املنظّمنظمة تكامل اقتصادي إقليمية، اجلهةُ املختّص
 من النظام الداخلي، فحـص وثـائق تفـويض ممثلـي كـل              ١٩وفقا للمادة   املؤمتر،  يتولّى مكتب   و

. تقريـره إىل املـؤمتر    لون وفـد الدولـة الطـرف ويرفـع          دولة طرف وأمساء األشخاص الـذين يـشكّ       
 من النظام الـداخلي، حيـق للممـثلني أن يـشاركوا مؤقتـا يف الـدورة إىل حـني                    ٢٠ للمادة   ووفقاً

 دولـة طـرف كانـت دولـة         وُيـسمح ملمثـل أيِّ    . قرارا بشأن وثائق تفويضهم   املؤمتر  اختاذ مكتب   
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 هبـا ممثلـو     عطرف أخرى قد اعترضت على مشاركته بأن يشارك مؤقتا بنفس احلقوق اليت يتمتّ            
  .تقريره واختاذ املؤمتر قراره هبذا الشأناملؤمتر الدول األطراف األخرى إىل حني تقدمي مكتب 

  
    مناقشة عامة )و( 

إلتاحـة وقـت إللقـاء كلمـات عـن      " مناقـشة عامـة  "أُدرج يف جدول األعمال بند فرعي عنوانـه   
وســتفتح . ملــؤمترام اموضــع اهتمــمــسائل ذات طــابع عــام تتــصل بتنفيــذ االتفاقيــة وقــد تكــون   

وُتـدعى مجيـع الـدول إىل إبـداء         ،  ٢٠١٢أغـسطس   / آب ١٤األمانة قائمـة بأمسـاء املـتكلمني يف         
 قائمة املـتكلمني مفتوحـة حـىت ظهـر          وستظلّ. اعتزامها خماطبة املؤمتر يف إطار هذا البند الفرعي       

حــسب ج طلبــات التــسجيل يف القائمــة دَروســوف ُتــ. ٢٠١٢أكتــوبر /تــشرين األول ١٥يــوم 
ــ، علــى أن ُتهاأســبقية تقــدمي  ــها   عطَ ــا مياثل ــر أو م ــة وزي ــة للممــثلني برتب رجــى مــن  وُي. ى األولوي

  . ثالث دقائقيف حدود ماملتكلمني اقتصار كلماهت
    

  مة عرب الوطنية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّ  - ٢  
    والربوتوكوالت امللحقة هبا

    مة عرب الوطنيةمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّاتفاقية األ  )أ(  
كفالة التنفيذ الفّعال التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة         "، املعنون   ٥/١ قراره املؤمتر جمّددا يف     أكّد

أمهية االتفاقية والربوتوكوالت امللحقـة      "اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا      
  .دوات الرئيسية املتاحة للمجتمع الدويل ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنيةهبا باعتبارها األ

استعراض تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة      " املعنون   ٥/٥واستذكر املؤمتر يف قراره     
 من االتفاقية الـيت تقـضي بـأن يتـوىل           ٣٢املادة  " املنظّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا     

مـة  املؤمتر، بوجـه خـاص، مـسؤولية حتـسني قـدرة الـدول األطـراف علـى مكافحـة اجلرميـة املنظّ                     
ــة واستعراضــه    ــذ االتفاقي ــرويج تنفي ــة، وت ــد عــرب الوطني ــصيغة  احلاجــة املاسَّــ ، وأكَّ ة إىل وضــع ال

ــذايت تتَّــ      ــيم ال ــة حاســوبية للتقي ــة مرجعي ــة لقائم ــسر االســتخدام   النهائي ــشمول وي أداة ("سم بال
  .، لتيسري مجع املعلومات عن تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا")أومنيبوس

ــرار أن ينــشئ     ــضاً يف ذلــك الق ــؤمتر أي ــرَّر امل ــاًوق ــاً    عــامالًفريق ــاً دولي ــوح العــضوية حكومي  مفت
النظر يف اخليارات املمكنـة لوضـع آليـة أو آليـات ملـساعدة مـؤمتر           ) أ: (لالضطالع باملهام التالية  

ى استعراض تنفيذ االتفاقية واستكشاف تلك اخليارات وتقـدمي مقترحـات إلنـشاء           األطراف عل 
إعداد اإلطار املرجعي آللية أو آليـات االسـتعراض املقترحـة تلـك             ) ب (تلك اآللية أو اآلليات؛   
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 لتقارير االسـتعراض القُطـري للنظـر فيهـا          منوذجيومبادئ توجيهية للخرباء احلكوميني وخمطط      
  .ته السادسة من جانب املؤمتر يف دورواعتمادها احملتمل

فريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العـضوية املعـين باسـتعراض تنفيـذ             االجتماع األول لل  ويف  
 ذيمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا، الـ             اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّ     

كمــل الفريــق العامــل القــراءة األوىل لــنص ، أ٢٠١١مــايو / أيــار١٩ إىل ١٧ُعقــد يف فيينــا مــن 
مشروع اإلطار املرجعي آللية استعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبـا؛ ومـشروع            

طريــة؛ ومــشروع املبــادئ التوجيهيــة للخــرباء احلكــوميني واألمانــة يف إجــراء االستعراضــات القُ 
  . الوافيةاملخطط النموذجي لتقارير االستعراض القُطري واخلالصات

ــدّ  ــرة املمت ــوز ويف الفت ــني مت ــه وكــانون األول /ة ب ــسمرب /يولي ــق   ، ٢٠١١دي ــيس الفري أجــرى رئ
ــشوال غــوتيرييس    ــسيس كانت ــل، أُولي ــشاورات غــري   ، مخــس)املكــسيك(العام  جــوالت مــن امل

هبدف تعزيز التفاهم وتسوية القـضايا العالقـة بـشأن آليـة أو آليـات اسـتعراض االتفاقيـة                    الرمسية
نطاق اآلليـة وتنظـيم     ) أ: (وركّزت املناقشات على املواضيع التالية     .كوالت امللحقة هبا  والربوتو
وعـــدد املـــستعرِضة تأجيـــل االستعراضـــات الـــيت جتريهـــا الـــدول األطـــراف      ) ب(؛ ادوراهتـــ

أسـاليب إتاحـة تقـارير االسـتعراض       ) ج(االستعراضات اليت يلزم من الدولة الطـرف إجراؤهـا؛          
ملتصلة بالعمل مـع أصـحاب املـصلحة املعنـيني علـى إعـداد الـردود علـى                  املسائل ا ) د(القطري؛  

والـردود أثنـاء تنفيـذ الزيـارات        ") براجمية أومنيبوس االستقـصائية   ("براجمية التقييم الذايت الشامل     
متويـل اآلليـة وشـىت      ) و(طبيعة وأوصاف فريق بالريمو املعـين باسـتعراض التنفيـذ؛           ) ه(القطرية؛  

مـشاركة الـدول املوقِّعـة يف       ) ز(لضمان فعالية أداء اآللية واستمراره ونزاهته؛       اخليارات املمكنة   
  ".دولة مستعَرضة على أساس طوعي"اآللية باعتبارها 

ينــاير / كــانون الثــاين٢٦ إىل ٢٣وأقــّر الفريــق العامــل، يف اجتماعــه الثــاين املعقــود يف الفتــرة مــن  
اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة        عراض تنفيـذ    ، مشروع اإلطـار املرجعـي املـنقَّح آلليـة اسـت           ٢٠١٢

، )CTOC/COP/WG.5/2011/2/Rev.2 (مــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــااجلرميــة املنظّ
مـشروع املبـادئ   ، اليت مل ُيتوصـل بـشأهنا إىل توافـق اآلراء؛ و      ٥٧ إىل   ٥٤ و ٤١باستثناء الفقرات   

ــوميني واألم  ــرباء احلكــ ــة للخــ ــة املنقَّحــ ــة  التوجيهيــ ــات القُطريــ ــراء االستعراضــ ــشأن إجــ ــة بــ  انــ
)CTOC/COP/WG.5/2011/3/Rev.1( مشروع املخطط النمـوذجي املـنقَّح لتقـارير االسـتعراض          ؛ و

التوزيـع اإلرشـادي    ؛ ومشروع   )CTOC/COP/WG.5/2011/4/Rev.1 (القُطري واخلالصات الوافية  
 امللحقـــــــة هبـــــــا  اتفاقيـــــــة اجلرميـــــــة املنظّمـــــــة والربوتوكـــــــوالتملواضـــــــيع مـــــــواداملـــــــنقَّح 

)CTOC/COP/WG.5/2011/5/Rev.1.(  نظَّمــت البعثــة الدائمــة   ٢٠١٢مــايو / وابتــداء مــن أيــار ،
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ــسري البــتّ      ــة لتي ــشاورات غــري الرمسي ــن امل ــسلة م ــة   للمكــسيك سل ــشأن آلي ــة ب ــسائل العالق  يف امل
  .استعراض اتفاقية اجلرمية املنظَّمة والربوتوكوالت امللحقة هبا

 إطار هذا البند مـن جـدول األعمـال أيـضاً ورقـات غرفـة اجتماعـات                  وسُتعرض على املؤمتر يف   
مـــة عـــرب الوطنيـــة اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظّ التـــصديق علـــى ةبـــشأن حالـــ

ــا  ــة هبـــــ ــعارات واإلعالنـــــــات والتحفظـــــــات بـــــــشأهنا  والربوتوكـــــــوالت امللحقـــــ  واإلشـــــ
)CTOC/COP/2012/CRP.1(الـــشامل براجميـــة التقيـــيم الـــذايت    ة، وحالـــ)   براجميـــة أومنيبـــوس

ي املتعلـــق باســـتعراض  ، وتقيـــيم املـــشروع التجــريب )CTOC/COP/2012/CRP.2) (االستقــصائية 
  ).CTOC/COP/2012/CRP.3(تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظَّمة 

، أن ُتحـال وثيقـة      ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٤وقرَّر املكتب املوسَّع للمـؤمتر، يف اجتماعـه املعقـود يف            
يرات االحتياجــــات املاليــــة آلليــــة اســــتعراض تنفيــــذ اتفاقيــــة اجلرميــــة املنظَّمــــة ن تقــــدتتــــضّم

  .والربوتوكوالت امللحقة هبا إىل املؤمتر لينظر فيها
  

    الوثائق    
  )CTOC/COP/2012/11(لقضايا اجلرمية املنظّمة تقرير األمانة بشأن إعداد خالصة 

اتفاقيـة اجلرميــة  تنفيــذ آلليــة اسـتعراض   االحتياجـات املاليـة   مـذكّرة مـن األمانــة بـشأن تقــديرات   
  )CTOC/COP/2012/14 (املنظَّمة والربوتوكوالت امللحقة هبا

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

ــؤمتر   ــّرر امل ــرَّريف ق ــون ٤/٤ همق ــشر " املعن ــوح    " االجتــار بالب ــاً مفت ــامالً مؤقت ــاً ع ــشئ فريق أن ين
ضوية إلســداء املــشورة إليــه وتقــدمي املــساعدة لــه يف تنفيــذ الواليــة املنوطــة بــه فيمــا يتعلــق     العــ

ــاً. بربوتوكــول االجتــار باألشــخاص  ــق العامــل  هلــذا املقــرَّر،  ووفق  املعــين باالجتــار  اجتمــع الفري
، ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٩ إىل   ٢٧ ومن   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٥ و ١٤يف   باألشخاص

ــوبر / األول تـــشرين١٩ويف  ــوبر / تـــشرين األول١٢ إىل ١٠، ومـــن ٢٠١٠أكتـ . ٢٠١١أكتـ
  :أن يؤّدي الفريق العامل املهام التالية ٤/٤وقرَّر املؤمتر أيضا يف مقرَّره 

ــسري تنفيــذ بروتوكــول االجتــار باألشــخاص مــن خــالل تبــادل التجــارب         )أ(  تي
واطن ها املـسامهة يف اسـتبانة مَـ   واملمارسات بـني اخلـرباء واملمارسـني يف هـذا امليـدان بطرائـق منـ          

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

مساعدة املؤمتر يف توفري إرشادات إىل أمانته بشأن أنشطته ذات الـصلة بتنفيـذ        )ج( 
  ول االجتار باألشخاص؛بروتوك

تقــدمي توصــيات إىل املــؤمتر بــشأن الكيفيــة الــيت ميكنــه هبــا حتــسني التنــسيق مــع  )د( 
ــز         ــذ ودعــم وتعزي ــق بتنفي ــيت تكــافح االجتــار باألشــخاص فيمــا يتعل ــة ال ــات الدولي خمتلــف اهليئ

 .بروتوكول االجتار باألشخاص

ــراره    ــؤمتر جمــدَّدا يف ق ــد امل ــون ٥/٢وأكَّ ــذ بر" املعن ــة االجتــار    تنفي ــع وقمــع ومعاقب وتوكــول من
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظّمـة              

أنَّ أحد أهدافـه الرئيـسية يتمثـل يف حتـسني قـدرة الـدول األطـراف علـى مكافحـة                " عرب الوطنية 
أن وقرَّر املـؤمتر أيـضا   . ية يف هذا السياق االجتار باألشخاص، وأنَّه ينبغي أن يرعى اجلهود الدول       

توصــياته بــشأن مــا إذا كــان ينبغــي متديــد   الفريــق العامــل املعــين باالجتــار باألشــخاص ب   دهيــزّو
 وسـُتعرض علـى املـؤمتر       .، وبشأن اجملاالت املقترحة لعمله يف املستقبل إذا مـا تقـّرر ذلـك             تهوالي

ـــ    ــين باالجتـ ــل املعــ ــق العامــ ــيات الفريــ ــل توصــ ــذكرة حتيــ ــشأن  مــ ــذا الــ ــخاص يف هــ ار باألشــ
)CTOC/COP/2012/3.(  
  

    الوثائق    
ودعـم  رات واجلرميـة بـشأن تـرويج    األمانة عن أنشطة مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّ   تقرير  
ل روتوكول منع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، املكمّـ                 تنفيذ ب 

  (CTOC/COP/2012/2)مة عرب الوطنية اجلرمية املنظّالتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
مــذكرة مــن األمانــة حتيــل فيهــا توصــيات الفريــق العامــل املعــين باالجتــار باألشــخاص الــصادرة   

 ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول١٢ إىل ١٠خــالل اجتماعــه املعقــود يف فيينــا يف الفتــرة مــن      
)CTOC/COP/2012/3(  

ــة عــن املمارســات   ــر األمان ــى األعمــال أو اخلــدمات أو     الفــضلى تقري ــصدي للطلــب عل يف الت
  )CTOC/COP/2012/4(املنتجات اليت حتفّز استغالل اآلخرين 
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    بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو  )ج(  
 طريـق   تنفيـذ بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن           " املعنـون    ٥/٣يف قراره    ، املؤمترُ حثّ

، يف "ل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة               واجلـو، املكمّـ    الرب والبحر 
 علــى أن تقــوم، وفقــاً لربوتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين،    األطــراَفالــدولَمجلــة أمــور، 

تعزيز أو توطيد الربامج والتعاون على كل مـن الـصعيد الـوطين واإلقليمـي               بوحسب االقتضاء،   
جل دعم اهلجرة النظامية وردع اهلجرة غري النظامية ابتغاء منع هتريـب املهـاجرين              والدويل من أ  
احلاجــة إىل معاملــة املهــاجرين معاملــة إنــسانية وتــوفري احلمايــة أيــضا وأكّــد املــؤمتر  .ومكافحتــه

ــاً    ــم وفق ــة هل ــادة الكامل ــن ١٦للم ــاجرين،    م ــب امله ــدولَ   وحــثّبروتوكــول مكافحــة هتري ال
 التدابري الكفيلة مبنع هتريب املهاجرين وزيادة تبادل املعلومات بـني الـدول             تعزيزعلى   األطراَف

  .األطراف والسلطات املختصة
بالنتــائج املنبثقــة عــن مــشاورات اخلــرباء احلكــوميني الــيت  ورّحــب املــؤمتر يف ذلــك القــرار أيــضا 

وية، إنشاء فريق عامل مؤقّت حكـومي دويل مفتـوح العـض    ، وقّرر   جرت خالل دورته اخلامسة   
لكــي يــسدي املــشورة إىل املــؤمتر ويــساعده علــى تنفيــذ واليتــه املتعلقــة بربوتوكــول مكافحــة     

وُعقـد االجتمـاع األول للفريـق العامـل املعـين بتـهريب املهـاجرين يف الفتـرة                  . هتريب املهاجرين 
 مـذكرة   CTOC/COP/2012/8د يف الوثيقـة     رَتو،  ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١مايو إىل   / أيار ٣٠من  

  .خالل اجتماعه الفريق العامل التوصيات الصادرة عنحتيل 
الـيت يـضطلع هبـا مكتـب       األنـشطة   ، سُيعرض على املؤمتر تقرير األمانة بشأن        ٥/٣ووفقاً للقرار   

 تـرويج علـى الـصعيدين الـدويل واإلقليمـي مـن أجـل             األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة         
ــاجرين، ب  ــة ودعـــم تنفيـــذ بروتوكـــول هتريـــب املهـ ــة والدوليـ  التنـــسيق مـــع املنظمـــات اإلقليميـ

)CTOC/COP/2012/5.(  
، أن ُيحـال التقريـر   ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٤وقرَّر املكتب املوسَّع للمؤمتر، يف اجتماعه املعقـود يف          

 / أيـار  ٣٠عن اجتماع الفريق العامل املعـين بتـهريب املهـاجرين املعقـود يف فيينـا يف الفتـرة مـن                     
  . إىل املؤمتر يف دورته السادسة، لينظر فيه٢٠١٢يه يون/ حزيران١مايو إىل 

  
    الوثائق    

تنفيـذ  رات واجلرميـة لتـرويج ودعـم        تقرير األمانة عن أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّ         
تفاقيـة األمـم   ، املكّمـل ال  بروتوكول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو                

  (CTOC/COP/2012/5) مة عرب الوطنيةملنظّاملتحدة ملكافحة اجلرمية ا
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مذكرة من األمانة حتيل فيها التقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين بتـهريب املهـاجرين املعقـود                 
  )CTOC/COP/2012/8 (٢٠١٢يونيه / حزيران١مايو إىل / أيار٣٠يف فيينا يف الفترة من 

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

    بصورة غري مشروعة
صنع األسلحة الناريـة وأجزائهـا ومكّوناهتـا والـذخرية واالجتـار      "، املعنون  ٥/٤ قراره يف    املؤمترُ حثّ

ثـة عـن   تزويـد األمانـة مبعلومـات كاملـة وحمدَّ     علـى    الدولَ ،، يف مجلة أمور   "هبا بصورة غري مشروعة   
ة االتصال الوحيدة لديها، وعلى االستفادة مـن الـدليل اإللكتـروين للـسلطات         هيئتها الوطنية أو نقط   

إىل وطلـب املـؤمتر أيـضا       . الوطنية املختصة اليت عّينتـها الـدول مبقتـضى بروتوكـول األسـلحة الناريـة              
تزويد الدول األطراف اليت تواجه صعوبات يف تنفيذ بروتوكـول األسـلحة الناريـة              األمانة أن تسّهل  

تقنية يف جماالت منها حفظ السجالت ووسم األسلحة النارية وتعطيلها وإتالفها، وكيفيـة          مبساعدة  
وكشف وتعقُّب األسلحة النارية غري املـشروعة وأجزائهـا    التعّرف على السلطات الوطنية املختصة،    

ومكّوناهتــا والــذخرية، وإنــشاء قواعــد بيانــات إقليميــة ودوليــة بــشأن عمليــات احلجــز واملــصادرة،    
  .ة والتعاون الدويلزيز التعاون فيما بني األجهزة املختّصوتع

ــّرر املــؤمتر يف القــرار نفــسه   ــاً عــامالًأن ينــشئ فريقــاًوق ــاً حكومي ــاً  دولي   مفتــوح العــضوية معني
علقـة بربوتوكـول    املـشورة ويـساعده علـى تنفيـذ واليتـه املت      إليـه باألسلحة النارية، لكي يـسدي  

  : ر أن يؤدي الفريق العامل املهام التاليةوقرَّر املؤمت. األسلحة النارية
ــربات        )أ(   ــادل اخلـ ــالل تبـ ــن خـ ــة مـ ــلحة الناريـ ــول األسـ ــذ بروتوكـ ــسهيل تنفيـ تـ

واملمارســات بــني اخلــرباء واملمارســني العــاملني يف هــذا امليــدان، بوســائل منــها املــساعدة علــى    
ملـسائل ذات   استبانة املمارسات الناجحـة وَمـواطن الـضعف والثغـرات والتحـديات، وكـذلك ا              

  األولوية واملواضيع ذات الصلة، يف ميدان مكافحة االجتار باألسلحة النارية؛
تقدمي توصـيات إىل املـؤمتر بـشأن الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا للـدول األطـراف أن                       )ب(  

  تنفذ أحكام بروتوكول األسلحة النارية على حنو أفضل؛
ن أنـــشطتها، وبـــشأن مـــساعدة املـــؤمتر علـــى تزويـــد أمانتـــه بإرشـــادات بـــشأ   )ج(  

  استحداث أدوات مساعدة تقنية تتعلق بتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية؛
تقــدمي توصــيات إىل املــؤمتر بــشأن الكيفيــة الــيت ميكــن أن ُيحــسِّن هبــا الفريــق      )د(  

ــا           ــة وأجزائه ــيت تكــافح صــنع األســلحة الناري ــة ال ــات الدولي ــف اهليئ ــع خمتل ــسيق م ــل التن العام
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ة واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، يف جمال دعم وترويج تنفيـذ بروتوكـول      ومكّوناهتا والذخري 
  .األسلحة النارية

، ٢٠١٢مـايو  / أيـار  ٢٢ و ٢١وُعقد االجتماع األول للفريق العامل املعين باألسلحة الناريـة يف           
ويــــرد تقريــــر الــــرئيس عــــن أنــــشطة الفريــــق العامــــل، مبــــا يف ذلــــك توصــــياته، يف الوثيقــــة  

CTOC/COP/2012/6.  
  

    الوثائق    
التقريــر املقــدَّم مــن رئــيس الفريــق العامــل      : األســلحة الناريــة أنــشطة الفريــق العامــل املعــين ب   

(CTOC/COP/2012/6)  
مذكرة من األمانة عن العمل الذي يضطلع به مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة               

اريــــة عــــرب احلــــدود   بــــشأن إجــــراء دراســــة عــــن طبيعــــة ودروب االجتــــار باألســــلحة الن      
)CTOC/COP/2012/12(  
    

اجلرائم اخلطرية األخرى، وفقاً للتعريف الوارد يف االتفاقية، مبا فيها األشكال واألبعاد   - ٣  
     عرب الوطنيةاجلديدة للجرمية املنظّمة
مــع القلــق ظهــور أشــكال وأبعــاد جديــدة للجرميــة املنظّمــة عــرب     ٥/١الحــظ املــؤمتر يف قــراره  

باعتبارهـا    االتفاقية ، الذي أكّد فيه أنَّ    ٤/٢ه  مقرَّرلعقد األخري، مثلما أشار إليه يف       الوطنية يف ا  
صكاً عاملياً معموالً به على نطاق واسـع، تـوفّر أوسـع جمـال للتعـاون علـى التـصدي لألشـكال                       

ة مواصـل  أيـضا  ٥/١وقـّرر املـؤمتر يف القـرار     . من اجلرمية املنظّمة عرب الوطنيـة     القائمة واملستجّدة   
تبادل املعلومات واخلربات واملمارسات حول تطبيق االتفاقية على األشـكال واألبعـاد اجلديـدة              

ل شـاغالً مـشتركاً للـدول       للجرمية املنظّمة عرب الوطنية اليت تقع ضمن نطـاق االتفاقيـة والـيت متثّـ              
  .األطراف

لتقنيــة مــن اتفاقيــة تنفيــذ األحكــام املتعلقــة باملــساعدة ا"، املعنــون ٥/٦وطلــب املــؤمتر يف قــراره 
رات واجلرميـة أن  ، إىل املكتـب املعـين باملخـدِّ       "األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية      

 تطبيـق أحكـام االتفاقيـة علـى أشـكال      يف الدول األعضاء عند االقتضاء مساعدة تقنية        إىليقّدم  
من نطـاق االتفاقيـة ومتثّـل شـاغالً         اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية وأبعادها اجلديـدة الـيت تنـدرج ضـ            

 التقـدم احملـرز     قـّدم إىل املـؤمتر يف دورتـه الـسادسة تقريـراً عـن             يأن  ، و مشتركاً للـدول األطـراف    
  .CTOC/COP/2012/7ويرد هذا التقرير عن التقدُّم احملرز يف الوثيقة . فيما خيص هذه املسألة
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رائم املنظّمـة عـرب الوطنيـة املتعلقـة        كافحـة اجلـ   م"، املعنـون    ٥/٧وطلب املـؤمتر كـذلك يف قـراره         
ــة  ــضوية املعــين      ، إىل "باملمتلكــات الثقافي ــوح الع ــل املؤقــت املفت ــق اخلــرباء احلكــوميني العام فري
يدرســا التوصــيات والنتــائج ذات  والفريــق العامــل املعــين بالتعــاون الــدويل أن باملــساعدة التقنيــة

مايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة الـذي            فريـق اخلـرباء املعـين باحل      أعمـال   الصلة املنبثقـة عـن      
مـن  ما توصـيات لينظـر فيهـا املـؤمتر           وأن يقـدِّ   أنشئ يف إطار جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،          

وسُتعقد املناقشة املشتركة للفريقني ملدة نـصف يـوم يف          . التفاقيةالعملي ل تطبيق  للترويج  الأجل  
 املـؤمتر إىل التقريـر التحليلـي الـذي أعدَّتـه       انتبـاه وُيـسترعى  .٢٠١٢أكتـوبر  / تـشرين األول ١٨

يتنــاول اجلــرائم والــذي املعنــيني بتطبيــق الــدول األطــراف لالتفاقيــة  لعــاملني ااألمانــة للفــريقني 
، وطُلـب مـن الـدول األطـراف أن تـسهم فيـه مبعلومـات وفقـا                  املرتكبة ضد املمتلكـات الثقافيـة     

  ).CTOC/COP/WG.2/2012/3–CTOC/COP/WG.3/2012/4 (٥/٧للقرار 
طـابع عـرب    ت  ذاوإضافة إىل ذلك، ومبا أنَّ االتفاقية تنطبق على منع اجلرائم اخلطرية اليت تكـون               

 وعلى التحقيق فيهـا ومالحقـة مرتكبيهـا قـضائيا،           مة إجرامية منظَّ  ات مجاع وتنخرط فيها وطين  
  ).CTOC/COP/2012/CRP.4(أعدَّت األمانة ورقة غرفة اجتماعات بشأن اجلرمية اخلطرية 

  
    الوثائق    

 األمم املتحدة ملكافحـة     طبيق اتفاقية  املساعدة التقنية املقدَّمة إىل الدول بشأن ت       عنتقرير األمانة   
ــة  ــة  علــى األشــكال واألبعــاد اجلديــ اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطني  دة للجرميــة املنظّمــة عــرب الوطني

)CTOC/COP/2012/7(  
    

ز خصوصا على تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة التعاون الدويل، مع التركي  - ٤  
    والتعاون الدويل ألغراض املصادرة، وإنشاء السلطات املركزية وتعزيزها

تنفيذ األحكام املتعلقـة بالتعـاون الـدويل مـن اتفاقيـة األمـم              " املعنون   ٥/٨طلب املؤمتر يف قراره     
واصـل  يأن إىل املكتب املعين باملخـدِّرات واجلرميـة       " يةاملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطن     

تعزيــز التعــاون علــى الــصعيدين الــدويل واإلقليمــي  و ٤/٢ همقــرَّرتعزيــز األنــشطة املــذكورة يف 
 وتيسري التعاون بني مجيع هـذه الـشبكات، ووضـع            الشبكات اإلقليمية  إقامة منها تيسري    بطرائق
ن الـدويل واألقـاليمي ألغـراض املـصادرة يف إطـار            عملي للممارسـني هبـدف تيـسري التعـاو        دليل  

ــة،    ــة املنظّمــة عــرب الوطني ــي ل مكافحــة اجلرمي ــل عمل ــسليم   ووضــع دلي ــات الت ــسري صــوغ طلب تي
  .تفاقيةاال من ١٨ و١٦ وإرساهلا وتنفيذها عمال باملادتني  املتبادلةوطلبات املساعدة القانونية



 

V.12-54309 13 
 

CTOC/COP/2012/1

اسـتخدام اتفاقيـة اجلرميـة املنظّمـة كأسـاس          مواصلة  وشجَّع املؤمتر كذلك الدول األطراف على       
ــة،       ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــسليم اجملــرمني وامل ــدويل يف جمــال ت ــاون ال ــانوين للتع ــك   ق ــا يف ذل مب

املصادرة، واضعة يف اعتبارها كامل نطاق التعاون املتـاح مبقتـضى أحكامهـا، وذلـك مـن أجـل                   
ات املركزيــة والقــضاة واملــّدعني العــامني  التوعيــة باالتفاقيــة وتيــسري األنــشطة التدريبيــة للــسلط  

واملوظفني املعنيني بإنفاذ القـانون ومـوظفي املكاتـب املركزيـة الوطنيـة التابعـة للمنظّمـة الدوليـة                   
العـاملني يف جمـال التعـاون القـانوين الـدويل علـى مكافحـة اجلرميـة                ) اإلنتربـول (للشرطة اجلنائيـة    

  .فاقية وبروتوكوالهتافيذ االتاملنظّمة عرب الوطنية من خالل تن
أن يكـون فريـق اخلـرباء احلكـوميني العامـل      ، الـذي قـرَّر فيـه    ٣/٢واستذكر املؤمتر أيضا مقـرَّره     

املفتوح العـضوية املعـين بتـسليم اجملـرمني واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة والتعـاون الـدويل لغـرض                     
ــؤمتر    ــا مــن عناصــر امل ــصرا ثابت ــق العامــل املعــين    وســُيعقد االجتمــاع امل .املــصادرة عن ــل للفري قب

  .بالتعاون الدويل خالل الدورة السادسة للمؤمتر
  

    الوثائق    
ــشطة    ــة عــن أن ــر األمان ــذ  مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ  تقري ــرويج تنفي رات واجلرميــة لت

طنيـة  مـة عـرب الو    األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّ          
)CTOC/COP/2012/9(  

    
    املساعدة التقنية  - ٥  

مقـّوم أساسـي لـضمان التنفيـذ الفّعـال ألحكـام            بأنَّ املساعدة التقنيـة      ٥/١قراره   املؤمتر يف    مسلَّ
رات واجلرميـة أن يواصـل      ، وطلب إىل املكتب املعين باملخدِّ     فاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا   االت

ــة    ــة بغي ــساعدة التقني ــها حــسب     تقــدمي امل ــة وتكميل ــة واإلقليمي ــشطة الوطني ــربامج واألن دعــم ال
  .حة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنيةاحتياجات الدول األعضاء يف جمال مكاف

تنفيذ األحكام املتعلقة باملساعدة التقنيـة مـن اتفاقيـة األمـم            " املعنون   ٥/٦م املؤمتر يف قراره     وسلَّ
احلاجـة املـستمرة إىل املـساعدة التقنيـة     بأمور منـها    " طنيةاملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الو     

ــرب ال        ــة عـ ــة املنظّمـ ــة اجلرميـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــال التفاقيـ ــذ الفعـ ــضمان التنفيـ ــة لـ وطنيـ
كتــب املعــين املبعــه النــهج االســتراتيجي والــشامل الــذي يتّ ، وأقــرَّ والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا

عدة التقنيـة، والـذي يـدمج عناصـر االتفاقيـة وبروتوكوالهتـا       رات واجلرمية يف تقدمي املـسا  باملخدِّ
  .مج الوطنية واإلقليمية املتكاملةكأولوية رئيسية يف الربا
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اســتحداث هنــج مواضــيعي شــامل يف منــع اجلرميــة املنظّمــة    علــى  أيــضا املكتــَبوشــجَّع املــؤمتُر
ل تقــدمي املــساعدة ومكافحتــها، يأخــذ االحتياجــات اإلقليميــة والوطنيــة بعــني االعتبــار ويــشم   

القانونيــة واســتحداث األدوات وتــرويج املمارســات الفــضلى وإنــشاء آليــات تنطــوي علــى         
  .اضيعي بشأن منع اجلرمية املنظّمةحماكمات قضائية من خالل برنامج مو

ــؤمتر جمــدَّ    ــد امل ــرار، أكّ ــرَّره داًويف ذلــك الق ــذي ، ٤/٣ مق ــق اخلــرباء   رأىال ــه أن يكــون فري  في
املعــين باملـساعدة التقنيــة عنــصراً ثابتــا مــن عناصــر  املؤقــت املفتــوح العــضوية ل احلكـوميني العامــ 

  . وسيعقد الفريق العامل اجتماعه املقبل خالل الدورة السادسة للمؤمتر.املؤمتر
  

    الوثائق    
 األمم املتحدة ملكافحـة      تطبيق اتفاقية  تقرير األمانة عن املساعدة التقنية املقدَّمة إىل الدول بشأن        

ــة اجل ــة   رميــة املنظّمــة عــرب الوطني   علــى األشــكال واألبعــاد اجلديــدة للجرميــة املنظّمــة عــرب الوطني
)CTOC/COP/2012/7(  

تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  التقنيــة إىل الــدول يف ةتقــدمي املــساعدتقريــر األمانــة عــن 
  )CTOC/COP/2012/10(اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا 
  )CTOC/COP/2012/13(مذكرة من األمانة عن املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية 

    
    املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  - ٦  

 مــن ٣٠، أن ُيــدار احلــساب املــشار إليــه يف املــادة  ٥٥/٢٥رت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا قــرَّ
، ضـمن إطـار صـندوق األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة               مةظّ ملكافحة اجلرمية املن   اتفاقية األمم املتحدة  

عت الــدول ّجخــالف ذلــك، وشــ  ر مــؤمتر األطــراف يف االتفاقيــة ّروالعدالــة اجلنائيــة، إىل أن يقــ 
األعضاء على البدء يف تقدمي تربعات وافية إىل احلساب اآلنف الذكر بغية تزويد البلدان الناميـة                

حلة انتقالية مبا قد حتتاج إليه من مـساعدة تقنيـة مـن أجـل     والبلدان ذات االقتصادات اليت متر مبر    
ــة والربوتوكــوالت  ــدابري التحــضريية الالزمــة لــذلك     تنفيــذ االتفاقي امللحقــة هبــا، مبــا يف ذلــك الت

  .التنفيذ
مـن النظـام الـداخلي للمـؤمتر، تتـوىل األمانـة إعـداد ميزانيـة                ) إعـداد ميزانيـة    (٧٢ للمـادة    ووفقاً

 مـن   ٣٢ إىل   ٢٩ر ذات الصلة بالتعاون التقين اليت ُيضطلع هبا وفقـا للمـواد             لتمويل أنشطة املؤمت  
  هتريـب   مـن بروتوكـول    ١٤ من بروتوكـول االجتـار باألشـخاص، واملـادة           ١٠االتفاقية، واملادة   

 من بروتوكول األسلحة النارية، وحتيل األمانـة تلـك امليزانيـة إىل الـدول               ١٤املهاجرين، واملادة   
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 للمـادة  ووفقـاً  .ما على األقل من افتتاح الدورة العادية الـيت سـُتعتمد فيهـا        يو ٦٠األطراف قبل   
من النظام الداخلي للمـؤمتر، ينظـر املـؤمتر يف امليزانيـة املَعـدَّة عمـال باملـادة            ) اعتماد امليزانية  (٧٣
  . من هذا النظام ويتخذ قرارا بشأهنا٧٢
  

    الوثائق    
  (CTOC/COP/2012/13) واملتعلقة بامليزانية مذكّرة من األمانة بشأن املسائل املالية

    
    ت لدورة املؤمتر السابعةجدول األعمال املؤقَّ  - ٧  

 الــذي تــضعه األمانــة الــسابعةت لدورتــه  أن ينظــر املــؤمتر يف جــدول األعمــال املؤقَّــ قــرَّرمــن امل
  .بالتشاور مع أعضاء مكتب املؤمتر، وأن يوافق عليه

    
    مسائل أخرى  - ٨  

 احملـرز يف التـرويج      َم مـن جـدول األعمـال التقـدُّ        ١٢ أن يستعرض يف إطار البنـد         يودُّ ر املؤمت لعلَّ
للتصديق على االتفاقيـة أو االنـضمام إليهـا، وذلـك بغيـة زيـادة عـدد األطـراف فيهـا واملـسامهة                       

  .التقيد هبا على الصعيد العامليعلى هذا النحو يف 
    

    السادسةؤمتر عن دورته املاعتماد تقرير   - ٩  
  .ر إعداد مشروعه، يتوىل املقرِّالسادسةؤمتر تقريرا عن دورته امل أن يعتمد قرَّرمن امل
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    املرفق
      تنظيم األعمال املقترح    
 اجللسات املوازية اجللسات العامة الوقت/التاريخ

   أكتوبر/ تشرين األول١٥االثنني 
  دورة الافتتاح  - )أ( ١البند  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  انتخاب أعضاء املكتب - )ب (١البند  
إقرار جدول األعمال  - )ج (١البند  

 األعمال وتنظيم
 

  مشاركة املراقبني - )د( ١البند  
اعتماد تقرير املكتب عن  - )ه (١البند  

 التفويض وثائق
 

  مناقشة عامة - )و (١البند  
استعراض تنفيذ اتفاقية األمم  - ٢البند  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥

رمية املنظّمة عرب الوطنية ملكافحة اجل املتحدة
  والربوتوكوالت امللحقة هبا

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

التعاون الدويل بفريق اخلرباء املعين 

   
   أكتوبر/ تشرين األول١٦الثالثاء، 

 االجتار  مكافحةبروتوكول - )ب( ٢البند  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
 اصباألشخ

فريق اخلرباء املعين بالتعاون الدويل 
 )تابع(

بروتوكول مكافحة هتريب  - )ج( ٢البند  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
 املهاجرين 

فريق اخلرباء املعين بالتعاون الدويل 
 )تابع(

   
   أكتوبر/ تشرين األول١٧األربعاء، 

وميني العامل فريق اخلرباء احلك بروتوكول األسلحة النارية  - )د( ٢البند  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
املؤقّت املفتوح العضوية املعين 

 باملساعدة التقنية
اجلرائم اخلطرية األخرى، وفقاً  - ٣البند  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥

للتعريف الوارد يف االتفاقية، مبا فيها 
واألبعاد اجلديدة للجرمية  األشكال
 الوطنية عرب املنظّمة

فريق اخلرباء احلكوميني العامل 
وية املعين املؤقّت املفتوح العض

 )تابع( باملساعدة التقنية
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 اجللسات املوازية اجللسات العامة الوقت/التاريخ

   أكتوبر/ تشرين األول١٨اخلميس، 
التعاون الدويل، مع التركيز  -٤البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

خصوصا على تسليم اجملرمني واملساعدة 
القانونية املتبادلة والتعاون الدويل ألغراض 

املصادرة، وإنشاء السلطات املركزية 
 وتعزيزها

تركة املتعلقة باملمتلكات املناقشة املش
فريق اخلرباء احلكوميني الثقافية ل

العامل املؤقت املفتوح العضوية املعين 
فريق العامل املعينوالباملساعدة التقنية 

 التعاون الدويل ب
  املساعدة التقنية -٥البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
   

   أكتوبر/ تشرين األول١٩اجلمعة، 
  )تابع (عدة التقنية املسا-٥البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية -٦البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
جدول األعمال املؤقت لدورة  -٧البند  

 املؤمتر السابعة
 

  خرىأمسائل  -٨البند  
اعتماد تقرير املؤمتر عن دورته  -٩البند  

  السادسة
 

  
 


