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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
  املعين باستعراض تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة 

   عرب الوطنية نظَّمةملكافحـة اجلرميـة امل
  والربوتوكوالت امللحقة هبا

 ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٧- ٢٣فيينا، 
      

   ت وشروحهجدول األعمال املؤقَّ  
  :املسائل التنظيمية  - ١

  افتتاح االجتماع؛  )أ(  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  

اخليارات واالقتراحات املتعلقة بوضـع آليـة أو آليـات ملـساعدة املـؤمتر علـى اسـتعراض                     -٢
 عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت نظَّمــةتنفيــذ اتفاقيــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة امل

  .امللحقة هبا
توجيهية للخرباء احلكوميني، البادئ املستعراض، وال آللية أو آليات ااإلطار املرجعي  -٣

  .نموذجي لتقارير االستعراض القُطريال خطّطاملو
  ").براجمية أومنيبوس االستقصائية("براجمية التقييم الذايت الشامل النظر يف   - ٤
  .مسائل أخرى  - ٥
  .اعتماد التقرير  - ٦
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    الشروح    
    املسائل التنظيمية  -١  

    افتتاح االجتماع  )أ(  
سوف يفتتح االجتماع الثاين للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين 

 عرب الوطنية والربوتوكوالت نظَّمةباستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
  .٢٠١٢ير ينا/ كانون الثاين٢٣امللحقة هبا يف الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني، 

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  

استعراض تنفيذ اتفاقية "، املعنون ٥/٥ت لالجتماع وفقا للقرار أُعدَّ جدول األعمال املؤقَّ
، الذي اعتمده " عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبانظَّمةاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
 عرب الوطنية يف دورته اخلامسة نظَّمةمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املمؤمتر األطراف يف اتفاقية األ

 .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢ إىل ١٨اليت ُعقدت يف فيينا من 

   من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ٣٢املادة ، ٥/٥وقد استذكر املؤمتر، يف قراره 
ؤمتر مسؤولية ترويج تنفيذ االتفاقية ى امل عرب الوطنية اليت تقضي بأن يتولّنظَّمةاجلرمية امل
  .واستعراضه

، ٢٠١١مايو / أيار١٩ إىل ١٧وكان الفريق العامل قد أكمل، يف اجتماعه املعقود من 
استعراض تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة  مشروع اإلطار املرجعي آللية القراءة األوىل لنّص
كوالت امللحقة هبا؛ ومشروع املبادئ التوجيهية  عرب الوطنية والربوتونظَّمةملكافحـة اجلرميـة امل

 خطّططرية؛ ومشروع املللخرباء احلكوميني واألمانة بشأن إجراء االستعراضات القُ
  .النموذجي لتقارير االستعراض القُطري واخلالصات الوافية

كّن لكي ُيم) انظر املرفق( تنظيم األعمال املقترح الجتماع الفريق العامل الثاين عدَّوقد أُ
الفريق العامل من االضطالع باملهام املسندة إليه يف غضون الوقت املتاح وحبسب خدمات 

  .املؤمترات املتوافرة
وستسمح املوارد املتاحة للفريق العامل بعقد جلستني عامتني يوميا مع توافر خدمات الترمجة 

  .الشفوية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست
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ات املتعلقة بوضع آلية أو آليات ملساعدة املؤمتر على اخليارات واالقتراح  -٢  
 عرب الوطنية نظَّمةاستعراض تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة امل

    والربوتوكوالت امللحقة هبا
، إنشاء فريق عامل لكي يتـولّى، يف مجلـة أمـور، النظـر يف اخليـارات                 ٥/٥قّرر املؤمتر، يف قراره     

ع آليـة أو آليـات ملـساعدة املـؤمتر علـى اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت                  املتعلقة بوض 
  امللحقة هبا واستكشاف تلك اخليارات وتقدمي اقتراحات بشأن إنشاء تلك اآللية أو اآلليات؛

    
توجيهية للخرباء البادئ املستعراض، والاإلطار املرجعي آللية أو آليات ا  -٣  

    وذجي لتقارير االستعراض القُطرينمال خطّطاملاحلكوميني، و
، إنــشاء فريــق عامــل لكــي يتــولّى، يف مجلــة أمــور، إعــداد اإلطــار    ٥/٥قــّرر املــؤمتر، يف قــراره  

توجيهيـــة للخـــرباء احلكـــوميني، البـــادئ املاملرجعـــي آلليـــة أو آليـــات االســـتعراض املقترحـــة، و
يف ورمبــا يعتمــدها ؤمتر املــلكــي ينظــر فيهــا نمــوذجي لتقــارير االســتعراض القُطــري ال خطّــطاملو

دورته السادسة؛ واتفق على أنه جيوز للفريق العامل أن ينظر، كأساس لعملـه، فيمـا قـد تقّدمـه              
الــدول األطــراف واملوقّعــة مــن اقتراحــات ومبــادرات يف ذلــك الــشأن قبــل اجتماعــات الفريــق   

  .رالعامل، مبا يف ذلك االقتراحات الواردة يف املرفقني األول والثاين بالقرا
وسيكون معروضا على الفريق العامل االقتراحات اليت كان قد نقّحها خالل اجتماعه املعقود 

  :وترد االقتراحات يف الوثائق التالية . للنظر فيها٢٠١١مايو /يف أيار
مشروع اإلطار املرجعـي املـنقَّح آلليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة                    )أ(  

 /CTOC/COP/WG.5/2011(رب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا      عـ نظَّمةملكافحة اجلرمية امل

2/Rev.1(؛  
مشروع املبادئ التوجيهية املنقَّحـة للخـرباء احلكـوميني واألمانـة بـشأن إجـراء                 )ب(  

  ؛)CTOC/COP/WG.5/2011/3/Rev.1(االستعراضات القُطرية 
ي واخلالصـات    النموذجي املنقّح لتقارير االسـتعراض القُطـر       خطّطمشروع امل   )ج(  
  ). CTOC/COP/WG.5/2011/4/Rev.1(الوافية 

وقد نظّم رئيس الفريق العامل مشاورات غري رمسية لتعزيز الفهم املتبادل ودعم تـسوية املـسائل    
 مـشروع اإلطـار     ويـرد نـصّ   . املعلّقة بشأن آلية استعراض االتفاقية والربوتوكوالت امللحقـة هبـا         

ــؤمترات          ــة م ــة غرف ــة، يف ورق ــشاورات غــري الرمسي ــوقش خــالل امل ــنقّح، حــسبما ن ــي امل املرجع
)CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.1 .(       ّمـة مـن الـدول      وعالوة على ذلك، تـرد االقتراحـات املقد
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ــة خــالل       ــة والربوتوكــوالت الثالث ــع مــواد االتفاقي ــشأن توزي ــة ب خــالل املــشاورات غــري الرمسي
  ).CTOC/COP/WG.5/2011/CRP.2 (اجتماعاتستعراض يف ورقة غرفة دورات اال

    
  الوثائق

مشروع اإلطار املرجعي املنقَّح آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
  (CTOC/COP/WG.5/2011/2/Rev.1)  عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا نظَّمةامل

ة املنقَّحة للخرباء احلكوميني واألمانة بشأن إجراء االستعراضات مشروع املبادئ التوجيهي
  )CTOC/COP/WG.5/2011/3/Rev.1(القُطرية 

 النموذجي املنقّح لتقارير االستعراض القُطري واخلالصات الوافية خطّطمشروع امل
)CTOC/COP/WG.5/2011/4/Rev.1(  

 عرب الوطنية نظَّمة ملكافحة اجلرمية املاتفاقية األمم املتحدةملواضيع مشروع التوزيع اإلرشادي 
  )(CTOC/COP/WG.5/2011/5والربوتوكوالت امللحقة هبا 

  
   ")براجمية أومنيبوس االستقصائية("براجمية التقييم الذايت الشامل النظر يف  -٤  

 أداة("املرجعية لتقييم الذايت الشامل اقائمة براجمية ، أن ُتستخدم ٥/٥ر املؤمتر، يف قراره قّر
لتيسري مجع املعلومات عن تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، وطلب إىل ") أومنيبوس

ع هذه األداة، مترمجة إىل مجيع لغات األمم املتحدة الرمسية، على الدول األمانة أن توّز
  . س عليهاعة للسماح لتلك الدول بالبدء يف التمّراألطراف واملوقّ

براجمية أومنيبوس ("رباء بشأن براجمية التقييم الذايت الشامل ن اخلموقد ُعقد اجتماع لفريق 
 تشرين ١١ إىل ٩ ومشاورات غري رمسية عن نفس املوضوع يف الفترة من") االستقصائية

  ).املكسيك (سشوال غوتيرييت برئاسة أوليسس كان٢٠١١نوفمرب /الثاين
ا إىل لغات األمم املتحدة الرمسية بت لترمجتهوقد انتهت األمانة من إعداد االستبيانات ورتَّ

  .، سُيقدَّم عرض بشأن براجمية أومنيبوس االستقصائية٤ويف إطار البد . الست
  

   اعتماد التقرير -٥  
  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٧يف عن اجتماعه ع أن يعتمد الفريق العامل التقرير من املتوقّ
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    املرفق
     تنظيم األعمال املقترح  

 وقتالتاريخ وال
بند جدول 
 العنوان أو الوصف األعمال

   يناير/ كانون الثاين٢٣االثنني، 
 افتتاح االجتماع )أ (١ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب (١ 
اخليارات واالقتراحات املتعلقة بوضع آلية أو  ٢ 

آليات ملساعدة املؤمتر على استعراض تنفيذ اتفاقية 
 عرب نظَّمةملتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املاألمـم ا

 الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
ستعراض، االاإلطار املرجعي آللية أو آليات  ٣ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥

 خطّطاملتوجيهية للخرباء احلكوميني، والبادئ املو
 نموذجي لتقارير االستعراض القُطريال

   يناير/ كانون الثاين٢٤الثالثاء، 
ستعراض، االاإلطار املرجعي آللية أو آليات  ٣ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

 خطّطاملتوجيهية للخرباء احلكوميني، والبادئ املو
 )تابع(نموذجي لتقارير االستعراض القُطري ال

ستعراض، االاإلطار املرجعي آللية أو آليات  ٣ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
 خطّطاملتوجيهية للخرباء احلكوميني، والبادئ املو
 )تابع(االستعراض القُطري نموذجي لتقارير ال

   يناير/ كانون الثاين٢٥األربعاء، 
ستعراض، االاإلطار املرجعي آللية أو آليات  ٣ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

 خطّطاملتوجيهية للخرباء احلكوميني، والبادئ املو
 )تابع(نموذجي لتقارير االستعراض القُطري ال

راض، ستعاالاإلطار املرجعي آللية أو آليات  ٣ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
 خطّطاملتوجيهية للخرباء احلكوميني، والبادئ املو
 )تابع(نموذجي لتقارير االستعراض القُطري ال
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 وقتالتاريخ وال
بند جدول 
 العنوان أو الوصف األعمال

      يناير/ كانون الثاين٢٦اخلميس، 
ستعراض، االاإلطار املرجعي آللية أو آليات  ٣ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

 خطّطاملتوجيهية للخرباء احلكوميني، والبادئ املو
 )تابع( القُطري نموذجي لتقارير االستعراضال

ستعراض، االاإلطار املرجعي آللية أو آليات  ٣ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
 خطّطاملتوجيهية للخرباء احلكوميني، والبادئ املو
 )تابع(نموذجي لتقارير االستعراض القُطري ال

      يناير/ كانون الثاين٢٧اجلمعة، 
ة براجمي("براجمية التقييم الذايت الشامل النظر يف  ٤ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

 ")أومنيبوس االستقصائية
براجمية ("براجمية التقييم الذايت الشامل النظر يف  ٤ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥

 )تابع") (أومنيبوس االستقصائية
  مسائل أخرى  ٥  
  اعتماد التقرير  ٦  
  
  
  


