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  فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية
      ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٨ و١٧فيينا، 

  ت وشروحهجدول األعمال املؤقَّ    
 
  :املسائل التنظيمية  -١

  افتتاح االجتماع؛  )أ(  
  ار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛إقر  )ب(  

 ٢٠ و١٩عامــل يف اجتماعــه املعقــود يــومي متابعــة التوصــيات الــيت اعتمــدها الفريــق ال  -٢
  .٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول

  . عرب الوطنيةنظَّمةوضع استراتيجيات وطنية للتصدي للجرمية امل  -٣
 تقدمي املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ           عملية حتديد االحتياجات من املساعدة التقنية وتنسيق       -٤

  . عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبامةنظَّاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
دة والدروس املـستفادة،    استحداث أدوات للمساعدة التقنية، مع مراعاة املمارسات اجليِّ         -٥

 املتعلقة مبساعدة الدول األعـضاء يف تطبيـق اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                  تلك مبا فيها 
  .نظَّمةبعاد اجلديدة للجرمية امل عرب الوطنية على األشكال واألنظَّمةاجلرمية امل

التوصــيات والنتــائج املنبثقــة عــن اجتماعــات فريــق اخلــرباء املعــين باحلمايــة مــن االجتــار    -٦
  .باملمتلكات الثقافية

 علـى  عـرب الوطنيـة   نظَّمة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل   اتفاقيةَ  الدول األطراف  تطبيُق  -٧
  .ثقافيةاجلرائم املرتكبة ضد املمتلكات ال

  .مسائل أخرى  -٨
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      الشروح    
    املسائل التنظيمية  - ١  

    جتماعافتتاح اال  )أ(  
   فريــق اخلــرباء احلكــوميني العامــل املعــين باملــساعدة التقنيــة يــوم األربعــاء   اجتمــاُعُحَتفَتــســوف ُي

  . ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١٢أكتوبر /  تشرين األول١٧
    

    وتنظيم األعمالإقرار جدول األعمال   )ب(  
 عــرب نظَّمــةوافــق املكتــب املوسَّــع ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة امل 

ت علـى جـدول األعمـال املؤقَّـ     ،٢٠١٢يوليـه  / متـوز  ٤الوطنية، يف اجتماعه املعقود يف فيينـا يف         
مكافحـة  "، املعنـون  ٥/٧وعـالوة علـى ذلـك، طلـب املـؤمتر يف قـراره              . الجتماع الفريق العامـل   

إىل فريـق اخلـرباء احلكـوميني العامـل         "  عـرب الوطنيـة املتعلقـة باملمتلكـات الثقافيـة          نظَّمةاجلرائم امل 
املعين باملساعدة التقنية وإىل الفريـق العامـل املعـين بالتعـاون الـدويل، يف مجلـة أمـور، أن يدرسـا                      

 االجتـار باملمتلكـات     التوصيات والنتائج ذات الصلة املنبثقة عن فريق اخلرباء املعين باحلمايـة مـن            
ما توصـيات لكـي ينظـر فيهـا     الثقافية الذي أنشأته جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وأن يقـدّ       

ــؤمتر ــا يف     . امل ــود يف فيين ــه املعق ــع للمــؤمتر، يف اجتماع ــق املكتــب املوسَّ ــر / شــباط١٥وواف فرباي
العاشـرة  الـساعة    املسألة يف على إجراء املناقشة املشتركة للفريقني العاملني بشأن هذه          ،٢٠١٢

  . ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٨ صباحاً من يوم
    

   ١٩متابعة التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه املعقود يومي   - ٢  
    ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٠و

كافحـة اجلرميـة   كفالة التنفيذ الفّعال التفاقية األمم املتحدة مل    "، املعنون ٥/١سلّم املؤمتر يف قراره     
م أساسـي لـضمان      املـساعدة التقنيـة مقـوِّ      ، بـأنَّ  " عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا     نظَّمةامل

  . التنفيذ الفّعال ألحكام االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا
تنفيـذ األحكـام املتعلقـة باملـساعدة التقنيـة مـن            "، املعنـون    ٥/٦وعالوة علـى ذلـك، ويف القـرار         

 املـؤمتر التوصـيات الـصادرة عـن         أقرَّ ،" عرب الوطنية  نظَّمةاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل     اتف
ــومي         ــود يـ ــة، املعقـ ــساعدة التقنيـ ــين باملـ ــل املعـ ــوميني العامـ ــرباء احلكـ ــق اخلـ ــاع فريـ    ١٩اجتمـ

 الفريـق العامـل، يف      ا رحب فيه  اليت القرار،   ة بذلك ، واملرفق ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠و
دمــاج إلمجلــة أمــور، مبــا يبذلــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة مــن جهــود   
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 االتفاقية وبروتوكوالهتا إدماجا تاما وأكثر بروزا ضـمن اجملموعـة املناسـبة مـن بـرامج املـساعدة         
  .التقنية اليت يضطلع هبا املكتب

 الفريق العامـل معلومـات عـن         إىل م األمانةُ  هذا البند من جدول األعمال، سوف تقدّ       ويف إطار 
  .٥/٦املرفقة بقرار املؤمتر ولة تنفيذ التوصيات ذات الص

    
    الوثائق    

ــذ        ــرويج تنفي ــشطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة لت ــة عــن أن ــر األمان تقري
 عـرب الوطنيـة     مـة نظَّاألحكام املتعلقة بالتعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل          

(CTOC/COP/2012/9)  
تقريــر األمانــة عــن تقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل الــدول يف تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة 

  )CTOC/COP/2012/10( عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا نظَّمةاجلرمية امل
    

    الوطنية عرب نظَّمةوضع استراتيجيات وطنية للتصدي للجرمية امل  - ٣  
يف الفوائد احملتملة مـن الـشروع يف عمليـة وضـع اسـتراتيجيات               يودُّ أن ينظر      الفريق العامل  لعلَّ

 عــرب الوطنيــة، مــع مراعــاة إســهامها املمكــن يف وضــع نظَّمــةوطنيــة شــاملة للتــصدي للجرميــة امل
صدد، ويف هـذا الـ    . السياسات واألولويـات يف هيئـات خمتلفـة مـن احلكومـة والـسلطة القـضائية               

ــودُّ الفريــق العامــل لعــلَّ ــة فيمــا يتعلــق      ي ــة لالســتراتيجيات الوطني ــد احملتمل  أيــضا مناقــشة الفوائ
، وال ســـيما املتـــصلة منـــها باألفعـــال الـــيت تـــشملها      نظَّمـــةدة مـــن اجلرميـــة امل بأشـــكال حمـــدَّ 

  .الربوتوكوالت واليت ُصنِّفت كجرائم
ق منـها التكليـف   ائـ ضع هذه االستراتيجيات، بطر كيفية و  أيضا معاجلةَ يودُّ   الفريق العامل    ولعلًَّ

ــة امل   ــإجراء تقييمــات ملخــاطر اجلرمي ــسية ا نظَّمــةب ــد العناصــر الرئي ــيت ســتُ ، وحتدي ج يف هــذه دَرل
  .االستراتيجيات

    
    الوثائق    

 عــرب الوطنيــة نظَّمــةي للجرميــة املرة مــن األمانــة بــشأن وضــع اســتراتيجيات وطنيــة للتــصدِّمــذكِّ
)CTOC/COP/WG.2/2012/2(  
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 تقدمي املساعدة التقنية لدعم  عمليةحتديد االحتياجات من املساعدة التقنية وتنسيق  - ٤  
  لربوتوكوالت  عرب الوطنية وانظَّمةتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

    امللحقة هبا
يــق العامــل الفر، أن يــضطلع "أنــشطة املــساعدة التقنيــة "، املعنــون ٢/٦ره ر املــؤمتر، يف مقــرَّقــرَّ

استعراض االحتياجات للمساعدة التقنية من أجل مـساعدة املـؤمتر باالسـتناد            ) أ: (باملهام التالية 
تقـدمي توجيـه بـشأن األولويـات باالسـتناد إىل           ) ب(إىل قواعد املعلومات اليت تنشئها األمانـة؛ و       

مراعـــاة ) ج( وتوجيهاتـــه؛والـــربامج املتعـــددة الـــسنوات الـــيت يوافـــق عليهـــا مـــؤمتر األطـــراف  
املعلومات املتعلقة بأنشطة املساعدة التقنية اليت تضطلع هبـا األمانـة وكـذلك الـدول، ومبـشاريع                 
وأولويات الدول وسائر كيانات منظومة األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة، يف اجملـاالت الـيت                  

 مـن تلـك     تـوافراً  وم تشملها االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، وذلك حسبما يكـون مناسـباً          
  .املمكنة املوارد حشدتيسري ) د(املعلومات؛ و 

، إىل الفريــق العامــل، فيمــا يتعلــق بتنفيــذ االتفاقيــة، أن يــضع        ٥/١وطلــب املــؤمتر يف قــراره    
  .تعزيز مبادرات املساعدة التقنية وتروجيهاب ُتعىناستراتيجية 

 عـن ىل الفريـق العامـل معلومـات         إ م األمانـةُ   من جدول األعمال، سـوف تقـدِّ       ٤ البند   ويف إطار 
  .٥/٦تنفيذ القرار 

    
    الوثائق    

تقريــر األمانــة عــن تقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل الــدول يف تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة 
  )CTOC/COP/2012/10( عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا نظَّمةاجلرمية امل

    
دة والدروس املستفادة، ستحداث أدوات للمساعدة التقنية، مع مراعاة املمارسات اجليِّا  - ٥  

املتعلقة مبساعدة الدول األعضاء يف تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة تلك مبا فيها 
     نظَّمةدة للجرمية امل عرب الوطنية على األشكال واألبعاد اجلدينظَّمةاجلرمية امل

، إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يواصـل                 ٥/١قـراره   طلب املؤمتر يف    
العمل على استحداث أدوات للمساعدة التقنية تتـسم بدرجـة رفيعـة مـن القيمـة املـضافة، مثـل               
األدلـــة اإلرشـــادية وخالصـــات الـــسوابق القـــضائية ذات الـــصلة والتعليقـــات القانونيـــة بـــشأن  

ة مثل املساعدة القانونية املتبادلة واملصادرة، حـسب مـا قـد    نالصكوك ككل وبشأن مسائل معيّ  
يطلبه املؤمتر بني احلني واآلخر أو أحد أفرقته العاملة أو يراه مفيداً، وذلـك ابتغـاء حتـسني قـدرة            



 

V.12-55166 5 
 

CTOC/COP/WG.2/2012/1 

ــشطة         ــة أن ــادة فعالي ــا وزي ــة هب ــة والربوتوكــوالت امللحق ــذ واســتخدام االتفاقي ــى تنفي ــدول عل ال
  . عرب الوطنيةنظَّمةمكافحة اجلرمية املاملساعدة التقنية للمكتب يف 

 أدوات املساعدة التقنية اليت استحدثها املكتـب لـدعم عملـه            يدرس  يودُّ أن   الفريق العامل  ولعلَّ
يف تقدمي املساعدة التقنية عرب جمموعة األنشطة اليت تـدخل يف نطـاق االتفاقيـة والربوتوكـوالت                 

 فهـم االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا والـيت        زامللحقة هبـا، مبـا يف ذلـك األدوات الـيت تعـزّ            
  .نظَّمةللجرمية امل  جديدةتتناول أيضا أشكاالً وأبعاداً

    
    الوثائق    

تقرير األمانة عن املساعدة التقنيـة املقدَّمـة إىل الـدول يف تطبيـق اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                
ــة علــى األشــكال واألبعــ  نظَّمــةاجلرميــة امل ــة نظَّمــةاد اجلديــدة للجرميــة امل عــرب الوطني  عــرب الوطني

)CTOC/COP/2012/7(  
تقريــر األمانــة عــن تقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل الــدول يف تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة 

  )CTOC/COP/2012/10( عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا نظَّمةاجلرمية امل
    

ة عن اجتماعات فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار التوصيات والنتائج املنبثق  - ٦  
    باملمتلكات الثقافية

ــراره    ــؤمتر يف ق ــب امل ــة      ٥/٧طل ــساعدة التقني ــين بامل ــل املع ــوميني العام ــق اخلــرباء احلك ، إىل فري
والفريق العامل املعـين بالتعـاون الـدويل أن يدرسـا التوصـيات والنتـائج ذات الـصلة املنبثقـة عـن                 

ق اخلــرباء املعــين باحلمايــة مــن االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة الــذي أنــشأته جلنــة منــع   أعمــال فريــ
اجلرمية والعدالة اجلنائية، وأن يقدِّما توصيات لكي ينظر فيها املؤمتر مـن أجـل التـرويج للتطبيـق                  
العملي لالتفاقية، مـن خـالل النظـر يف نطـاق املعـايري القائمـة ومـدى مالءمتـها وكـذلك وضـع              

 أخــرى، مــع إيــالء االهتمــام الواجــب جلوانــب التجــرمي والتعــاون الــدويل،، مبــا يف ذلــك معــايري
  . املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني فيما يتعلق هبذه املسألة

وُعقدت اجتماعات فريق اخلـرباء املعـين باحلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة يف فيينـا مـن                      
ويف تلـك   . ٢٠١٢ هيونيـ / حزيـران  ٢٩ إىل   ٢٧ ومن   ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ إىل   ٢٤

ة علــى االجتماعــات، اعتمــد فريــق اخلــرباء عــددا مــن التوصــيات الــيت تــرد يف تقــاريره املعروضــ
  .الفريق العامل للنظر فيها
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    الوثائق    
 قـود يف فيينـا    تقرير عن اجتماع فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافيـة، املع            

  )UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/4 (٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٧من 
تقرير عن اجتماع فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة املعقـود يف فيينـا                   

  )UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2 (٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ إىل ٢٤من 
    

   عرب الوطنية نظَّمة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املاتفاقيةَ  الدول األطرافتطبيُق  - ٧  
     اجلرائم املرتكبة ضد املمتلكات الثقافية على

 إىل فريـــق اخلـــرباء  ُموجَّهـــاً تقريـــرا حتليليـــاً، أن تعـــد٥/٧َّطلـــب املـــؤمتر إىل األمانـــة يف قـــراره 
 يتنــاول املعـين بالتعــاون الــدويل  احلكـوميني العامــل املعــين باملـساعدة التقنيــة وإىل الفريــق العامــل  

 الـدول   اجلـرائم املرتكبـة ضـد املمتلكـات الثقافيـة وحـثَّ           علـى    تفاقيـةَ االتطبيق الدول األطراف    
  . األطراف على تزويد األمانة مبعلومات إلدراجها يف ذلك التقرير

  شـفوية علـى الـدول األعـضاء تطلـب فيهـا       مـذكرةً مـت األمانـةُ   ، عمَّ ٢٠١٢أبريـل   /ويف نيسان 
 علــى حــاالت االجتــار باملمتلكــات  نظَّمــةأمثلــة عمليــة علــى تطبيــق اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة امل  

ردود الــدول األعــضاء يف تقريــر األمانــة عــن تطبيــق الــدول األطــراف ملخَّــص لــرد يــو. الثقافيــة
-CTOC/COP/WG.2/2012/3( اجلــــرائم املرتكبـــة ضــــد املمتلكـــات الثقافيــــة  علـــى   التفاقيـــةَ ا

CTOC/COP/WG.3/2012/4.(  
    

    الوثائق    
 عـرب   نظَّمـة  األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة امل         تفاقيـةَ ا األمانة عـن تطبيـق الـدول األطـراف           تقريُر

-CTOC/COP/WG.2/2012/3 (اجلــــرائم املرتكبــــة ضــــد املمتلكــــات الثقافيــــة علــــى الوطنيــــة 

CTOC/COP/WG.3/2012/4(  
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  املرفق
    حتنظيم األعمال املقتَر    

 قتالتاريخ والو
بند جدول 
 العنوان أو الوصف األعمال

 / تشرين األول١٧األربعاء، 
 أكتوبر

  

 افتتاح االجتماع )أ (١ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب (١ 
متابعة التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف  ٢ 

 / تشرين األول٢٠ و١٩اجتماعه املعقود يومي 
  ٢٠١٠أكتوبر 

 نظَّمةي للجرمية املوضع استراتيجيات وطنية للتصّد ٣ 
 عرب الوطنية

حتديد االحتياجات من املساعدة التقنية وتنسيق  ٤ ١٨/٠٠- ١٥/٠٠
تقدمي املساعدة التقنية لدعم تنفيذ اتفاقية عملية 

  والربوتوكوالت امللحقة هبانظَّمةمكافحة اجلرمية امل
، مع مراعاة استحداث أدوات للمساعدة التقنية ٥ 

دة والدروس املستفادة، مبا فيها املمارسات اجليِّ
املتعلقة مبساعدة الدول األعضاء يف تطبيق تلك 

 عرب الوطنية على نظَّمةاتفاقية مكافحة اجلرمية امل
 .نظَّمةاألشكال واألبعاد اجلديدة للجرمية امل

 مسائل أخرى ٨ 
 / تشرين األول١٨اخلميس، 

 ٢٠١٢أكتوبر 
  

النظر يف التوصيات والنتائج املنبثقة عن اجتماعات  ٦ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات 

 .الثقافية
على  نظَّمة اجلرمية امل الدول األطراف اتفاقيةَتطبيُق ٧ 

 .اجلرائم املرتكبة ضد املمتلكات الثقافية

 


