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تقرير عن اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية     

  ملكافحـة اجلرميـة دة ـم املتحـاتفاقية األم باستعراض تنفيذاملعين 
  املنظمـة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، املعقود يف فيينا 

      ٢٠١١مايو / أيار١٩ إىل ١٧من 
   مةمقّد  -أوال  

، يف  ةعـرب الوطنيـ    املنظمـة  األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة        األطراف يف اتفاقيـة   مؤمتر  قّرر    -١
، إنــشاء فريــق عامــل حكــومي دويل مفتــوح العــضوية مــن أجــل النظــر يف اخليــارات   ٥/٥قــراره 

االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة  ملساعدة املؤمتر على استعراض تنفيذ  أكثراملمكنة لوضع آلية أو     
إعداد اإلطار املرجعي آللية أو ، ويف هذا الشأنلك اخليارات وتقدمي مقترحات     واستكشاف ت هبا  

آليــات االســتعراض املقترحــة، ومبــادئ توجيهيــة للخــرباء احلكــوميني، وخمطــط أساســي لتقــارير    
  .ويتسىن له اعتمادها  املؤمتر يف دورته السادسةلكي ينظر فيهااالستعراض القُطري 

    
    تنظيم االجتماع  -ثانيا  
    افتتاح االجتماع  - ألف  

ــدت يف فيينــا مــن     -٢ ــايو / أيــار١٩ إىل ١٧ُعِق  لفريــق العامــل  األوىل لالــدورة ٢٠١١م
 املعين باستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة         احلكومي الدويل املفتوح العضوية   

  .املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
 رئـيس مـؤمتر األطـراف    نائبـة ، )بولنـدا (لسيدة دومينيكا كرويس    وافتتحت االجتماع ا    -٣

ع للمؤمتر قد رّشـح، يف اجتماعـه املعقـود           املكتب املوسّ  يف االتفاقية، وأبلغت الفريق العامل بأنَّ     
ــارس / آذار٧يف  ــة، املكــسيك ٢٠١١م ــأنَّ  لرئاس ــل، وب ــق العام ــد    الفري ــة املكــسيك ق  حكوم
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؛ ومــن مث منــصب رئــيس الفريــقلــشغل ) ملكــسيكا (كانتــشوال غــوترييسحت أوليــسيس ّشــر
م حملة عامـة عـن واليـة الفريـق وأهدافـه            وأدىل الرئيس ببيان وقدَّ   . انتخبه الفريق العامل رئيسا له    

  .واملوضوع قيد نظره
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - باء  
 عمـال بـصيغته املعّدلـة     األ وتنظـيم  املؤقـت  أعمالـه  جـدول أقّر الفريق العامل بتوافق اآلراء        -٤

ــوم    ــودة يـ ــسته األوىل املعقـ ــار١٧يف جلـ ــاي/ أيـ ــان و)١(.٢٠١١و مـ ــدول كـ ــال جـ ــى األعمـ    علـ
  :التايلو النح

  :التنظيمية املسائل  -١  
  افتتاح االجتماع؛  )أ(    
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(    
ؤمتر األطـراف   املمكنة لوضع آلية أو آليـات ملـساعدة مـ         واملقترحات  اخليارات    -٢  

  :على استعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا
 الطــوعي الســتعراض تنفيــذ ي التجــريبعــن الربنــامج التقريــر املرحلــي   )أ(    

  .االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا
، واملبــادئ التوجيهيــة للخــرباء  املقترحــةاإلطــار املرجعــي آلليــات االســتعراض   -٣  

  .املخطط النموذجي لتقارير االستعراض القُطرياحلكوميني، و
  .مسائل أخرى  -٤  
  .اعتماد التقرير  -٥  

    
    احلضور  - جيم  

 دولة طرفـا يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة         ٧٧لون عن   حضر االجتماع ممثّ    -٥
ــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــ   ــرد يف الو. عــة عليهــا دول موق٧ِّ، وااملنظمــة عــرب الوطني ثيقــة وت

CTOC/COP/WG.5/2011/INF/1/Rev.2قائمة بأمساء املشاركني يف االجتماع .  

───────────────── 
براجمية أومنيبوس (" الشاملة  عرض إيضاحي لرباجمية التقييم الذايت٢٠١١مايو / أيار١٧قُدِّم يف  )1(  

  .يف إطار املناقشات اليت أجراها الفريق العامل") االستقصائية
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    الوثائق  - دال  
  .ترد يف مرفق هذا التقرير قائمة بالوثائق املعروضة على الفريق العامل  -٦

    
  املبادئ التوجيهية ومشروع اإلطار املرجعي النظر يف مشروع   -ثالثا  

    خطط النموذجياملمشروع و
د البنـ  يف   ٢٠١١مـايو   / أيار ١٩ إىل   ١٧ املعقود من    اجتماعهلفريق العامل خالل    نظر ا   -٧
ــون مــن جــدول األعمــال، املع ٣ ــات االســتعراض   "ن ــادئ  املقترحــةاإلطــار املرجعــي آللي ، واملب

ولكي ينظـر   ". التوجيهية للخرباء احلكوميني، واملخطط النموذجي لتقارير االستعراض القُطري       
  :ل، ُعرِضت عليه الوثائق التاليةاألعما جدول من لبندا هذا يفالفريق العامل 

اإلطار املرجعي آللية استعراض تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      ع  مشرو  )أ(  
  ؛(CTOC/COP/WG.5/2011/2) اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

ــوميني واأل     )ب(   ــرباء احلكـ ــة للخـ ــادئ التوجيهيـ ــشروع املبـ ــراء   مـ ــشأن إجـ ــة بـ مانـ
  ؛)CTOC/COP/WG.5/2011/3(االستعراضات القُطرية 

 واخلالصـات الوافيـة    لتقارير االستعراض القُطـري مشروع املخطط النموذجي    )ج(  
(CTOC/COP/WG.5/2011/4)؛  

التوزيـع اإلرشـادي ملواضـيع اتفاقيـة اجلرميـة املنظّمـة والربوتوكـوالت            مشروع    )د(  
  .(CTOC/COP/WG.5/2011/5)ا امللحقة هب

 ملـشروع للـنص املتـداول     التمهيدية   األوىل لقراءته الصيغة النهائية    العامل الفريق وضعو  -٨
  .خطط النموذجياملمشروع و التوجيهية املبادئمشروع اإلطار املرجعي و

ل املتـداو  الـنص   سيعكـسه  مداوالته يف العامل الفريق أحرزه الذي مالتقّد أنَّ وأشري إىل   -٩
ع املـنقّح  شروواملـ  )٣(التوجيهيـة  لمبـادئ ع املـنقّح ل  شرواملـ و )٢(قّح لإلطار املرجعـي   للمشروع املن 

  )٤(.للمخطط النموذجي

───────────────── 
  .CTOC/COP/WG.5/2011/2/Rev.1 الوثيقة سيصدر الحقا يف )2(  
  .CTOC/COP/WG.5/2011/3/Rev.1  الوثيقةسيصدر الحقا يف )3(  
  .CTOC/COP/WG.5/2011/4/Rev.1 الوثيقة سيصدر الحقا يف )4(  
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ــق  -١٠ ــى أنَّواتُّفـ ــدول املوقِّ   علـ ــراف والـ ــدول األطـ ــان الـ ــراء   بإمكـ ــستمر يف إجـ ــة أن تـ عـ
مــشاورات غــري رمسيــة بــشأن املــشاريع املنقّحــة لكــل مــن اإلطــار املرجعــي واملبــادئ التوجيهيــة  

ــعواملخطــط النمــوذجي   ــة اجلرميــة املنظّمــة والربوتوكــوالت    والتوزي  اإلرشــادي ملواضــيع اتفاقي
وســتقوم . ةامللحقــة هبــا ومــا يتــصل بــذلك مــن مــسائل قبــل انعقــاد دورة الفريــق العامــل املقبلــ   

عــة  بعــد التــشاور مــع املكتــب املوســع للمــؤمتر، بــإبالغ الــدول األطــراف والــدول املوقِّ ،األمانــة
  .عة إلجراء تلك املشاوراتباملواعيد املتوقَّ

    
    مسائل أخرى  -ارابع  

إجراء مزيد من املشاورات فيما بني الدول األطـراف والـدول   غ من املسّو  أنَّ أشري إىل   -١١
ــة، املوقعــة، مبــشا  ــة ألداة مجــع املعلومــات    وذلــكركة األمان ــصيغة النهائي  فيمــا يتعلــق بوضــع ال
  .٥/٥ بالقرار األولية، عمالً

    
    اعتماد التقرير  -اخامس  

ــد ا  -١٢ ــل اعتم ــق العام ــضوية   لفري ــوح الع ــدويل املفت ــر يف    احلكــومي ال ــذا التقري ــستهه  جل
 .٢٠١١مايو / أيار١٩ يف ةداملعقو ةالسادس
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    املرفق
 على الفريق العامل رضتاليت ُع االجتماعات ةة بالوثائق وورقات غرفقائم  

 املتحدة اتفاقية األمم باستعراض تنفيذاحلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين 
       يف دورته األوىلملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

 الرمز
بند جدول 
 لوصفا وأالعنوان  األعمال

CTOC/COP/WG.5/2011/1 جدول األعمال املؤقت وتنظيم األعمال )ب (١ 

CTOC/COP/WG.5/2011/2 مشروع اإلطار املرجعي آللية استعراض تنفيذ اتفاقية  ٣
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

 والربوتوكوالت امللحقة هبا

CTOC/COP/WG.5/2011/3 دئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة مشروع املبا ٣
 بشأن إجراء االستعراضات القُطرية

CTOC/COP/WG.5/2011/4 مشروع املخطط النموذجي لتقارير االستعراض القُطري  ٣
 واخلالصات الوافية

CTOC/COP/WG.5/2011/5 التوزيع اإلرشادي ملواضيع اتفاقية اجلرمية املنظّمة  مشروع ٣
 امللحقة هباوالربوتوكوالت 

CAC/COSP/IRG/2011/2 الدروس: مذكرة من األمانة بشأن االستعراضات القطرية ٢ 
 املستخلصة من السنة األوىل لدورة االستعراض احلالية

CTOC/COP/WG.5/2011/L.1 ٥ Draft Report 

CTOC/COP/WG.5/2011/CRP.1 ٣ Terms of reference for a review mechanism or 
mechanisms, guidelines for governmental experts 
and a blueprint for the country review reports: 
proposals and initiatives of States parties and 
signatories 

CTOC/COP/WG.5/2011/CRP.2 ٣ Non-paper by Switzerland: proposals for the 
allocation of the articles of the Convention and the 
three Protocols to the five thematic areas and the two 
review cycles 

CTOC/COP/WG.5/2011/CRP.3 ٣ Non-paper by Mexico: proposal for a mechanism for 
the review of the implementation of the Organized 
Crime Convention and the Protocols thereto; draft terms 
of reference 
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 الرمز
بند جدول 
 لوصفا وأالعنوان  األعمال

CTOC/COP/WG.5/2011/CRP.4 ٤ Non-paper by the United States of America: 
reformulated self-assessment checklist 

CTOC/COP/WG.5/2011/CRP.5 ٣  Non-paper by Mexico: reviewing and reviewed 
States – distribution in a cycle 

CTOC/COP/2010/CRP.1  ملستخلصة  االتقرير املرحلي والدروس: تقرير من األمانة  )أ (٢
ي الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم  من الربنامج التجريب

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية 
  والربوتوكوالت امللحقة هبا

  
 


