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*2002132*  

  فريق اخلرباء احلكومي الدويل املنشأ
  ٩/١عمال بقرار املؤمتر 

       ٢٠٢٠متوز/يوليه  ١٥-١٣فيينا، 
  جدول األعمال املؤقت املشروح  

  
  جدول األعمال املؤقت  

  
  املسائل التنظيمية:   -١
  افتتاح االجتماع؛  (أ)    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)    
وضــع ومواءمة الصــيغ النهائية الســتبيانات التقييم الذايت الســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة   -٢

  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا.
  أخرى.مسائل   -٣
  اعتماد التقرير.  -٤
    
  الشروح  

  
  املسائل التنظيمية  -١  

  
  افتتاح االجتماع   (أ)  

 ١٣يوم االثنني  ٩/١ســوف يفتتح اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل املنشــأ عمال بقرار املؤمتر 
  .٠٠/١٠الساعة  ،٢٠٢٠متوز/يوليه 
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  وتنظيم األعمالإقرار جدول األعمال   (ب)  
 ٩/١طلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف قراره 

ــــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  املعنون "إنشــــــاء آلية اس
حدة املعين هبا"، إىل مكتب األمم املت قد، يف والربوتوكوالت امللحقة  مية أن يع خدرات واجلر بامل  

حدود املوارد املتاحة، اجتماعا واحدا على األقل لفريق خرباء حكومي دويل مفتوح العضـــــوية من 
أجل وضـــع الصـــيغة النهائية الســـتبيانات التقييم الذايت واملواءمة بينها، حســـب االقتضـــاء، وإعداد 

ط منوذجي لقوائم املالحظات وامللخصــات املبادئ التوجيهية إلجراء االســتعراضــات القطرية وخمط
، على أن تقدم نتائج أعمال فريق اخلرباء احلكومي الدويل إىل ٩/١املشـــــــار إليها يف مرفق القرار 

  املؤمتر لكي ينظر فيها يف دورته العاشرة.
 إىل أن ييسر، بدعم من املكتب، أعمال فريق اخلرباء احلكومي رئيسهودعا املؤمتر، يف القرار نفسه، 

، دعا رئيس املؤمتر ٢٠١٨كانون األول/ديســمرب  ٤الدويل من خالل املشــاورات غري الرمسية. ويف 
املجموعات اإلقليمية إىل تقدمي ترشــــــيحات لرئاســــــة فريق اخلرباء احلكومي الدويل. وأيد املكتب 

 ، ترشـيح رونو سـوريول٢٠١٨كانون األول/ديسـمرب  ١٣املوسـع للمؤمتر، يف اجتماعه املنعقد يف 
  (فرنسا) لرئاسة فريق اخلرباء احلكومي الدويل.

تشـــــرين  ١١إىل  ٩وقد عقد االجتماع األول لفريق اخلرباء احلكومي الدويل يف فيينا يف الفترة من 
  .٢٠١٩األول/أكتوبر 

، من خالل إجراء املوافقة الصامتة، على ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨ووافق املكتب املوسع يف 
نا يف الفترة من عقد االجتماع ال يه  ١٥إىل  ١٣ثاين لفريق اخلرباء احلكومي الدويل يف فيي متوز/يول

، وافق املكتب املوســـــع للمؤمتر، من خالل إجراء املوافقة ٢٠٢٠شـــــباط/فرباير  ٢١. ويف ٢٠٢٠
  الصامتة، على جدول األعمال املؤقت لالجتماع الثاين.

، من أجل متكني فريق اخلرباء ٩/١ا لقرار املؤمتر وقد أعد تنظيم األعمال املقترح (انظر املرفق) وفق
احلكومي الدويل من أداء املهام املســــــندة إليه ضــــــمن حدود ما هو متاح له من وقت وخدمات 
مؤمترات. وســتســمح املوارد املتاحة بعقد مخس جلســات عامة على مدار يومني ونصــف، توفر هلا 

  ت.الترمجة الشفوية بلغات األمم املتحدة الرمسية الس
  

وضع ومواءمة الصيغ النهائية الستبيانات التقييم الذايت الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة   -٢  
  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

، وضــــع فريق اخلرباء احلكومي الدويل يف اجتماعه األول ٩/١عمال بالوالية الواردة يف قرار املؤمتر 
الصـــــيغة النهائية للمبادئ التوجيهية إلجراء االســـــتعراضـــــات القطرية واملخطط النموذجي لقوائم 

فيها يف  املالحظات وامللخصـــات. ومتاشـــيا مع القرار نفســـه، ســـتقدم الوثائق إىل املؤمتر لكي ينظر
  دورته العاشرة. 

الصـــيغة النهائية الســـتبيان التقييم يف اجتماعه األول أيضـــا،  ،وضـــع فريق اخلرباء احلكومي الدويلو
ــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،  ختضــــع  اليت قدالذايت الس
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ملزيد من املواءمة، لكي ينظر فيها املؤمتر يف دورته العاشــــرة. وناقش فريق اخلرباء أيضــــا مشــــروع 
ص بربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشــخاص، وخباصــة النســاء اســتبيان التقييم الذايت اخلا

حدة؛ واســــتعرض فريق اخلرباء  النص كال علىواألطفال، وتناول بالتحليل األســــئلة اليت يطرحها 
  .٢٨إىل  ١األسئلة من 

ومنذ االجتماع األول لفريق اخلرباء احلكومي الدويل، كان مشــــــروع اســــــتبيان التقييم الذايت اخلاص 
بربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، ومشروع استبيان التقييم 
الذايت اخلاص بربوتوكول مكافحة صــــــنع األســــــلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا 

ريق اخلرباء. بصــورة غري مشــروعة موضــوع مشــاورات غري رمسية بني الدول األعضــاء، بقيادة رئيس ف
متوز/يوليه  ٥و ٤ووضــــــع الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين، يف اجتماعه اخلامس املعقود يومي 

  ، استبيان التقييم الذايت اخلاص بربوتوكول هتريب املهاجرين يف صيغته النهائية.٢٠١٨
نات التقييم الذايت وأعدت األمانة، بتوجيه من رئيس فريق اخلرباء احلكومي الدويل، مشــاريع اســتبيا

من الربوتوكوالت الثالثة، وفقا ملنهجية مواءمة واخلاصـــــــة باتفاقية اجلرمية املنظمة وكل  املواءمة
اســــــتبيانات التقييم الذايت اليت اتفقت عليها الدول األعضــــــاء من خالل املشــــــاورات غري الرمسية 

  والتواصل مع األمانة. 
من جدول األعمال، ســــــتعرض على فريق اخلرباء احلكومي الدويل أربعة مشــــــاريع  ٢وللنظر يف البند 
، تقابل كل مرحلة من مراحل عملية استعراض الصكوك األربعة، وفقا املواءمةم الذايت الستبيانات التقيي

. وستستخدم ٩/١خلطة العمل املتعددة السنوات لتشغيل آلية استعراض التنفيذ الواردة يف تذييل القرار 
  العاشرة. االستبيانات يف عملية االستعراض بعد أن يوافق عليها املؤمتر يف دورته 

كل صك ب واخلاصة، املواءمةوباإلضافة إىل ذلك، ستتاح مشاريع استبيانات التقييم الذايت األربعة 
  من الصكوك، يف شكل ورقات اجتماع باللغة اإلنكليزية فقط.

  
  الوثائق    

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب مشــروع اســتبيان التقييم الذايت الســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم 
  )CTOC/COP/WG.10/2020/2الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا: جمموعة املواضيع األوىل (

مشــروع اســتبيان التقييم الذايت الســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
  )CTOC/COP/WG.10/2020/3واضيع الثانية (الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا: جمموعة امل

مشــروع اســتبيان التقييم الذايت الســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
  )CTOC/COP/WG.10/2020/4الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا: جمموعة املواضيع الثالثة (

فيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب مشــروع اســتبيان التقييم الذايت الســتعراض تن
  )CTOC/COP/WG.10/2020/5الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا: جمموعة املواضيع الرابعة (

ورقة اجتماع بشأن منهجية مواءمة استبيانات التقييم الذايت الستعراض تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة 
  )CTOC/COP/WG.10/CRP.1والربوتوكوالت امللحقة هبا (
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ــــــتبيان التقييم الذايت  اتفاقية اجلرمية املنظمة ب اخلاصاملواءم ورقة اجتماع تتضــــــمن مشــــــروع اس
)CTOC/COP/WG.10/CRP.2(  

االجتار باألشخاص  ربوتوكولباخلاص املواءم ورقة اجتماع تتضمن مشروع استبيان التقييم الذايت 
)CTOC/COP/WG.10/CRP.3(  

هتريب املهاجرين  ربوتوكولباخلاص املواءم ورقة اجتماع تتضـــمن مشـــروع اســـتبيان التقييم الذايت 
)CTOC/COP/WG.10/CRP.4(  

األســـلحة النارية  ربوتوكولباخلاص املواءم ورقة اجتماع تتضـــمن مشـــروع اســـتبيان التقييم الذايت 
)CTOC/COP/WG.10/CRP.5(  
  

  مسائل أخرى  -٣  
األعمال، فال من جدول  ٤نظرا لعدم توجيه انتباه األمانة إىل أي مسائل يراد طرحها يف إطار البند 

  يتوقع يف الوقت احلاضر تقدمي أي وثائق بشأن هذا البند.
  

  اعتماد التقرير  -٤  
 من جدول األعمال. ٤سوف يعتمد تقرير عن االجتماع يف إطار البند 
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  املرفق
    

 تنظيم األعمال املقترح    
  

بند جدول  التاريخ والوقت
 العنوان أو الوصف األعمال

   متوز/يوليه ١٣االثنني، 
 افتتاح االجتماع (أ) ١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال (ب) ١
وضع ومواءمة الصيغ النهائية الستبيانات  ٢

التقييم الذايت الستعراض تنفيذ اتفاقية 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب  األمم

 الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
وضع ومواءمة الصيغ النهائية الستبيانات  ٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥

التقييم الذايت الستعراض تنفيذ اتفاقية 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب  األمم

 (تابع)الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا 
   متوز/يوليه ١٤الثالثاء، 

وضع ومواءمة الصيغ النهائية الستبيانات  ٢ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
التقييم الذايت الستعراض تنفيذ اتفاقية 

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب  األمم
  (تابع)الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا 

وضع ومواءمة الصيغ النهائية الستبيانات  ٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
التقييم الذايت الستعراض تنفيذ اتفاقية 

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب  األمم
 (تابع)الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا 

   متوز/يوليه ١٥األربعاء، 
 مسائل أخرى ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 اعتماد التقرير ٤
 
 

 


