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    احلكومي الدويل املفتوح العضويةالفريق العامل
  دة ـم املتحـاألماتفاقية  باستعراض تنفيذاملعين 
  عرب الوطنية ة ـة املنظمـة اجلرميـملكافح

  والربوتوكوالت امللحقة هبا
 ٢٠١١مايو / أيار١٩- ١٧فيينا، 

      
   جدول األعمال املؤقت وشروحه  

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

تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة        ي السـتعراض    ـالدروس املستخلـصة مـن الربنـامج التجريبـ          -٢
  .ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

  .")براجمية أومنيبوس االستقصائية(" التقييم الذايت الشاملة رباجميةل  إيضاحيعرض  -٣
 ،توجيهيـة للخـرباء احلكـوميني     البـادئ   امل و ،و آليات االسـتعراض   اإلطار املرجعي آللية أ     -٤

اقتراحـــات الـــدول األطـــراف :  لتقـــارير االســـتعراض القُطـــريالنمـــوذجيخطـــط املو
  .عة ومبادراهتاواملوقّ

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

    افتتاح االجتماع  )أ(  
 املعـين باسـتعراض تنفيـذ        احلكومي الدويل املفتوح العضوية    يق العامل الفرسوف يفتتح اجتماع    

ــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا      يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني
  .٢٠١١مايو / أيار١٧الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء 

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  

اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة "، املعنــون ٥/٥ للقــرار  جــدول األعمــال املؤقــت لالجتمــاع وفقــاعــدَّأُ
، الـذي اعتمـده   "األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا        

ــؤمتر  ــة        م ــرب الوطني ــة ع ــة املنظم ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــراف يف اتفاقي ــه األط يف دورت
 .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢  إىل١٨ من نا يف فيياخلامسة، اليت ُعقدت

اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة  مــن ٣٢املــادة ، ٥/٥ قــرارهيف قــد اســتذكر املــؤمتر، و
مـسؤولية تـرويج تنفيـذ االتفاقيـة واستعراضـه           يت تقضي بـأن يتـوىل املـؤمتر       املنظمة عرب الوطنية ال   

  .دف اهلاعلى آليات لتحقيق هذ وأن يتفق
ــؤمتر علمــ   ــرايف ا، وأحــاط امل ــضاأ ٥/٥ هرق ـــيب    ، ي ــامج التجري ــي اخلــاص بالربن ــالتقرير املرحل ب

ــا     ــة هب ــة والربوتوكــوالت امللحق ــذ االتفاقي ــّرر الطــوعي الســتعراض تنفي ــق عامــل   وق ــشاء فري إن
النظــر يف اخليــارات املمكنــة لوضــع آليــة أو آليــات   مــن أجــل حكــومي دويل مفتــوح العــضوية

ذ واستكـشاف تلـك اخليـارات وتقـدمي مقترحـات إلنـشاء             تنفيـ الؤمتر على استعراض    اململساعدة  
  .تلك اآللية أو اآلليات

لكـي ُيمكّـن الفريـق العامـل مـن االضـطالع       ) انظـر املرفـق  (وقـد أعـّد تنظـيم األعمـال املقتـرح      
  .باملهام املسندة إليه يف غضون الوقت املتاح لالجتماع وحبسب خدمات املؤمترات املتاحة له

حــة للفريــق العامــل بعقــد جلــستني عــامتني يوميــا مــع تــوافر خــدمات   وستــسمح املــوارد املتا
  .الترمجة الشفوية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست
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تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ي الستعراض ـالدروس املستخلصة من الربنامج التجريب  -٢  
    ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

أن من الضروري استكشاف اخليارات املتعلقة بإجياد آلية ، ٤/١املؤمتر، يف مقّرره رأى 
  استعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هباعلىمناسبة وفّعالة ملساعدة املؤمتر 

وطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يعقد اجتماعا واحدا على 
اخلرباء بشأن اآلليات احملتملة الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة األقل لفريق من 

سبتمرب / أيلول٣٠يوم : وقد عقد اخلرباء اجتماعني يف فيينا. اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
ويف االجتماع الثاين، أوصى اخلرباء . ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٦ و٢٥ ويومي ٢٠٠٩

طراف املُهتّمة بالتشاور مع األمانة، ورهنا بتوافر موارد من خارج بأن تستكشف الدول األ
  .امليزانية، سبل استعراض تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا وأساليب االستعراض

ي ـ، أبلغت األمانة الدول األطراف بإطالق برنامج جتريب٢٠١٠أبريل / نيسان١٤ويف 
 هبا، وبأنه سيكون برناجما طوعيا وحمدودا الستعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة

  .من حيث نطاقه وزمانه
 دولة مشاركة يف ذلك االستعراض وعرضت على املؤمتر، ١٢وقّدمت األمانة املساعدة إىل 

ي  املستخلصة من الربنامج التجريبيف دورته اخلامسة، تقريرا مرحليا عن الدروس 
)CTOC/COP/2010/CRP.1( .إىل الفريق العاملس املستخلصةلدرووسُيقّدم ملخص ل .  
    

    ")براجمية أومنيبوس االستقصائية("رباجمية التقييم الذايت الشاملة إيضاحي لعرض   -٣  
احلاجة املاسة إىل وضع الصيغة النهائية لقائمة مرجعية ، على ٥/٥شّدد املؤمتر، يف قراره 

حتها باللغات الرمسية حاسوبية للتقييم الذايت تتسم بالشمول ويسر االستخدام، مبا يتضّمن إتا
  . مجع املعلومات عن تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبالكي ُتيسِّرالست لألمم املتحدة، 

.  وحتسني فعاليتهاوبذلت األمانة جهودا لوضع الصيغة النهائية للرباجمية باللغة اإلنكليزية
براجمية (" لرباجمية التقييم الذايت الشاملة  إيضاحيوسيطّّلع الفريق العامل على عرض

وتسعى األمانة إىل احلصول على موارد من خارج امليزانية لترمجة . ")أومنيبوس االستقصائية
  .٥/٦ و٥/٥الرباجمية إىل لغات األمم املتحدة الرمسية، عمال بقراري املؤمتر 

    
خطط امل و،توجيهية للخرباء احلكومينيالبادئ امل و،طار املرجعي آللية أو آليات االستعراضاإل  -٤  

    عة ومبادراهتااقتراحات الدول األطراف واملوقّ:  لتقارير االستعراض القُطريالنموذجي
إعداد اإلطار املرجعي آللية أو  لكي يتولّى إنشاء فريق عامل، ٥/٥قّرر املؤمتر، يف قراره 

 وخمطط أساسي لتقارير ، ومبادئ توجيهية للخرباء احلكوميني،االستعراض املقترحةآليات 
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تفق  وااالستعراض القُطري للنظر فيها واعتمادها احملتمل من جانب املؤمتر يف دورته السادسة؛
 للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية أن ينظر، كأساس لعمله، فيما ه جيوزعلى أن

 حات ومبادرات يف ذلك الشأن قبل اجتماعاتاقتراالدول األطراف واملوقّعة من قد تقّدمه 
  .القرارمن  يف املرفقني األول والثاين ةالوارداالقتراحات ، مبا يشمل الفريق العامل

 ١٠ و٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١وأرسلت األمانة مذكرتني شفويتني مؤرختني 
طراف واملوقِّعة إىل تقدمي تلك االقتراحات ، دعت فيهما الدول األ٢٠١١مارس /آذار

وتيسريا للنقاش، سوف تتيح األمانة يف ورقة غرفة . واملبادرات حتضريا لالجتماع
  . ما يرد من اقتراحات ومبادرات(CTOC/COP/WG.5/2010/CRP.1)اجتماعات 

  : للنظر فيها٥/٥وسيكون معروضا على الفريق العامل االقتراحات التالية املرفقة بقرار املؤمتر 
اإلطار املرجعي آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية   )أ(  

  ؛املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
  ؛توجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بشأن إجراء االستعراضات القُطريةالبادئ امل  )ب(  
  . واخلالصات الوافيةراض القُطرياملخطط النموذجي لتقارير االستع  )ج(  

    
  الوثائق

اإلطار املرجعي آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة مشروع 
  (CTOC/COP/WG.5/2011/2) عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

 عراضات القُطريةتوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بشأن إجراء االستالبادئ مشروع امل
(CTOC/COP/WG.5/2011/3)  

 واخلالصات الوافية املخطط النموذجي لتقارير االستعراض القُطريمشروع 
(CTOC/COP/WG.5/2011/4)  

    
   اعتماد التقرير -٥  

  .تتوىل األمانة إعداد مشروعهوف سو ،يعتمد الفريق العامل تقريرا عن اجتماعهوف س
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 املرفق
   حتنظيم األعمال املقتر  

 التاريخ والوقت
بند جدول 
 العنوان والوصف األعمال

   مايو/ أيار١٧، الثالثاء
 افتتاح االجتماع )أ (١ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب (١ 
ي ـالدروس املستخلصة من الربنامج التجريب ٢ 

والربوتوكوالت تفاقية االتنفيذ الستعراض 
 امللحقة هبا

 "براجمية أومنيبوس االستقصائية"لـ إيضاحي عرض ٣ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥

   مايو/ أيار١٨، األربعاء
 ،اإلطار املرجعي آللية أو آليات االستعراض ٤ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

خطط امل و،توجيهية للخرباء احلكومينيالبادئ املو
: لتقارير االستعراض القُطريالنموذجي 

 عة ومبادراهتااقتراحات الدول األطراف واملوقّ
 ،اإلطار املرجعي آللية أو آليات االستعراض ٤ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥

خطط امل و،توجيهية للخرباء احلكومينيالبادئ املو
 )تابع ( لتقارير االستعراض القُطرينموذجيال

   مايو/ أيار١٩، اخلميس
 ،اإلطار املرجعي آللية أو آليات االستعراض ٤ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

خطط امل و،توجيهية للخرباء احلكومينيالبادئ املو
 )تابع ( لتقارير االستعراض القُطرينموذجيال

 ،اإلطار املرجعي آللية أو آليات االستعراض ٤ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
خطط امل و،توجيهية للخرباء احلكومينيالبادئ املو
 )تابع ( لتقارير االستعراض القُطرينموذجيال

  مسائل أخرى  ٥  
  اعتماد التقرير  ٦  
  
 


