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  تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين،     

      ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٣إىل  ١١املعقود يف فيينا من 
    مقدِّمة  -أوًال  

تحدة ملكافحة اجلرمية ، الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم امل٥/٣عمًال بالقرار   -١
ؤقَّت مفتوح العضوية املنظَّمة عرب الوطنية يف دورته اخلامسة، ُأنشئ فريق عامل حكومي دويل م
املنوطة  تنفيذ الوالية معين بتهريب املهاجرين، من أجل إسداء املشورة إىل املؤمتر ومساعدته على
اجلو، املكمِّل التفاقية به فيما يتعلق بربوتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر و

العامل من ع األول للفريق االجتمااألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية. وقد ُعقد 
 ،٢٠١٣ين/نوفمرب رين الثاتش ١٣إىل  ١١من والثاين  ،٢٠١٢حزيران/يونيه  ١أيار/مايو إىل  ٣٠
  .٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠إىل  ١٨من الثالث و
تفاقية األمم املتحدة ااملعنون "تعزيز تنفيذ  ٧/١وقرَّر املؤمتر، يف مجلة أمور، يف قراره   -٢

يكون الفريق العامل عنصرًا  ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا"، أن
العامل يقه شجَّع املؤمتر فروابتًا من عناصر مؤمتر األطراف، يقدِّم تقاريره وتوصياته إىل املؤمتر، ث

لية ضمانًا لفعا على النظر يف عقد اجتماعات سنوية، حسب االقتضاء، وعلى عقدها تعاقبيًّا،
  استخدام املوارد.

تفاقية االستعراض تنفيذ ، أن يواصل عملية إنشاء آلية ال٨/٢وقرَّر املؤمتر، يف قراره   -٣
والربوتوكوالت امللحقة هبا، استنادًا إىل التوصيات الواردة يف تقرير االجتماع احلكومي الدويل 
املفتوح املشاركة املعين باستكشاف مجيع اخليارات املتعلقة بوضع آلية مناسبة وفعالة الستعراض 

رب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، الذي تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ع
. ويف القرار نفسه، )CTOC/COP/WG.8/2016/2( ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٧و ٦انعقد يف فيينا يومي 

االستعراض لكي ينظر فيها قرَّر املؤمتر أيضًا وضَع إجراءات وقواعد حمدَّدة بشأن تشغيل آلية 
ويعتمدها يف دورته التاسعة، على أن تسترشد تلك اإلجراءات والقواعد باملبادئ واخلصائص 

  .٥/٥املذكورة يف قراره 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.8/2016/2
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أن تتناول عملية االستعراض تدرجييًّا مجيَع مواد  ،٨/٢يف قراره  كذلك، وقرَّر املؤمتر  -٤
ص كل صك من الصكوك اليت انضمت إليها الدول االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا فيما خي

األطراف، حبيث تصنَّف تلك املواد يف جمموعات مواضيعية وفقًا ملضمون أحكامها، وبغية 
استعراض كل جمموعة مواضيعية معيَّنة من املواد، أْن يضع الفريق العامل املعين هبا خالل العامني 

  ايتٍّ موجزًا ودقيقًا ومركَّزًا.ومبساعدة األمانة استبياَن تقييم ذالتاليني 
ردودها على  ، إىل مجيع الدول األطراف أن تقدم٨/٢وطلب املؤمتر أيضًا، يف قراره   -٥

  ا. هبالقائمة املتعلقة بتنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة  االستبيانات
    

    التوصيات  -ثانيًا  
إىل  ١١يف فيينا من  العامل املعين بتهريب املهاجرين، يف اجتماعه املعقود اعتمد الفريقُ   -٦

  .أيلول/سبتمرب، التوصيات الواردة أدناه ١٣
    

      توصيات بشأن مواضيع حمدَّدة  -ألف  
    استخدام اتفاقية اجلرمية املنظمة من أجل التصدي للتحديات املتعلقة بتهريب املهاجرين  -١  

  ١التوصية 
جلرمية املنظمة عرب الوطنية تشجَّع الدول األطراف على تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا

ألموال ومصادرة هتريب املهاجرين، وال سيما فيما يتعلق بالفساد وغسل امكافحة وبروتوكول 
  عائدات اجلرمية.

  ٢التوصية 
مية املتصلة بتهريب مصادرة عائدات اجلرعلى تعزيز اجلهود الرامية إىل األطراف تشجَّع الدول 

ملهاجرين وسائر املهاجرين، وتشجَّع على معاجلة الروابط بني األرباح الناشئة عن هتريب ا
  اجلرمية. أشكال

  ٣التوصية 
اليت  االتاحلن على إنشاء آليات ميكن بواسطتها تبادل املعلومات عاألطراف تشجَّع الدول 
لصعيد الوطين ى حنو سريع وفعال بني السلطات على كل من اهتريب املهاجرين عل تنطوي على

  واإلقليمي والدويل.

  ٤التوصية 
ئفة واسعة من ستمدة من طااملالبيانات وحتليل وتبادل مجع طراف األينبغي أن تكفل الدول 

لفيديو والصور والربيد ااملصادر، مبا يف ذلك البيانات املستمدَّة من اهلواتف واحلواسيب وأشرطة 
  .حقات القضائية للمهربنييف التحقيقات واملالاإللكتروين والبيانات املتعلقة بالتدفقات املالية، 
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  ٥التوصية 
يف قضايا هتريب  ر على أفضل وجه مجع األدلة تيسِّ اختاذ تدابري األطراف ينبغي أن تكفل الدول

  .اإلجراءات القضائيةق واملهاجرين، مبا يف ذلك من خالل توفري محاية خاصة للشهود طوال عملية التحقي

  ٦التوصية 
تدريب املمارسني على  ، بطرائق منها تقدمي املساعدة التقنية، إىلاألطراف ينبغي أن تسعى الدول

األمم املتحدة ملكافحة  اتفاقيةمبا يشمل استخدام استخدام التعاون القانوين الرمسي وغري الرمسي، 
ني واملساعدة القانونية كأساس قانوين لتسليم املطلوب عند االقتضاء اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  مكافحة هتريب املهاجرين.يف املتبادلة، 

  ٧التوصية 
قيق مشتركة من خالل حتإنشاء أفرقة وفقًا لقوانينها الوطنية، ب القيام، علىاألطراف تشجَّع الدول 

  مكافحة هتريب املهاجرين. يفاخلاصة التحرِّي اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف واالستفادة من أساليب 

  ٨التوصية 
واردة يف اتفاقية أن تستفيد إىل أقصى درجة من أحكام التعاون الدويل ال األطراف ينبغي للدول

لقة بالتعاون الدويل ألغراض املتع ١٣املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، مثل املادة  األمم
ط، وذلك بغرض تيسري املتعلقة باملصادرة والضب ١٢املصادرة، اليت يتعني اعتبارها داعمة للمادة 

  تعاون الدويل يف جمال مصادرة املوجودات حيثما وجدت.ال

 ٩التوصية 

املتبادلة، مع مالحظة  تشجَّع الدول األطراف على االستفادة الكاملة من أدوات املساعدة القانونية
من خالل تيسري عدة، وال سيما أنَّ املشاورات الثنائية غري الرمسية ثبتت فعاليتها يف تيسري تقدمي املسا

  الردود السريعة على طلبات احلصول على األدلة واملساعدات األخرى.تقدمي 

  ١٠التوصية 
هاجرين اليت تنص هتريب املمكافحة متثال ملقتضيات بروتوكول تكفل اال أن األطرافينبغي للدول 

سفن الضالعة يف هتريب إبالغ األمني العام بالسلطات الوطنية املكلفة باملساعدة على حتديد ال على
ات ثنائية لتيسري التنسيق الدخول يف اتفاق، يف النظر، حيثما يكون ذلك مناسبًاجرين يف البحر، واملها

  والتعاون السريعني واآلنيني أثناء العمليات البحرية.

  ١١التوصية 
إدراك الناقلني ول، ، مبا يتوافق مع تشريعاهتا الوطنية والربوتوكأن تكفل األطراف ينبغي للدول

إدراكهم ملخاطر هتريب لني يف اجلو والرب والبحر ملسؤولياهتم باعتبارهم ناقلني والتجاريني العام
  املهاجرين وعواقبه.
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  ١٢التوصية 
تنطبق اليت ري التوعية يف اعتماد تدابأيضًا ، ينبغي للدول األطراف أن تنظر ١١توصية ال مع مراعاة

ها يف ساء استخداُمميكن أن ُياليت ويف نقل الركاب  نشطاليت ال تاألخرى على الكيانات التجارية 
  .هتريب املهاجرين

   
" من تعريف األخرى اديةاملنفعة املالية أو املنفعة املبعنصر " دراسة اجلانب املتعلق  -٢  

    املهاجرين  هتريب
   ١٣التوصية 

ريب املهاجرين يف إطار التعريف هتهي الغرض من  األخرى" املنفعة املالية أو املنفعة املادية"مع مراعاة أنَّ 
فعة كثريًا ما تكون هي هتريب املهاجرين، وأنَّ هذه املنمكافحة الدويل حسبما هو وارد يف بروتوكول 

ة، حسب االقتضاء، أن تعطي األولياألطراف السبب يف تعريض حياة املهاجرين للخطر، ينبغي للدول 
  فيها منفعة مالية واضحة. املتعلقة بقضايا هتريب املهاجرين اليت توجدللتحقيقات واملالحقات القضائية 

  ١٤التوصية 
لية فيما يتعلق بقضايا أن تعمل على زيادة الوعي بقيمة تتبع التدفقات املا األطراف ينبغي للدول

  املهاجرين. هتريب
    

    توصيات عامة  -باء  
  ١٥التوصية 

ا يف ذلك السعي إىل ، مب١٨اللتزاماهتا مبوجب املادة ينبغي للدول األطراف أن تكفل االمتثال 
املهاجرين املهربني  دةإعاغ له أو غري معقول، ر وتقبل، دون إبطاء ال مسوِّ التأكد من أهنا تيسِّ 

  .ممة يف إقليمها وقت إعادهتأو الذين يتمتعون باحلقوق القانونية لإلقامة الدائمن رعاياها الذين هم 
    

    املداوالتملخَّص   -ثالثًا  
، ٢٠١٧سبتمرب /أيلول ١٢و ١١نظر الفريق العامل، يف جلستيه الثانية والثالثة املعقودتني يف   -٧
وكول هتريب من جدول األعمال، املعنون "إعداد استبيان الستعراض تنفيذ بروت ٢البند  يف

ق على الطابع العام لتعلياملهاجرين". ويف إطار هذا البند من جدول األعمال، دعا الرئيس الدول إىل ا
  ملشروع االستبيان.

املتعلقة بإعداد الفريق ووالوالية الواردة فيه  ٨/٢ؤمتر املوأشار العديد من املتكلمني إىل قرار   -٨
العامل استبيان تقييم ذايت موجزًا ودقيقًا ومركَّزًا الستعراض تنفيذ بروتوكول هتريب املهاجرين. 

املؤمتر أشار يف القرار نفسه إىل االستبيانات القائمة وطلب إىل مجيع ولوحظ أيضًا يف هذا الصدد أنَّ 
الدول األطراف أن تقدم ردودها على تلك االستبيانات. وأشار بعض املتكلمني إىل احلاجة، من مث، 

، وإىل أنه ينبغي ملؤمتر األطراف النظر مبزيد من الدقة يف العالقة ٨/٢إىل بعض املرونة يف تفسري القرار 
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 االستبيانات القائمة واالستبيانات اجلديدة، مبا يف ذلك الكيفية اليت ميكن هبا استخدام نص بني
وشدَّد بعض املتكلمني على أنَّ من املقرَّر أنَّ السنتني  و/أو حتسينه. ٢٠٠٥و ٢٠٠٤استبياين العامني 

، على النحو املبيَّن يتِّذااألوليني من آلية االستعراض ستخصصان ملناقشة إعداد استبياَنات التقييم ال
احلاجة إىل إعادة النظر يف مشاريع استبيانات التقييم وأبرزوا  ؛٨/٢من مرفق القرار  ٢يف اجلدول 

   مع اآللية. اتبعد إنشاء آلية االستعراض من أجل مالءمة االستبيان الذايتِّ
ملعلومات املوجودة اوقال العديد من املتكلمني إنَّ االستبيانات اجلديدة ينبغي أن تراعي   -٩

املوارد اإللكترونية  إدارة املعارف، املسماة بوابةذات الصلة اليت قدمتها الدول عن طريق بوابة 
 وأعراضات واالست ئمةالقاالردود على االستبيانات كذلك و ،)شريلوك(والقوانني املتعلقة باجلرمية 

ية األخرى ذات الصلة. والصكوك القانونية الدول ،االستبيانات األخرى املتعلقة بالصكوك اإلقليمية
أعباء  لى االستبياناتخلرباء املسؤولني عن الرد عافمن شأن ذلك جتنب االزدواج يف اجلهود وحتميل 

ن تتفادى كمِّال لبعض وأمبعضها  . وُذكر أيضًا أنَّ االستبيانات اجلديدة ينبغي أن يكونال ضرورة هلا
ملؤمتر أوًال على اأسئلة متداخلة. وعالوة على ذلك، سيكون من الضروري أن يوافق  طرحَ بالتايل 

ن املتعلق بالربوتوكول، مضمون االستبيان املتعلق باالتفاقية، لكي يبت يف املضمون املحدد لالستبيا
يث انطباقها على جرمية ن الدويل من االتفاقية من حوذلك مثًال فيما خيص األحكام املتعلقة بالتعاو

  هتريب املهاجرين. 
مات الواردة يف وقال معظم املتكلمني إنَّ االستبيان ال ينبغي أن يتعدى نطاق االلتزا  -١٠

. وعالوة على ذلك، ةُذكر أيضًا أنه ميكن النظر يف طرح أسئلة مرنة وبناء؛ ومع ذلك، الربوتوكول
دة واملمارسات الفضلى ستبيان االحتياجات من املساعدة التقنية والدروس املستفااقترح أن حيدد اال

  فيما يتعلق بتنفيذ الربوتوكول.
اعد املحدَّدة لتشغيل آلية وأشار معظم املتكلمني إىل أنَّ املناقشات املتعلقة باإلجراءات والقو  -١١

يتطلعون إىل االجتماع  جارية، وأهنم استعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا ال تزال
ك إىل أنه مىت أصبحت احلكومي الدويل الثاين املفتوح املشاركة الذي أنشئ هلذا الغرض. وأشري كذل

مكن مواصلة في ،لدى الفريق العامل صورة أوضح للشكل الذي ميكن أن تتخذه آلية االستعراض
  النقاش بشأن مضمون االستبيانات والبت فيه.

تعليقات بشأن كل  مل الفريق العامل نص مشروع االستبيان الذي أعدته األمانة، وقدَّوحلَّ  -١٢
ري رمسية تتضمن غالرئيس ورقة ووخالل االجتماع، أعدت األمانة  .الواردة فيهواحد من األسئلة 

لى ع وُعرضت .ملناقشاتأثناء ااملتلقاة إىل التعليقات  نسخة متقدمة من مشروع االستبيان، استنادًا
 هذه نتائج م تقرير عنسيقدَّو .امن التعليقات عليه م مزيدًاوقدَّ تقدمةاملنسخة الالفريق العامل 

  .ظر فيهاعممها الرئيس بني الوفود ملواصلة النمنفصلة يملناقشة يف ورقة غري رمسية ا
    

    مسائل أخرى    
 ٥، يف البند ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٢جلسته الرابعة، املعقودة يف  ، يفنظر الفريق العامل  -١٣

  ".من جدول األعمال، املعنون "مسائل أخرى
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تعراض مجيع مصادر أن تقوم الدول باسالذي يدعو إىل قتراح االوأيد العديد من املتكلمني   -١٤
ة املنظمة عرب الوطنية املعلومات املتاحة املتعلقة بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمي

عض الدول األطراف بوشجع  .مؤمتر األطرافإىل وتقدمي هذه املعلومات والت امللحقة هبا والربوتوك
  .األمانة على متابعة هذا االقتراح، حسب االقتضاء

    
    تنظيم االجتماع  -رابعًا  

    افتتاح االجتماع  -ألف  
إىل  ١١ نا منالرابع للفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين يف فيياالجتماع ُعقد   -١٥
  وُعقدت خالل االجتماع مخس جلسات. .٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٣
قى كلمة أمام وأل .رئيس الفريق العامل(إيطاليا)،  فرانشيسكو تيستااالجتماع  وافتتح  -١٦

هدافه واملواضيع اليت أاالجتماع عرض فيها ملحة عامة عن الوالية املسَندة إىل الفريق العامل وعن 
  .ينظر فيها

    
    البيانات  -باء  

  جدول األعمال. من ٤إىل  ١ البنوديف إطار  استهالليًة عامًةكلمات األمانة ألقى ممثل   -١٧
التالية أمساؤهم:  ، قاد املناقشة، حتت إشراف الرئيس، املحاورون٤و ٣ويف إطار البندين   -١٨

تاتزغرين جريالد وانشاي روجانافونغ (تايلند)، وأليخاندرو مارتينيس بريالتا (املكسيك)، و
  وآن غاالغر (أستراليا). ،(النمسا)

األطراف التالية  الدول من جدول األعمال، ألقى كلمات ممثِّلو ٥إىل  ٢ويف إطار البنود   -١٩
طاليا، بلجيكا، تركيا، أستراليا، إندونيسيا، أوروغواي، إيهتريب املهاجرين: مكافحة يف بروتوكول 

ن، غواتيماال، الفلبني، ماأفريقيا، السلفادور، شيلي، العراق، ُعجزر البهاما، جنوب جلزائر، اتونس، 
مالية، نيجرييا، اهلند، يرلندا الشأكندا، كوبا، مصر، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

  . هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان
صادي إقليمية طرف يف وهو منظَّمة تكامل اقت ممثِّل االحتاد األورويب،أيضًا وألقى كلمًة   -٢٠

  .بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين
وتوكول مكافحة بر عة علىوقِّامل دولمن ال، وهي تايلند املراقب عنأيضًا وألقى كلمًة   -٢١

  .هتريب املهاجرين
  كولومبيا. ب عناملراقواإلسالمية) -إيران (مجهورية راقب عناملكلمة كلٌّ من كما ألقى   -٢٢
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -جيم  
، ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١١أقرَّ الفريق العامل بتوافق اآلراء، يف جلسته األوىل املعقودة يف   -٢٣

  جدول األعمال التايل:
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  املسائل التنظيمية:  -١  
  افتتاح االجتماع؛  (أ)    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)    
  الستعراض تنفيذ بروتوكول هتريب املهاجرين.إعداد استبيان   -٢  
وطنية من أجل استخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ال  -٣  

  التصدي للتحديات املتعلقة بتهريب املهاجرين.
ية األخرى" من تعريف دراسة اجلانب املتعلق بعنصر "املنفعة املالية أو املنفعة املاد  -٤  

  جرين.هتريب املها
  مسائل أخرى.  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  

    
    احلضور  -دال  

ة هتريب املهاجرين: ُمثِّلت يف الفريق العامل الدول التالية األطراف يف بروتوكول مكافح  -٢٤
إكوادور،  أفغانستان، نيا،إستو أستراليا، إسبانيا، أرمينيا، األرجنتني،، أذربيجان ،االحتاد الروسي

 بلجيكا، الربتغال، ،ربازيلال باراغواي، إيطاليا،، أوكرانيا، أوروغواي أنغوال، إندونيسيا، أملانيا،
جزر  اجلزائر،، نستو تشيكيا، تركيا، بيالروس، ،بريو بولندا، بوروندي، ،بوركينا فاسو بنما،
 فاكيا،لوس السلفادور، رومانيا،، جنوب أفريقيا، مجهورية كوريا ،اجلمهورية الدومينيكية، البهاما
 ،قربص البوليفارية)،-(مجهورية ويالزنف الفلبني، فرنسا، غواتيماال، مان،عُ  صربيا، العراق، شيلي،

اململكة  يك،املكس مالطة، لكسمربغ، لبنان، الكويت، كوت ديفوار، كوبا، كندا، كرواتيا،
، الواليات املتحدة ،هنغاريا، اهلند نيوزيلندا، نيجرييا، النمسا،، النرويج، ناميبيا ميامنار،، املتحدة
  اليونان. اليابان،
صادي إقليمية طرف ومثِّل يف االجتماع أيضًا االحتاد األورويب، وهو منظَّمة تكامل اقت  -٢٥

  يف بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين.
 ريب املهاجرين: بوليفياوُمثِّلت مبراقبني الدول التالية املوقِّعة على بروتوكول مكافحة هت  -٢٦

  املتعدِّدة القوميات)، تايلند، سري النكا.-(دولة
يب املهاجرين وُمثِّلت مبراقبني الدول التالية غري األطراف يف بروتوكول مكافحة هتر  -٢٧
اإلسالمية)، باكستان، -هوريةإيران (مج ،اإلمارات العربية املتحدةاملوقِّعة عليه: األردن، إسرائيل،   وغري

  .اليمننيبال،  كولومبيا، املغرب، ،قطرسودان، الصني، فييت نام، دولة فلسطني، سنغافورة، ال
  .التابعة لألمانة العامة لشؤون السياسيةامبراقب إدارة  توُمثِّل  -٢٨
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اد األورويب للحقوق وُمثِّلت مبراقبني املنظمات احلكومية الدولية التالية: وكالة االحت  -٢٩
، منظمة األمن والتعاون رة، املنظمة الدولية للهجرةاألساسية، املركز الدويل لتطوير سياسات اهلج

  يف أوروبا.
  قائمة بأمساء املشاركني. CTOC/COP/WG.7/2017/INF.1/Rev.1وترد يف الوثيقة   -٣٠
    

    الوثائق  -هاء  
  التالية:ُعرضت على الفريق العامل الوثائق   -٣١

  )؛CTOC/COP/WG.7/2017/1جدول األعمال املؤقَّت املشروح (  (أ)  
مشروع استبيان من إعداد األمانة الستعراض تنفيذ بروتوكول هتريب املهاجرين،   (ب)  

  )؛CTOC/COP/WG.7/2017/2الصادر عن املؤمتر ( ٨/٢وفقًا للقرار 
ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة عن استخدام اتفاقية األمم املتحدة   (ج)  

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية من أجل التصدِّي للتحديات املتعلقة بتهريب املهاجرين 
)CTOC/COP/WG.7/2017/3؛(  

املالية   ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة عن دراسة اجلانب املتعلق بعنصر "املنفعة  (د)  
  ).CTOC/COP/WG.7/2017/4واملنفعة املادية األخرى" من تعريف هتريب املهاجرين (

    
    اعتماد التقرير  -خامسًا  

  اعه.، اعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن اجتم٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٣يف   -٣٢
  

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/INF.1/Rev.1

