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170822    170822    V.22-10442 (A) 

*2210442*  

  الدورة الحادية عشرة 
    2022األول/أكتوبر   تشرين 21-17فيينا،  

 ( 1) جدول األعمال المؤقت المشروح   
 

 جدول األعمال المؤقت  
 المسائل التنظيمية: -1

 الحادية عشرة؛افتتاح دورة المؤتمر  )أ( 

 انتخاب أعضاء المكتب؛ )ب( 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛ )ج( 

 المشاركة؛ )د( 

 اعتماد تقرير المكتب عن وثائق التفويض؛ )هـ( 

 المناقشة العامة. )و( 

وال روتوكوالت اســــــــــــــتعراة تنفيـــم اتفـــاايـــة األمم المتحـــدة لمكـــافحـــة ال ريمـــة المنظمـــة ع ر الو نيـــة   -2
 بها: الملحقة

 اتفااية األمم المتحدة لمكافحة ال ريمة المنظمة ع ر الو نية؛  )أ(  

 بروتوكول منع وقمع ومعاابة االت ار باألشخاص، وبخاصة النساء واأل فال؛ )ب(  

 بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن  ريق ال ر والبحر وال و؛ )ج(  

ع األسـلحة النارية وأجاائها ومكوناتها والمييرة واالت ار بها بوـورة بروتوكول مكافحة صـن  )د(   
 غير مشروعة. 

ال رائم الخطيرة األيرى، حســب تعريفها الوارد فا االتفااية، بما فيها األشــكال واألبعاد ال دلدة لل ريمة   -3
 لمنظمة ع ر الو نية.ا

 __________ 

 .(2022أللول/س تم ر  28)ألسباب فنية مرة ثانية                         أ عيد إصدار همه الوثيقة  * 
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المســــــاعدة القانونية المتبادلة والتعاون  و   الم رمينالتعاون الدولا، مع التركيا يوــــــوصــــــا عل  تســــــليم   -4
 الدولا ألغراة الموادرة، وإنشاء السلطات المركاية وتعاياها.

 المساعدة التقنية. -5

 المسائل المالية والمتعلقة بالمياانية. -6

 جدول األعمال المؤقت لدورة المؤتمر الثانية عشرة. -7

 مسائل أيرى. -8

 دورته الحادية عشرة. اعتماد تقرير المؤتمر عن أعمال -9
  

 الشروح  
 المسائل التنظيمية  - 1 

 افتتاح دورة المؤتمر الحادية عشرة  )أ(  

ــرة لمؤتمر األ راة فا اتفااية األمم المتحدة لمكافحة ال ريمة المنظمة   من المقرر أن تفتتح الدورة الحادية عشـــــــــ
 .2022تشرين األول/أكتوبر  17ع ر الو نية لوم االثنين،  

ت وقت لل يانات االفتتاحية التا لدلا بها الرئيا المنتهية واللته والرئيا ال دلد                                                                                                       وعند افتتاح الدورة، ســـــــــيخوـــــــــ 
والمدلرة التنفيمية لمكتب األمم المتحدة المعنا بالمخدرات وال ريمة، والمتكلمون الرفيعو المســـــتوى )عل  مســـــتوى 

ن المنوــة أو من ي ل وصــلة المتكلمين عن بعد، حســب  رؤســاء الدول( إ ا انط ق  ل . وتدل  تل  ال يانات م
الحال. وإضــــــــافة إل   ل ، يمكن لرؤســــــــاء الم موعات ايقليمية ايدالء ب يانات افتتاحية. وســــــــيطلب إل  جميع 

 المتكلمين التقيد بحد زمنا مدته يما دقائق.

األمانة بال ريد ايلكترونا باسـتخدام                                                                       وتوج ه  لبات تسـ يل المتكلمين الرفيعا المسـتوى فا ال لسـة االفتتاحية إل 
 تشرين األول/أكتوبر. 7عنوان ال ريد ايلكترونا الوارد فا الدعوات، فا موعد أقواه ظهر لوم ال معة، 

  
 انتخاب أعضاء المكتب  )ب(  

ا                                                                                    من النظـام اـلدايلا للمؤتمر ـبين ل نتخـ ب، عـند افتـتاح كـل دورة، رئيا وثمـانـية نواب للرئي   22تقضــــــــــــــا المـادة  
ــاء مكـتب اـلدورة.  ومقرر من بين ممثلا اـلدول األ راة الحـاضــــــــــــــرة فا تلـ  اـلدورة، يعملون بوــــــــــــــفتهم أعضــــــــــــ

ــاء مكـتب الـدورة، تمـثل كـل م موعـة من الم موعـات ايقليمـية الخما بعضــــــــــــــوين، يكون  وعـند انتخـاب أعضــــــــــــ
من بروتوكوالت االتفااية،  أكثر أحدهما من بين ممثلا الدول األ راة فا اتفااية ال ريمة المنظمة وفا واحد أو

 إن لم يكن فيها كلها. ويتعين أن يضم المكتب ممثلين اثنين عل  األقل من الدول األ راة فا جميع الوكوك.

ــبا رئيا المؤتمر ومقرره عادة للتناوب بين الم موعات ايقليمية 22من المادة  3وعم  بالفقرة  ــع منوـــــ ، يخضـــــ
ــتســــــما م موعة دو  ــيا والمحيد الهادا، فا الدورة الحادية عشــــــرة، رئيا المؤتمر الخما. وبناء عليه، ســــ ل آســــ

ــي طل ب إل  م موعة الدول األفرياية أن ترشـــــــــــــح نائبا واحدا للرئيا، والمقرر؛ وســـــــــــــيطلب إل                                                                                                  وأحد نوابه؛ وســـــــــــ
 م موعات دول المنا ق ايقليمية األيرى أن ترشح كل منها نائ ين للرئيا.
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 األعمال   إقرار جدول األعمال وتنظيم  )ج(  

، جدول األعمال 2020تشرين األول/أكتوبر   16إل    12أقر المؤتمر، فا دورته العاشرة، المعقودة فا فيينا من 
 (.10/1المؤقت لدورته الحادية عشرة )المقرر 

بشين تنظيم أعمال دورته الحادية عشرة، المي قرر فيه،   10/2واعتمد المؤتمر، فا دورته العاشرة أيضا، المقرر 
 ضمن جملة أمور، أن تعقد الدورة الحادية عشرة عل  مدى يمسة أيام عمل.

ــابعـة،  6/3وقرر المؤتمر، فا مقرره   بشــــــــــــــين تنظيم أعمـال اـلدورات المق ـلة للمؤتمر، أـنه ابـتداء من اـلدورة الســــــــــــ
 سيكون الموعد األقو  القطعا لتقديم مشاريع القرارات ق ل أس وعين من بداية الدورة المعنية.

ــا ــابعة، ســـوة تســـ ق  وإضـ فة إل   ل ، قرر المؤتمر أنه فيما لتعلق بدورات المؤتمر المق لة، ابتداء من الدورة السـ
المؤتمر مشـاورات غير رسـمية، بدون ترجمة شـفوية، تعقد فا لوم العمل المي يسـ ق اليوم األول للمؤتمر، بحي  

ارات، وبشـــــين جملة أمور منها جدول  تتيح للدول فرصـــــة لكا ت ري مشـــــاورات غير رســـــمية بشـــــين مشـــــاريع القر 
 األعمال المؤقت لدورة المؤتمر ال حقة.

ــاريع القرارات  3/6ووفقا للمقرر  ــ  القطعا لتقديم مشـ ــرة ، تحدد الموعد األقوـ للنظر فيها أثناء الدورة الحادية عشـ
غير الرســــمية الســــابقة للدورة    . وســــوة تعقد المشــــاورات2022تشــــرين األول/أكتوبر  3للمؤتمر فا لوم االثنين،  

. وينبغا تقديم مشـــاريع القرارات فا أقرب وقت ممكن لكا لتســـن   2022األول/أكتوبر    تشـــرين 14لوم ال معة،  
 إجراء مناقشات مثمرة ي ل المشاورات السابقة للدورة.

ورة المؤتمر الحادية  ، اتفق المكتب الموسـع للمؤتمر عل  التنظيم المقترح ألعمال د2022حايران/لونيه    28وفا 
 عشرة )انظر المرفق(.

  
 الوثائق  

 (CTOC/COP/2022/1)جدول األعمال المؤقت المشروح 
  

 المشاركة  )د(  

، يحق  من النظام الدايلا للمؤتمر عل  أنه، رهنا بتوجيه إشـــعار يطا مســـ ق إل  األمين العام  14تنت المادة 
ــادي إقليميــة موقعــة عل  االتفــاايــة وفقــا للفقرتين   من   36من المــادة    2و  1ألي دولــة أو منظمــة تكــامــل اقتوـــــــــــــ

 االتفااية أن تشارك بوفة مراقب فا المؤتمر.

من النظام الدايلا عل  أنه ي وز ألي دولة أو منظمة تكامل اقتوادي إقليمية أيرى لم توقع  15وتنت المادة 
من االتفااية أن تقدم إل  المكتب  لبا للحوـــــــــول عل  صـــــــــفة   36من المادة   2و 1وفقا للفقرتين  عل  االتفااية 

 مراقب، وتمنح تل  الوفة ما لم يقرر المؤتمر ي ة  ل .

ــعـار يطا مســـــــــــــ ق إل  األمين العـام، يحق لممثلا   16وتنت المـادة   من النظـام اـلدايلا عل  أـنه رهـنا بتوجـيه إشـــــــــــ
ـــفة مراق ين فا الهيـئات والمنظـمات التا   ــارـكة بوـــــــــــ دورات وأعـمال جميع   تلـقت دعوة دائـمة من ال مةـية الـعاـمة للمشـــــــــــ

ــناديقها، وكمل    ــة وصـــ المؤتمرات الدولية التا تعقد تحت رعالتها، وممثلا هيئات األمم المتحدة ووكاالتها المتخوـــــوـــ
اق ين فا مداوالت المؤتمر. وي وز  يشـاركوا بوـفة مر  ممثلا الل ان الفنية التابعة للم لا االقتوـادي واالجتماعا، أن 

أيضا لممثلا أي منظمة دولية حكومية  ات صلة أن يقدموا إل  المكتب  لبا للحوول عل  مركا مراقب، ويمنح لهم 
هــما المركا مــا لم يقرر المؤتمر ي ة  لــ . وقرر المؤتمر، فا دورتــه الخــامســــــــــــــة، أن تتلق  المنظمــات الحكوميــة  
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، دعوة دائمة بمقتضــــــ   CTOC/COP/2010/CRP.7فا القائمة المدرجة فا ورقة االجتماع   الدولية، الواردة أســــــماؤها 
 من النظام الدايلا لحضور دوراته القادمة.   16من المادة   2الفقرة 

ــفة   17وتنت المادة  ــلة التا تتمتع بوــــــ من النظام الدايلا عل  أنه ي وز للمنظمات غير الحكومية  ات الوــــــ
اســتشــارية لدى الم لا االقتوــادي واالجتماعا أن تقدم إل  المكتب  لبا للحوــول عل  صــفة مراقب، وينبغا 

ــفة ما لم يقرر المؤتمر ي ة  ل . وإ ا تقدمت منظمات غير ح ــلة ال تتمتع  منحها همه الوـــــــــــ كومية  ات صـــــــــــ
ــفة مراقب، تعمم األمانة قائمة   ــادي واالجتماعا بطلب للحوـــول عل  صـ ــتشـــاري لدى الم لا االقتوـ بمركا اسـ

. وع وة عل   ل ، قرر المؤتمر فا دورته الخامســة مواصــلة الســماح للمنظمات  17بتل  المنظمات وفقا للمادة 
النظام الدايلا والممارســــــــــــة المرنية ســــــــــــابقا )انظر الوثيقة غير الحكومية بالمشــــــــــــاركة فا دوراته تماشــــــــــــيا مع 

CTOC/COP/2010/17دال(.-، الفول الثانا 
  

 اعتماد تقرير المكتب عن وثائق التفويض  )هـ(  

 من النظام الدايلا، المتعلقة بتقديم الوثائق، عل  ما للا: 18تنت المادة 

ــكل منهم وفد الدولة   -1" ــماء األشـــخاص الملن لتشـ تقدم وثائق تفويض ممثلا كل دولة  رة وأسـ
 ساعة عل  األقل من افتتاح الدورة، إن أمكن  ل . 24الطرة إل  األمانة ق ل 

 ت لغ األمانة أيضا بيي تغيير الحق فا تشكيل الوفد. -2"

ــدار وثائق التفويض رئيا الدولة أو الحكو  -3" ــؤون الخارجية أولتول  إصــ ممثل  مة أو وزير الشــ
فا حـالـة منظمـة  الـدولـة الطرة الـدائم لـدى األمم المتحـدة وفقـا للقـانون الو نا لتلـ  الـدولـة الطرة أو،

 تكامل اقتوادي إقليمية، ال هة المختوة فا تل  المنظمة.

ــادة   -4" ــا للمـ ــاايـــة وفقـ ــا لنظر المؤتمر فا تعـــدل ت مقترحـــة عل  االتفـ ــدمـ ــاايـــة  من ا  39عنـ التفـ
الحكومة   من النظام الدايلا للمؤتمر، لتول  إصــــــــــــدار وثائق التفويض إما رئيا الدولة أو 62 والمادة

أو وزير الشــــــــؤون الخارجية فا الدولة الطرة وإما، فا حالة منظمة تكامل اقتوــــــــادي إقليمية، ال هة  
 المختوة فا تل  المنظمة."

 لمكتب بفحت وثائق التفويض ويقدم تقريره بهما الشين إل  المؤتمر. من النظام الدايلا، يقوم ا   19وبموجب المادة  

من النظــام الــدايلا، يحق للممثلين أن يشـــــــــــــــاركوا مؤقتــا فا الــدورة إل  حين اتخــا  مكتــب   20وبموجــب المــادة  
المؤتمر قرارا بشــــين وثائق تفويضــــهم. ويســــمح لممثل أي دولة  رة كانت دولة  رة أيرى قد اعترضــــت عل  

بين يشـــــــــارك مؤقتا بنفا الحقوم التا لتمتع بها ممثلو الدول األ راة األيرى إل  حين تقديم مكتب مشـــــــــاركته 
 المؤتمر تقريره واتخا  المؤتمر قراره بهما الشين.

من النظام الدايلا، ي ب   19ووفقا لما قرره المكتب الموسع للمؤتمر فا دورته الثامنة، وتماشيا مع المادة  
تقدم وثائق تفويضـــــــــها فا وقت التســـــــــ يل وق ل نهاية الدورة العادية للمؤتمر عل     عل  الدول األ راة أن 

                                                                                             أقوـــــ  تقدلر، لكا لتســـــن  تســـــ يل مشـــــاركتها رســـــميا. ومن ثم، ت مك ر الدول األ راة، فيما لتعلق بالدورة  
 الحادية عشـــــــــرة للمؤتمر، بينه لنبغا تقديم وثائق التفويض الوـــــــــحيحة فا وقت التســـــــــ يل؛ وينبغا للدول 
ــحيحة   ــرة تقديم وثائق التفويض الوـ ــفة مؤقتة فا الدورة الحادية عشـ ــاركة بوـ األ راة التا ترغب فا المشـ

ــرين األول/أكتوبر    21ق ل ظهر لوم ال معة،   ــوة تتاح   2022تشــ ــميا. وســ ــاركة رســ ــ يل المشــ ــمان تســ لضــ
ؤتمر عل   نما ج يعداد وثائق التفويض الوــــحيحة عل  الوــــفحات المخوــــوــــة للدورة الحادية عشــــرة للم 

 الموقع الشبكا للمكتب المعنا بالمخدرات وال ريمة. 

http://undocs.org/CTOC/COP/2010/17
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 المناقشة العامة  )و(  

)و( المعنون "المناقشــة العامة"، يلقاء كلمات عن مســائل عامة تتوــل   1ســوة يخوــت وقت، فا إ ار ال ند  
 بتنفيم االتفااية وقد تكون موضع اهتمام المؤتمر.

أللول/ســـــ تم ر، وتغلق  5المتكلمين فا المناقشـــــة العامة؛ وســـــتفتح القائمة لوم االثنين،  وســـــتحتفا األمانة بقائمة 
. وتوجه  لبات التســــــ يل فا قائمة المتكلمين فا المناقشــــــة  2022األول/أكتوبر   تشــــــرين 17ظهر لوم االثنين،  

 العامة إل  األمانة بال ريد ايلكترونا باستخدام عنوان االتوال الوارد فا الدعوات.

                                                                                                       وســيكون إجراء وضــع قائمة المتكلمين فا المناقشــة العامة عل  النحو التالا: )أ( ســيدر ج ممثلو الدول فا قائمة  
ــباية"، عل  أن يكون مفهوما أن  الممثلين عل  المســـــتوى الوزاري أو عل                                                                                                     المتكلمين عل  أســـــاو "األولوية باألســـ

تكلم برتبة وزير بمتكلم ليســت لديه رتبة وزير،  مســتوى أعل  ســيعطون األولوية؛ )ب( فا حال االســتعاضــة عن م
فا                                                                                                   يضــــــاة المتكلم إل  قائمة المتكلمين اســــــتنادا  إل  وقت تقديم إشــــــعار إل  األمانة بشــــــين تغيير المتكلم؛ )ج(

ــتوى من  ــت دل مكانه فا قائمة المتكلمين مع متكلم له نفا المســــــ حال أراد أحد المتكلمين من أحد الوفود أن يســــــ
م الوفدان بترتيباتهما الخاصـة وي لغان األمانة كتابة، عل  أن لرسـل الوفد المي يقترح التغيير نسـخة  وفد آير، يقو 

 من الطلب إل  الوفد اآلير. 

رفيعو المســــتوى، التقيد بحد زمنا صــــارم مدته ث   دقائق، إال الوســــيطلب إل  المشــــاركين، بمن فيهم الممثلون  
يكون الحد الامنا فا همه الحالة يما دقائق. وســــتحمل ال يانات التا إ ا كانوا رؤســــاء م موعة إقليمية، حي   

ل إل  األمانة، بما فا  ل  الوــيغ األ ول منها، عل  الموقع الشــبكا                                                                                                         لدل  بها أثناء المناقشــة العامة والتا ت رســ 
ــت حم ل أي بي  انات لدل  بها فا                                                                                        للمؤتمر )ما لم ل لغ الوفد األمانة بعدم رغ ته فا نشــــــر بيانه عل  اينترنت(. وســــ

إ ار بنود أيرى من جدول األعمال عل  الموقع الشبكا عند الطلب. وتيسيرا لعمل المترجمين الشفويين، تش ع 
 .unov.conference@un.org :الوفود عل  إ  عهم عل  ال يانات مسبقا بإرسالها إل 

م بيان مسـ ل مسـبقا بالفيدلو لدلا به ممثل رفيع المسـتوى، مثل رئيا دولة أو حكومة، أو وسـتتاح الفرصـة لتقدي 
وزير، أو نائب وزير، أو رئيا وفد، أو أي شخوية بارزة أيرى. وسوة تعرة ال يانات المس لة سلفا بالفيدلو  

رئيا المؤتمر إ ا لم يكن  فا قاعة ال لســــات العامة بعد أن يقدمها ممثل يكون حاضــــرا فعليا )أو بعد أن يقدمها  
تشرين األول/أكتوبر  7الوفد ممث  فا ال لسة(. والموعد األقو  لتقديم ال يانات المس لة مسبقا هو لوم ال معة  

، وســـــــــــــيتاح اال  ع عل  المبادا التوجيهية  ات الوـــــــــــــلة، بما فا  ل  المتطلبات التقنية، عل  الموقع 2022
 ال يانات للحدود الامنية والمتطلبات التقنية المناسبة. الشبكا للمؤتمر. وي ب أن تمتثل همه

  
 استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت  -2 

 الملحقة بها

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  )أ(  

بشـــين إ  م عملية االســـتعراة بموجب آلية اســـتعراة تنفيم اتفااية األمم  10/1أكد المؤتمر م ددا، فا قراره  
المتحـدة لمكـافحـة ال ريمـة المنظمـة وال روتوكوالت الملحقـة بهـا، أن االتفـااـية وال روتوكوالت الملحقـة بهـا تمـثل أهم 

ال ريمة المنظمة ع ر الو نية، التا تلحق الضـرر باألفراد  الوـكوك القانونية العالمية النطام لمنع ومكافحة آفة  
ــية المتاحة   والم تمعات فا جميع ال لدان، وأكد ــكوك باعتبارها األدوات الرئيســـــــــ ــا أهمية همه الوـــــــــ م ددا أيضـــــــــ

 الغرة. للم تمع الدولا من أجل هما

mailto:unov.conference@un.org
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اها مؤتمر األ راة فا اتفااية من االتفااية، التا أنشــب بمقتضــ   32وفا القرار نفســه، أشــار المؤتمر إل  المادة 
األمم المتحــدة لمكــافحــة ال ريمــة المنظمــة ع ر الو نيــة من أجــل تحســــــــــــــين قــدرة الــدول األ راة عل  مكــافحــة  
ال ريمة المنظمة العابرة للحدود الو نية وتشـــــــــــــ يع تنفيم االتفااية واســـــــــــــتعراة تنفيمها. وع وة عل   ل ، قرر 

ــيةية ويطة العمل المؤتمر إ  م مرحلة االســــــتعراة األو  ل  من عملية االســــــتعراة وفقا للم موعات المواضــــ
، ووفقا 9/1المتعددة الســــنوات المتضــــمنة فا التمليل المرفق بإجراءات وقواعد تشــــغيل اآللية، المدرجة فا القرار  

 للمبادا التوجيهية يجراء االستعراضات القطرية.

ن مـمكرة من األمـانـة تحـدد معلومـات عن حـالـة                                                  وســــــــــــــوة ت عرة عل  المؤتمر ورقتـا اجتمـاع: األول  تتضــــــــــــــم
حــتــ    ــا  بــهـــــ ــة  الــمــلــحــقـــــ والــ ــروتــوكــوالت  ــة  ــااــيـــــ االتــفـــــ إلــ   ــام  ــمـــــ األول/أكــتــوبــر    3االنضـــــــــــــ ــريــن    2022تشـــــــــــــ

(CTOC/COP/2022/CRP.1 والثانية ممكرة من األمانة عن حالة تشــــــغيل آلية اســــــتعراة تنفيم اتفااية األمم ،)
 (.CTOC/COP/2022/CRP.2الو نية وال روتوكوالت الملحقة بها )المتحدة لمكافحة ال ريمة المنظمة ع ر 

  
 الوثائق  

ورقــة اجتمــاع بعنوان "حــالــة االنضــــــــــــــمــام إل  اتفــاايــة األمم المتحــدة لمكــافحــة ال ريمــة المنظمــة ع ر الو نيــة  
 (CTOC/COP/2022/CRP.1" )2022األول/أكتوبر  تشرين 3وال روتوكوالت الملحقة بها حت  

بعنوان "حالة تشــــــــــــغيل آلية اســــــــــــتعراة تنفيم اتفااية األمم المتحدة لمكافحة ال ريمة المنظمة ع ر ورقة اجتماع  
 (CTOC/COP/2022/CRP.2الو نية وال رتوكوالت الملحقة بها" )

  
 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال  )ب(  

عامل مؤقت مفتوح العضوية من أجل إسداء المشورة وتقديم المساعدة ، إنشاء فريق  4/4قرر المؤتمر، فا مقرره  
 له فا تنفيم الوالية المنو ة به وفقا ل روتوكول االت ار باألشخاص.

ــر 7/1وقرر المؤتمر، فا قراره   ــرا ثابتا من عناصـــ ، أن يكون الفريق العامل المعنا باالت ار باألشـــــخاص عنوـــ
تقاريره وتوصـــــــــــياته، و لب إل  األمانة أن تســـــــــــتمر فا مســـــــــــاعدة األفرقة  مؤتمر األ راة وأن يقدم إليه الفريق 

 العاملة التابعة للمؤتمر عل  أداء وظائفها.

، إجراءات وقواعـد تشــــــــــــــغيـل آليـة اســــــــــــــتعراة تنفيـم اتفـاايـة األمم المتحـدة 9/1واعتمـد المؤتمر، من ي ل قراره 
قـة بهـا، المـدرجـة فا مرفق  لـ  القرار، بمـا فا  لـ  لمكـافحـة ال ريمـة المنظمـة ع ر الو نـية وال روتوكوالت الملح

منها، التا تقضـــا بين تضـــيق األفرقة العاملة عملية االســـتعراة ك ند فا جداول أعمالها بما لتوافق   12الفقرة 
                                  منها، التا تنت عل  أن ي  رى حوار   53مع م االت ي رتها ودون مســـــــــــــاو بالوالية القائمة لكل منها، والفقرة 

اب الموــلحة المعنيين كممارســة منتظمة عقب ايتتام دورات األفرقة العاملة واعتماد التقارير، وأن بناء مع أصــح
 يعد رئيا الفريق العامل ملخوا مكتوبا للمناقشة ويعرضه عل  الفريق العامل فا دورته التالية.

بشين التنفيم الفعال ل روتوكول االت ار باألشخاص، بالمكتب المعنا بالمخدرات   10/3وأهاب المؤتمر، فا قراره  
وال ريمة أن لواصـل االضـط ع بواللته لتوفير مايد من الدعم للدول األعضـاء فا تنفيم ال روتوكول، بسـ ل منها  

د الطلب. وع وة عل   ل ، شــ ع المؤتمر الدول  تقديم مســاعدة تقنية موــممة حســب الحالة وميســرة وفعالة، عن 
األ راة عل  أن ترســل عل  الفور معلومات رســمية عن الضــحايا المكتشــفين إل  بلدان المقوــد وبلدان المنشــي 
ــائل المســـتخدمة ألغراة االت ار باألشـــخاص، من  وبلدان الع ور، بحي  تشـــمل معلومات عن ايجراءات والوسـ

ــتر  ــاء عل  أن تتبادل أجل الشــــروع فا تحقيق مشــ ــا الدول األعضــ ــ ع المؤتمر أيضــ ك، وفقا للقانون الو نا. وشــ
ــل  قائمة عل  الخ رات الو نية والدولية فيما لتعلق  ــات فضـــــــ ــاء، معلومات وممارســـــــ بانتظام، وحســـــــــب االقتضـــــــ



CTOC/COP/2022/1 
 

 

V.22-10442 7/16 

 

جناة ترويج الضـحايا لدى   باألسـاليب ال دلدة التا يسـتخدمها المت رون السـتدراج ضـحايا االت ار باألشـخاص أو
آيرين، من ق يل االســـــــــتخدام غير المشـــــــــروع لتكنولوجيا المعلومات واالتوـــــــــاالت، من أجل رصـــــــــد االت اهات  

 واستحدا  أساليب فعالة لمكافحة همه ال ريمة.

تشـــــرين األول/أكتوبر   13و 12وعقد الفريق العامل المعنا باالت ار باألشـــــخاص اجتماعه الحادي عشـــــر لوما  
ــوة ي عرة تقريرا  7/1. وعم  بالقرار 2022حايران/لونيه  30و 29ر لوما واجتماعه الثانا عشــــــ   2021                     ، ســــ

 (.CTOC/COP/2022/5االجتماعين عل  المؤتمر فا دورته الحادية عشرة )انظر الوثيقة 

، عقب ايتتام االجتماع الثانا عشـر 2022تموز/لوليه   1                                              وأ جري حوار بناء مع أصـحاب الموـلحة المعنيين فا 
                                                                                          للفريق العـامـل المعنا ـباالت ـار ـباألشــــــــــــــخـاص. وســــــــــــــوة ي عرة ملخت الحوار اـلمي يعـده الرئيا عل  اـلدورة  

 (.CTOC/COP/2022/CRP.3الحادية عشرة فا ورقة اجتماع )

بالمخدرات وال ريمة                                                                             وبايضــافة إل   ل ، ســوة ي عرة عل  المؤتمر تقرير األمانة عن أنشــطة المكتب المعنا 
 (.CTOC/COP/2022/2الرامية إل  تعايا ودعم تنفيم بروتوكول االت ار باألشخاص للنظر فيه )

  
 الوثائق    

تنفيــم    تقرير األمــانــة عن أنشــــــــــــــطــة مكتــب األمم المتحــدة المعنا بــالمخــدرات وال ريمــة الراميــة إل  تعايا ودعم
 (CTOC/COP/2022/2بروتوكول االت ار باألشخاص )

ن اجتمـانـيه المعقودلن فا  مـمكرة من األمـاـنة تحـيل فيهـا تقريري الفريق العـامـل المعنا ـباالت ـار ـباألشــــــــــــــخـاص ع
لــــومــــا   ــا  ــنـــــ ــيــ األول/أكــــتــــوبــــر    13و  12فــــيــ ــريــــن  ــه    30و  29ويــــومــــا    2021تشـــــــــــــــ   2022حــــايــــران/لــــونــــيـــــ

(CTOC/COP/2022/5) 

إجراءات وقواعد من    53                                                                                ورقة اجتماع بعنوان "الحوارات ال ناءة بشــــــين عملية االســــــتعراة التا ت  رى وفقا للفقرة 
تشـــغيل آلية اســـتعراة تنفيم اتفااية األمم المتحدة لمكافحة ال ريمة المنظمة ع ر الو نية وال روتوكوالت الملحقة  

 (CTOC/COP/2022/CRP.3بها: ملخوات من إعداد رؤساء األفرقة" )
  

 بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو  )ج(  

ــاء فريق عامل حكوما دولا مفتوح    3/ 5المؤتمر، فا قراره  قرر   بشـــين تنفيم بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، إنشـ
 العضوية، لكا يسدي المشورة إل  المؤتمر ويساعده عل  تنفيم واللته المتعلقة ب روتوكول مكافحة تهريب المهاجرين. 

حة تهريب المهاجرين، إل  الدول األ راة أن تواصــل بشــين تنفيم بروتوكول مكاف 6/3و لب المؤتمر، فا قراره 
اســتعراة تشــريعاتها  ات الوــلة، وتعاياها عند االقتضــاء، بما فيها تشــريعاتها ال نائية، وأن ت رم األفعال التا 
يغطيهـا كـل من بروتوكول مكـافحـة تهريـب المهـاجرين واتفـاايـة ال ريمـة المنظمـة بـاعتبـارهـا جرائم جنـائيـة، و لـ  

ــامته. و لب المؤتمر إل  المكتب بواســـــطة   ــاء عقوبات م ئمة تتناســـــب و  يعة ال رم وجســـ عدة أمور منها إرســـ
المعنا بالمخدرات وال ريمة أن لواصل مساعداته التقنية وجهوده الرامية إل  بناء القدرات، بالتنسيق والتعاون مع 

ة  ات الوـلة، التا تسـاعد الدول األ راة،  ال هات الثنائية التا تقدم المسـاعدة ومع غيرها من المنظمات الدولي 
بناء عل   ل ها، عل  تنفيم بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، وأن يســـــــــاعد أيضـــــــــا الدول، بناء عل   ل ها، 

 عل  التودلق عل  ال روتوكول أو عل  االنضمام إليه.

http://undocs.org/CTOC/COP/2022/5
http://undocs.org/CTOC/COP/2022/2
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CTOC%2FCOP%2F2022%2F2&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
http://undocs.org/CTOC/COP/2022/5


 CTOC/COP/2022/1 

 

8/16 V.22-10442 

 

ين عنوــــــــــــرا ثابتا من عناصــــــــــــر ، أن يكون الفريق العامل المعنا بتهريب المهاجر 7/1وقرر المؤتمر، فا قراره  
مؤتمر األ راة وأن يقدم إليه الفريق تقاريره وتوصـــــــــــياته، و لب إل  األمانة أن تســـــــــــتمر فا مســـــــــــاعدة األفرقة  

 العاملة التابعة للمؤتمر عل  أداء وظائفها.

حـدة ، إجراءات وقواعـد تشــــــــــــــغيـل آليـة اســــــــــــــتعراة تنفيـم اتفـاايـة األمم المت 9/1واعتمـد المؤتمر، من ي ل قراره 
لمكـافحـة ال ريمـة المنظمـة ع ر الو نـية وال روتوكوالت الملحقـة بهـا، المـدرجـة فا مرفق  لـ  القرار، بمـا فا  لـ  

منها، التا تقضـــا بين تضـــيق األفرقة العاملة عملية االســـتعراة ك ند فا جداول أعمالها بما لتوافق   12الفقرة 
                                  منها، التا تنت عل  أن ي  رى حوار   53ها، والفقرة مع م االت ي رتها ودون مســـــــــــــاو بالوالية القائمة لكل من 

بناء مع أصــــــــحاب الموــــــــلحة المعنيين كممارســــــــة منتظمة عقب ايتتام دورات األفرقة العاملة واعتماد التقارير، 
 يعد رئيا الفريق العامل ملخوا مكتوبا للمناقشة ويعرضه عل  الفريق العامل فا دورته التالية. وأن

  2021تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر   15و  14المعنا بتهريـب المهـاجرين اجتمـاعـه الثـامن لوما  وعقـد الفريق العـامـل  
                                              . وســــــــــــوة ي عرة تقريرا االجتماعين عل  المؤتمر فا  2022حايران/لونيه    28و 27واجتماعه التاســــــــــــع لوما  

 (.CTOC/COP/2022/5دورته الحادية عشرة )انظر الوثيقة 

، عقب ايتتام االجتماع التاســـــــــع 2022تموز/لوليه  1                                              وأ جري حوار بناء مع أصـــــــــحاب الموـــــــــلحة المعنيين فا 
                                                                                                   للفريق العامل المعنا بتهريب المهاجرين. وســـــوة ي عرة ملخت الحوار المي يعده الرئيا عل  الدورة الحادية  

 (.CTOC/COP/2022/CRP.3فا ورقة اجتماع )انظر الوثيقة عشرة 

                                                                                          وبايضــــــــافة إل   ل ، ســــــــوة ي عرة عل  المؤتمر تقرير من األمانة عن أنشــــــــطة مكتب األمم المتحدة المعنا 
 .(CTOC/COP/2022/3)بالمخدرات وال ريمة الرامية إل  تعايا ودعم تنفيم بروتوكول تهريب المهاجرين  

  
 الوثائق    

تقرير األمــانــة عن أنشــــــــــــــطــة مكتــب األمم المتحــدة المعنا بــالمخــدرات وال ريمــة الراميــة إل  تعايا ودعم تنفيــم  
 (CTOC/COP/2022/3)بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين 

مـمكرة من األمـاـنة تحـيل فيهـا تقريري الفريق العـامـل المعنا بتهرـيب المهـاجرين عن اجتمـانـيه المعقودلن فا فييـنا 
 (CTOC/COP/2022/5)  2022حايران/لونيه   28و  27ويوما   2021أكتوبر /األولتشرين   15و  14لوما  

من إجراءات وقواعد   53                                                                                ورقة اجتماع بعنوان "الحوارات ال ناءة بشــــــين عملية االســــــتعراة التا ت  رى وفقا للفقرة 
ال ريمة المنظمة ع ر الو نية وال روتوكوالت الملحقة  تشـــغيل آلية اســـتعراة تنفيم اتفااية األمم المتحدة لمكافحة  

 (CTOC/COP/2022/CRP.3بها: ملخوات من إعداد رؤساء األفرقة" )
  

                                                                               بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالت  جار بها   )د(  
 مشروعة بصورة غير

، إنشـــــــــاء فريق عامل حكوما دولا مفتوح العضـــــــــوية معنا باألســـــــــلحة النارية لكا 5/4قرر المؤتمر، فا قراره  
 المتعلقة ب روتوكول األسلحة النارية.يسدي المشورة إل  المؤتمر ويساعده عل  تنفيم واللته 

، أن يكون الفريق العامل المعنا باألســلحة النارية عنوــرا ثابتا من عناصــر مؤتمر 7/1وقرر المؤتمر، فا قراره  
األ راة، وأن يقدم إليه الفريق تقاريره وتوصــــــــياته، و لب إل  األمانة أن تســــــــتمر فا مســــــــاعدة األفرقة العاملة 

 أداء وظائفها. التابعة للمؤتمر عل 

http://undocs.org/CTOC/COP/2022/5
http://undocs.org/CTOC/COP/2022/5
http://undocs.org/CTOC/COP/2022/5
http://undocs.org/CTOC/COP/2022/3
http://undocs.org/CTOC/COP/2022/3
http://undocs.org/CTOC/COP/2022/5
http://undocs.org/CTOC/COP/2022/5
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، إجراءات وقواعـد تشــــــــــــــغيـل آليـة اســــــــــــــتعراة تنفيـم اتفـاايـة األمم المتحـدة 9/1واعتمـد المؤتمر، من ي ل قراره 
لمكـافحـة ال ريمـة المنظمـة ع ر الو نـية وال روتوكوالت الملحقـة بهـا، المـدرجـة فا مرفق  لـ  القرار، بمـا فا  لـ  

العاملة عملية االســـتعراة ك ند فا جداول أعمالها بما لتوافق   منها، التا تقضـــا بين تضـــيق األفرقة  12الفقرة 
                                  منها، التا تنت عل  أن ي  رى حوار   53مع م االت ي رتها ودون مســـــــــــــاو بالوالية القائمة لكل منها، والفقرة 

 بناء مع أصــحاب الموــلحة المعنيين كممارســة منتظمة عقب ايتتام دورات األفرقة العاملة واعتماد التقارير، وأن
 يعد رئيا الفريق العامل ملخوا مكتوبا للمناقشة ويعرضه عل  الفريق العامل فا دورته التالية.

، إل  المكتب المعنا بالمخدرات وال ريمة أن لواصــــل مســــاعدة الدول األ راة،  10/2و لب المؤتمر، فا قراره  
حة النارية، يوــوصــا فا م االت  بناء عل   ل ها، فا جهودها الرامية إل  تعايا نظمها الخاصــة بمراابة األســل

وضـــع التشـــريعات، واســـتبانة األســـلحة النارية وضـــبطها وموـــادرتها والتوـــرة فيها، والدعم التقنا بشـــين وســـم 
األســلحة النارية وحفا ســ  تها واقتفاء أثرها، والتدريب وبناء القدرات فا م ال التحقيق فا ال رائم  ات الوــلة  

ــائيا، ب ية  ــنع األســـــلحة النارية وأجاائها ومكوناتها والمييرة  وم حقة مرتك يها قضـــ ــتئوـــــال صـــ منع ومكافحة واســـ
 واالت ار بها بوورة غير مشروعة.

بشــــــين تعايا التعاون الدولا من أجل معال ة   65/2وع وة عل   ل ، أهابت ل نة المخدرات، من ي ل قرارها 
ــاء أن الوـــ ت بين االت ار غير المشـــروع بالمخدرات واالت ار غير المشـــر  وع باألســـلحة النارية، بالدول األعضـ

ــائا، بما لتفق مع أ رها القانونية المحلية، و ل  لتحدلد وتحري  ــل تبادل المعلومات وتوفير التعاون القضــــ تواصــــ
الوــ ت المحتملة بين االت ار غير المشــروع بالمخدرات واالت ار غير المشــروع باألســلحة النارية، و ل ت إل  

للمكتــب المعنا بــالمخــدرات وال ريمــة أن تعرة هــما القرار عل  ل نــة منع ال ريمــة والعــدالــة   المــدلرة التنفيــميــة
                                                                                                ال نائية وعل  مؤتمر األ راة فا االتفااية. وســــــوة ي عرة تقرير ل نة المخدرات عن أعمال دورتها الخامســــــة  

ــة   (E/2022/28-E/CN.7/2022/14والســــــــــــــتين ) الوثيقــ ــة عشــــــــــــــرة )انظر  ــاديــ الحــ ــه  عل  المؤتمر فا دورتــ
CTOC/COP/2022/5.) 

  2021أيــار/مــالو    12إل     10وعقــد الفريق العــامــل المعنا بــاألســــــــــــــلحــة النــاريــة اجتمــاعــه الثــامن فا الفترة من  
                                                   . وســـــــــــــوة ي عرة تقريرا االجتماعين عل  المؤتمر فا دورته 2022أيار/مالو  5و 4واجتماعه التاســـــــــــــع لوما 

 (. CTOC/COP/2022/5)انظر الوثيقة  الحادية عشرة

، عقب ايتتام االجتماع التاسـع للفريق 2022و  أيار/مال  6                                              وأ جري حوار بناء مع أصـحاب الموـلحة المعنيين فا 
                                                                                                   العامل المعنا باألسـلحة النارية. وسـوة ي عرة ملخت الحوار المي يعده الرئيا عل  الدورة الحادية عشـرة فا  

 (.CTOC/COP/2022/CRP.3ورقة اجتماع )

متحدة المعنا                                                                               وبايضــــــــافة إل   ل ، ســــــــوة ي عرة عل  المؤتمر تقرير من األمانة عن أنشــــــــطة مكتب األمم ال
 .(CTOC/COP/2022/4)بالمخدرات وال ريمة الرامية إل  تعايا ودعم تنفيم بروتوكول األسلحة النارية 

  
 الوثائق  

تقرير األمــانــة عن أنشــــــــــــــطــة مكتــب األمم المتحــدة المعنا بــالمخــدرات وال ريمــة الراميــة إل  تعايا ودعم تنفيــم  
 (CTOC/COP/2022/4)بروتوكول األسلحة النارية 

مســــة والســــتين والتقرير بشــــين اجتماعا ممكرة من األمانة تحيل بها تقرير ل نة المخدرات عن أعمال دورتها الخا
 4ويوما   2021أيار/مالو    12إل   10الفريق العامل المعنا باألسلحة النارية المعقودلن فا فيينا فا الفترة من 

 (CTOC/COP/2022/5) 2022أيار/مالو  5و

http://undocs.org/ar/E/2022/28
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من إجراءات وقواعد   53                                                                                ورقة اجتماع بعنوان "الحوارات ال ناءة بشــــــين عملية االســــــتعراة التا ت  رى وفقا للفقرة 
تشـــغيل آلية اســـتعراة تنفيم اتفااية األمم المتحدة لمكافحة ال ريمة المنظمة ع ر الو نية وال روتوكوالت الملحقة  

 (CTOC/COP/2022/CRP.3فرقة" )بها: ملخوات من إعداد رؤساء األ
  

الجرائم الخطيرة األخرى، حسب تعريفها الوارد في االتفاقية، بما فيها األشكال واألبعاد الجديدة للجريمة  -3 
                      المنظ مة عبر الوطنية

ــنوية العشـــرين العتماد االتفااية وتعايا تنفيمها تن  10/4شـــدد المؤتمر، فا قراره   فيما  بشـــين االحتفال بالمكرى السـ
فعاال، عل  ما تحظ  به االتفااية من أهمية مســـــــتمرة، فا م االت منها مكافحة األشـــــــكال ال دلدة والمســـــــت دة 
والمتغيرة من ال ريمـة المنظمـة ع ر الو نيـة، ودعـا الـدول األ راة إل  تحقيق االســــــــــــــتفـادة الكـاملـة والفعـالـة من 

"ال ريمة الخطيرة" المنوـــــــــــوص عليه فا    االتفااية، ويوـــــــــــوصـــــــــــا من ي ل نطام االنطبام الواســـــــــــع لتعريق
بشـــين  16منها، وكمل  من ي ل أحكامها المتعلقة بالتعاون الدولا، ويوـــوصـــا المادة  2)ب( من المادة  الفقرة

بشــــــــــين المســــــــــاعدة القانونية المتبادلة، من أجل منع ومكافحة األشــــــــــكال ال دلدة  18تســــــــــليم الم رمين، والمادة 
  ريمة المنظمة ع ر الو نية.والمست دة والمتغيرة من ال

ــه، أعرب المؤتمر عن بــالغ قلقــه من أن جــائحــة مرة فيروو كورونــا )كوفيــد ( وآثــارهــا  19-وفا القرار نفســـــــــــــ
ــا جدلدة وفرضــــــت تحديات جدلدة فا م ال   ــادية منحت ال ماعات ايجرامية المنظمة فرصــــ االجتمانية االقتوــــ

إي اد ســ ل فعالة للتوــدي لتل  التحديات، بســ ل منها التنفيم  مكافحة ال ريمة المنظمة ع ر الو نية، وأكد أهمية
 الفعال ل تفااية وال روتوكوالت الملحقة بها، أثناء ال ائحة وبعدها.

ــفهما من  10/5وأكد المؤتمر، فا قراره   ــنع المنت ات الط ية المايفة واالت ار بها بوصــــ ــين منع ومكافحة صــــ بشــــ
ن االتفااية تشــــــكل أداة مفيدة للتعاون الدولا عل  منع ومكافحة صــــــنع أشــــــكال ال ريمة المنظمة ع ر الو نية، أ

المنت ات الط ية المايفة واالت ار بها، فا الحاالت التا تقع ضــــــمن نطام انطباقها، وأهاب بالدول األ راة أن 
يم تل  تعاز تدابير وآليات التوــــــــــــدي ال زمة لمنع ومكافحة صــــــــــــنع المنت ات الط ية المايفة واالت ار بها وتنف

 التدابير واآلليات تنفيما كام ، بوسائل منها التعاون مع المنظمات الدولية وايقليمية المعنية.

، بشــــين منع ومكافحة ال رائم التا تضــــر بال يئة وتندرج ضــــمن نطام 6/ 10وأكد المؤتمر أيضــــا فا القرار  
ر القانونا المعنا بمنع ال رائم المنظمة  االتفااية، ايمة االتفااية بوصفها أداة فعالة وجاءا أساسيا من اي ا 

ع ر الو نية التا تضــر بال يئة ومكافحتها وتعايا التعاون الدولا فا هما الوــدد. وفا  ل  القرار، أعرب  
ــر بال يئة تعرقل وتقوة   ــطة ال ماعات ايجرامية المنظمة التا تضــــــــــ المؤتمر عن بالغ القلق من أن أنشــــــــــ

ــتدامة، بما  ل  ال هود  ال هود التا ت ملها الدول لحماية  ــيادة القانون وتحقيق التنمية المســـ ال يئة وتعايا ســـ
. و لب المؤتمر أيضــا إل  فريق الخ راء  2030الرامية إل  ايســهام فا تنفيم يطة التنمية المســتدامة لعام 

ــاعـدة التقنيـة والفريق العـامـل المعنا بـالتعـاون الـدولا، إجراء منـ  اقشـــــــــــــــة  الحكوميين العـامـل المعنا بـالمســـــــــــــ
مواضــيةية مشــتركة بشــين تط يق االتفااية من أجل منع ومكافحة ال رائم المنظمة ع ر الو نية التا تضــر 
ـبال يـئة، وتقـديم توصــــــــــــــــيات، فا إ ـار والـية كـل منهمـا، لينظر فيهـا مؤتمر األ راة فا االتفـااـية فا دورته 

 الحادية عشرة، من أجل تعايا التط يق العملا ل تفااية. 

، بشـــــــــــــــين مكـافحـة ال ريمـة المنظمـة ع ر الو نيـة المتعلقـة بـالممتلكـات الثقـافيـة، 10/7ر، فا قراره وحـ  المؤتم
اـلدول األ راة عل  تعايا وتيســــــــــــــير التعـاون اـلدولا، وفقـا للقـانون الو نا وبمـا لتســــــــــــــق مع التاامـاتهـا بموجب  

ئم األيرى التا تســــــــتهدة الممتلكات القانون الدولا  ي الوــــــــلة، فيما لتعلق باالت ار بالممتلكات الثقافية وال را
الثقافية، بســ ل منها تســليم المطلوبين، والمســاعدة القانونية المتبادلة، والكشــم عن الممتلكات الثقافية المهربة أو 
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الموـدرة أو المسـتوردة بوـورة غير مشـروعة أو المسـروقة أو المنهوبة أو المنقب عنها بطريقة غير مشـروعة أو 
غير مشــــروعة وضــــبطها وموــــادرتها وإعادتها أو ردها إل  بلدانها األصــــلية وكمل  التحقيق المت ر بها بطريقة 

فا تل  ال رائم وم حقة مرتك يها قضـائيا واسـترداد عائداتها، واالسـتفادة الفعالة من االتفااية كيسـاو قانونا لهما 
 التعاون الدولا، فا الحاالت المنطبقة.

، واجتماعه 2021آ ار/مارو    26و  25ون الدولا اجتماعه الثانا عشر لوما وعقد الفريق العامل المعنا بالتعا
الثال  عشـــــــــر لفريق الخ راء   ، مباشـــــــــرة بعد االجتماع2022أيار/مالو   27إل   23الثال  عشـــــــــر فا الفترة من 

وة  . وســــ 10/6مشــــتركة وفقا للقرار    الحكوميين العامل المعنا بالمســــاعدة التقنية، مع إجراء مناقشــــة مواضــــيةية
 (.CTOC/COP/2022/5)انظر الوثيقة                                                           ي عرة تقريرا االجتماعين عل  المؤتمر فا دورته الحادية عشرة

 .10/7و 10/6و 10/5                                                          وسوة تقدم األمانة معلومات شفوية محد ثة بشين تنفيم القرارات 
  

 الوثائق    
مـمكرة من األمـانـة تحيـل بهـا تقريري اجتمـاعا الفريق العـامـل المعنا بـالتعـاون الـدولا المعقودلن فا فيينـا لوما 

، مباشـــــرة بعد االجتماع الثال  عشـــــر 2022أيار/مالو  27إل   23وفا الفترة من   2021آ ار/مارو   26و 25
 (CTOC/COP/2022/5الوثيقة  لفريق الخ راء الحكوميين العامل المعنا بالمساعدة التقنية )انظر

  
والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي   المجرمين                                            التعاون الدولي، مع التركيز خصوصا  على تسليم  - 4 

 ء السلطات المركزية وتعزيزها ألغراض المصادرة، وإنشا

ــرا ثابتا من  3/2قرر المؤتمر فا مقرره  ــوية المعنا بالتعاون الدولا عنوــ أن يكون الفريق العامل المفتوح العضــ
 عناصر مؤتمر األ راة. وقد أعيد باستمرار تيكيد هما القرار فا قرارات الحقة صادرة عن المؤتمر.

عامل المعنا بالتعاون الدولا وفريق الخ راء الحكوميين العامل المعنا ، الفريق ال7/1وشــــــ ع المؤتمر، فا قراره  
بالمسـاعدة التقنية عل  النظر فا عقد اجتماعات سـنوية، حسـب االقتضـاء، وعقد اجتماعاتهما عل  التعاقب، من 

 أجل ضمان استخدام الموارد استخداما فعاال.

المركاية المعنية بالتعاون الدولا فا المســــــــــــائل   بشــــــــــــين تعايا فعالية الســــــــــــلطات 8/1وح  المؤتمر، فا قراره  
                                                                                                  ال نائية من أجل التوــد  ي لل ريمة المنظمة ع ر الو نية، الدول األ راة عل  أن يقدم بعضــها لبعضــها اآلير  
أك ر قدر من المســاعدة، وفقا ألحكام االتفااية وقوانينها الو نية، وشــ عها عل  أن تســتخدم االتفااية عل  أوســع 

، بما لتماشـ  مع أ رها القانونية الو نية، كيسـاو للتعاون الدولا. وفا القرار نفسـه، شـ ع المؤتمر نطام ممكن
بقوة الدول األ راة عل  تيســـــــــير التعاون فا العمل بين الســـــــــلطات المركاية بســـــــــ ل من بينها إقامة الشـــــــــبكات 

مع المكتب، بتعايا التدريب والمسـاعدة ايقليمية أو اسـتخدام الوسـائد االفتراضـية، وحثها عل  أن تقوم، بالتعاون  
 التقنية من أجل تسهيل التعاون الدولا فا إ ار االتفااية.

، عل  األهمية الخاصـة ل تفااية كيسـاو قانونا للتعاون الدولا فا م ال تسـليم 10/4وشـدد المؤتمر، فا قراره  
من التعاون القضــائا والتعاون فا م ال    المطلوبين وتبادل المســاعدة القانونية، وكمل  بالنســبة للشــكال األيرى 

إنفا  القانون، فدعا الدول األ راة إل  تحقيق االســـــــتفادة الكاملة والفعالة من االتفااية، ويوـــــــوصـــــــا من ي ل  
منها، وكمل   2نطام االنطبام الواســــــــع لتعريق "ال ريمة الخطيرة" المنوــــــــوص عليه فا الفقرة )ب( من المادة 

ــا المادة من ي ل أحكامها المتعل ــوصــ ــليم الم رمين، والمادة  16قة بالتعاون الدولا، ويوــ ــين تســ ــين  18بشــ بشــ
المســــــاعدة القانونية المتبادلة، من أجل تعايا التعاون عل  منع ومكافحة األشــــــكال ال دلدة والمســــــت دة والمتغيرة 
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بالمخدرات وال ريمة أن من ال ريمة المنظمة ع ر الو نية. وفا القرار نفسه،  لب المؤتمر إل  المكتب المعنا 
لواصــــــــل، فا إ ار واللته، تقديم المســــــــاعدة التقنية وبناء القدرات إل  الدول األعضــــــــاء، بناء عل   ل ها، لدعم 

 قدرتها عل  منع ال ريمة المنظمة ع ر الو نية ومكافحتها.

يـة األمم المتحـدة ، إجراءات وقواعـد تشــــــــــــــغيـل آليـة اســــــــــــــتعراة تنفيـم اتفـاا9/1واعتمـد المؤتمر، من ي ل قراره 
لمكـافحـة ال ريمـة المنظمـة ع ر الو نـية وال روتوكوالت الملحقـة بهـا، المـدرجـة فا مرفق  لـ  القرار، بمـا فا  لـ  

منها، التا تقضـــا بين تضـــيق األفرقة العاملة عملية االســـتعراة ك ند فا جداول أعمالها بما لتوافق   12الفقرة 
                                  منها، التا تنت عل  أن ي  رى حوار   53لقائمة لكل منها، والفقرة مع م االت ي رتها ودون مســـــــــــــاو بالوالية ا

بناء مع أصــحاب الموــلحة المعنيين كممارســة منتظمة عقب ايتتام دورات األفرقة العاملة واعتماد التقارير، وأن 
 يعد رئيا الفريق العامل ملخوا مكتوبا للمناقشة ويعرضه عل  الفريق العامل فا دورته التالية.

، واجتماعه 2021آ ار/مارو    26و  25لفريق العامل المعنا بالتعاون الدولا اجتماعه الثانا عشر لوما وعقد ا
، مباشـــــــــرة بعد االجتماع الثال  عشـــــــــر لفريق الخ راء  2022أيار/مالو   27إل   23الثال  عشـــــــــر فا الفترة من 

. وســــوة  10/6شــــتركة وفقا للقرار  م  الحكوميين العامل المعنا بالمســــاعدة التقنية، مع إجراء مناقشــــة مواضــــيةية
 (.CTOC/COP/2022/5)انظر الوثيقة                                                           ي عرة تقريرا االجتماعين عل  المؤتمر فا دورته الحادية عشرة

، عقب ايتتام االجتماع الثال  2022أيار/مالو   27                                               وأ جري حوار بناء مع أصـــــــــــــحاب الموـــــــــــــلحة المعنيين فا  
عشـــــــــر للفريق العامل المعنا بالتعاون الدولا واالجتماع الثال  عشـــــــــر لفريق الخ راء الحكوميين العامل المعنا 

ي يعده الرئيا عل  الدورة الحادية عشــرة فا ورقة اجتماع                                               بالمســاعدة التقنية. وســوة ي عرة ملخت الحوار الم
(CTOC/COP/2022/CRP.3.) 

                                                                                        وإضــــــــــــافة إل   ل ، ســــــــــــوة ي عرة عل  المؤتمر تقرير من األمانة عن أنشــــــــــــطة مكتب األمم المتحدة المعنا 
من   الــــــدولا  ــاون  ــالتعــــ بــــ ــة  المتعلقــــ ــام  األحكــــ لتنفيــــــم  الترويج  إل   الراميــــــة  وال ريمــــــة  ــالمخــــــدرات  ــة بــــ ــاايــــ االتفــــ

(CTOC/COP/2022/6.) 
  

 الوثائق  

تقرير األمـاـنة عن أنشــــــــــــــطـة مكـتب األمم المتحـدة المعنا ـبالمخـدرات وال ريمـة الرامـية إل  الترويج لتنفـيم األحكـام 
األمم اتفـــــــاايـــــــة  من  الـــــــدولا  بـــــــالتعـــــــاون  الو نيـــــــة  المتحـــــــدة   المتعلقـــــــة  ع ر  المنظمـــــــة  ال ريمـــــــة  لمكـــــــافحـــــــة 

(CTOC/COP/2022/6) 

مـمكرة من األمـانـة تحيـل بهـا تقريري اجتمـاعا الفريق العـامـل المعنا بـالتعـاون الـدولا المعقودلن فا فيينـا لوما 
، مباشـــــرة بعد االجتماع الثال  عشـــــر 2022مالو /أيار 27إل   23وفا الفترة من   2021آ ار/مارو   26و 25

 ( CTOC/COP/2022/5لفريق الخ راء الحكوميين العامل المعنا بالمساعدة التقنية )

من إجراءات وقواعد   53                                                                                ورقة اجتماع بعنوان "الحوارات ال ناءة بشــــــين عملية االســــــتعراة التا ت  رى وفقا للفقرة 
تشـــغيل آلية اســـتعراة تنفيم اتفااية األمم المتحدة لمكافحة ال ريمة المنظمة ع ر الو نية وال روتوكوالت الملحقة  

 (CTOC/COP/2022/CRP.3رقة" )بها: ملخوات من إعداد رؤساء األف
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 المساعدة التقنية  - 5 

، أن يكون الفريق العــامــل المؤقــت المفتوح العضــــــــــــــويــة للخ راء الحكوميين المعنا 4/3قرر المؤتمر، فا مقرره  
بالمســاعدة التقنية عنوــرا ثابتا من عناصــر مؤتمر األ راة. وقد أعيد تيكيد هما القرار فا قرارات الحقة صــادرة  

 تمر.عن المؤ 

، الفريق العامل المعنا بالتعاون الدولا وفريق الخ راء الحكوميين العامل المعنا 7/1وشــــــ ع المؤتمر، فا قراره  
بالمسـاعدة التقنية عل  النظر فا عقد اجتماعات سـنوية، حسـب االقتضـاء، وعقد اجتماعاتهما عل  التعاقب، من 

 أجل ضمان استخدام الموارد استخداما فعاال.

بشــين تنفيم األحكام الخاصــة بالمســاعدة التقنية من االتفااية، أن المســاعدة التقنية  7/3ؤتمر، فا قراره والحا الم
ــاســــــــا من العمل المي يضــــــــطلع به المكتب المعنا بالمخدرات وال ريمة من أجل مســــــــاعدة الدول   ها جاء أســــــ

ا القرار نفســـه، أقر المؤتمر التوصـــيات األعضـــاء عل  تنفيم االتفااية وال روتوكوالت الملحقة بها تنفيما فعاال. وف
 28التا اعتمدها فريق الخ راء الحكوميين العامل المعنا بالمســـــــــــاعدة التقنية فا اجتماعه المعقود فا الفترة من 

بين لواصل المكتب، رهنا بتوافر موارد من يارج المياانية، استحدا  أدوات    2013تشرين األول/أكتوبر  30إل   
 بشين االتفااية وال روتوكوالت الملحقة بها وبشين مسائل متخووة.للمساعدة التقنية  

، إل  المكتب المعنا بالمخدرات وال ريمة أن لواصـــــــــــــل، فا إ ار واللته، تقديم 4/10و لب المؤتمر، فا قراره  
نظمة  المســــــاعدة التقنية وبناء القدرات إل  الدول األعضــــــاء، بناء عل   ل ها، لدعم قدرتها عل  منع ال ريمة الم

 ع ر الو نية ومكافحتها.

 27إل    23وعقد فريق الخ راء الحكوميين العامل المعنا بالمســاعدة التقنية اجتماعه الثال  عشــر فا الفترة من  
الثال  عشــــر للفريق العامل المعنا بالتعاون الدولا، مع إجراء مناقشــــة   ، مباشــــرة بعد االجتماع2022أيار/مالو  

ــتركة وفقا للقر  ــيةية مشـــ ــرة  10/6ار  مواضـــ                                                               . وســـــوة ي عرة تقرير االجتماع عل  المؤتمر فا دورته الحادية عشـــ
 (.CTOC/COP/2022/5)انظر الوثيقة 

، عقب ايتتام االجتماع الثال  2022أيار/مالو   27                                               وأ جري حوار بناء مع أصـــــــــــــحاب الموـــــــــــــلحة المعنيين فا  
عشـــــــــر للفريق العامل المعنا بالتعاون الدولا واالجتماع الثال  عشـــــــــر لفريق الخ راء الحكوميين العامل المعنا 

الدورة الحادية عشــرة فا ورقة اجتماع                                                                بالمســاعدة التقنية. وســوة ي عرة ملخت الحوار المي يعده الرئيا عل  
(CTOC/COP/2022/CRP.3.) 

                                                                                                    وإضــافة إل   ل ، ســوة ي عرة عل  المؤتمر تقرير من األمانة عن تقديم المســاعدة التقنية إل  الدول فا تنفيم  
 (.CTOC/COP/2022/7االتفااية وال روتوكوالت الملحقة بها )

  
 الوثائق  

ممكرة من األمانة تحيل بها تقرير اجتماع الفريق العامل المعنا بالمسـاعدة التقنية المعقود فا فيينا فا الفترة من 
، مـباشــــــــــــــرة بعـد االجتمـاع الـثالـ  عشــــــــــــــر للفريق العـامـل المعنا ـبالتعـاون الـدولا 2022أـيار/مـالو    27إل     23
(CTOC/COP/2022/5) 

ــاعـدة التقنـية إل  اـلدول فا تنفـيم اتفـااـية األمم المتحـدة لمكـا فحـة ال ريمـة المنظمـة  تقرير األمـاـنة عن تقـديم المســــــــــــ
 (CTOC/COP/2022/7ع ر الو نية وال روتوكوالت الملحقة بها )
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من إجراءات وقواعد   53                                                                                ورقة اجتماع بعنوان "الحوارات ال ناءة بشــــــين عملية االســــــتعراة التا ت  رى وفقا للفقرة 
ااية األمم المتحدة لمكافحة ال ريمة المنظمة ع ر الو نية وال روتوكوالت الملحقة  تشـــغيل آلية اســـتعراة تنفيم اتف

 (CTOC/COP/2022/CRP.3بها: ملخوات من إعداد رؤساء األفرقة" )
  

 المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية  - 6 

من اتفااية ال ريمة  30، أن لدار الحســــــــــــاب المشــــــــــــار إليه فا المادة 55/25قررت ال مةية العامة، فا قرارها  
المنظمة، ضـمن إ ار صـندوم األمم المتحدة لمنع ال ريمة والعدالة ال نائية، إل  أن يقرر المؤتمر ي ة  ل ، 

ل األعضاء عل  ال دء فا تقديم ت رعات وافية إل  الحساب اآلنم المكر ب ية تاويد ال لدان النامية وش عت الدو 
قد تحتاج إليه من مســـاعدة تقنية من أجل تنفيم االتفااية  وال لدان  ات االقتوـــادات التا تمر بمرحلة انتقالية بما

 ل زمة لمل  التنفيم.وال روتوكوالت الملحقة بها، بما فا  ل  التدابير التحضيرية ا

)إعداد مياانية( من النظام الدايلا للمؤتمر، تتول  األمانة إعداد مياانية لتمويل أنشـــطة المؤتمر  72ووفقا للمادة 
من بروتوكول   10من االتفااية، والمادة  32إل    29 ات الوــــــلة بالتعاون التقنا التا يضــــــطلع بها وفقا للمواد  

من بروتوكول األســــــلحة النارية،   14من بروتوكول تهريب المهاجرين، والمادة  14االت ار باألشــــــخاص، والمادة 
وتحيل األمانة تل  المياانية إل  الدول األ راة ق ل افتتاح الدورة العادية التا ســـــــــتعتمد فيها بســـــــــتين لوما عل  

                           ر فا المياانـية المعـدة عم   )اعتمـاد المياانـية( من النظـام الـدايلا للمؤتمر، لنظر المؤتم  73                     األقـل. ووفقـا  للمـادة  
 من هما النظام وي ت فيها. 72بالمادة 

وترد المعلومات المتعلقة بمياانية تمويل أنشـــــــــطة المؤتمر المتعلقة بالتعاون التقنا فا تقرير المدلرة التنفيمية عن 
بـــالمخـــدرات  2023-2022تنفيـــم المياانيـــة الموحـــدة لفترة الســــــــــــــنتين   وال ريمـــة   لمكتـــب األمم المتحـــدة المعنا 

(E/CN.7/2022/16-E/CN.15/2022/16  ــيقدم إل  ل نة المخدرات ول نة منع ال ريمة والعدالة (، المي ســــــــ
ــوة يحل تقرير المدلرة   ــم ر. وســــــ ــتينفتين فا كانون األول/ديســــــ التنفيمية محل ممكرة  ال نائية فا دورتيهما المســــــ

 األمانة بشين المسائل المالية والمتعلقة بالمياانية، التا تستنسخ المعلومات المقدمة فا مياانية المكتب الموحدة.

، عل  أهمية الحرص فا دورات المياانية المق لة عل  ضــــمان كفاءة عمل 10/1و 9/1وأكد المؤتمر، فا قراريه  
ــائر ال هات المانحة إل  توفير موارد من يارج المياانية  اآللية واســـــــتمراريته وحياده، ودعا ــاء وســـــ الدول األعضـــــ

للغراة الم ينة فا القرارين، وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها وقواعد وإجراءات تشـــــــــــغيل اآللية، الواردة فا  
 منه. 54، بما يشمل الفقرة 9/1مرفق القرار 

ــعت 9/1وعقب اعتماد القرار   ــتكم ل الموارد القائمة وإدارة  ، وضـــــــ                                                                          األمانة برنام ا عالميا ل مع الت رعات التا تســـــــ
تل  الت رعات وتنفيمها، من أجل دعم تنفيم آلية اســـــتعراة تنفيم اتفااية األمم المتحدة لمكافحة ال ريمة المنظمة  

تلـ  الت رعـات فا                                                                                ع ر الو نـية وال روتوكوالت الملحقـة بهـا. وســــــــــــــوة ت عرة عل  المؤتمر معلومـات عن حـالـة  
 (.CTOC/COP/2022/8ممكرة من األمانة )

  
 الوثائق  

 (CTOC/COP/2022/8ممكرة من األمانة بشين المسائل المالية والمتعلقة بالمياانية )
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 عشرة   الثانية                            مال المؤق ت لدورة المؤتمر  جدول األع  - 7 

من المامع أن لنظر المؤتمر فا جدول األعمال المؤقت لدورته الثانية عشــــرة المي تضــــعه األمانة بالتشــــاور مع 
 أعضاء المكتب، وأن لوافق عليه.

  
 مسائل أخرى  - 8 

ــاـئل لراد  رحهـا فا إ ـار ال ـند   ن جـدول األعمـال، ف  لتوقع فا  م 8نظرا لعـدم لفـت انتـباه األمـاـنة إل  أي مســــــــــــ
 الوقت الحاضر تقديم أي وثائق بشين هما ال ند.

  
 اعتماد تقرير المؤتمر عن أعمال دورته الحادية عشرة  - 9 

 المقرر. من المقرر أن يعتمد المؤتمر تقريرا عن أعمال دورته الحادية عشـرة، تعد األمانة مشـروعه، بالتنسـيق مع
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 المرفق 
 

 تنظيم األعمال المقترح    
 

 التاريخ/الوقت
بند جدول  
 العنوان أو الوصم األعمال

  األول/أكتوبر تشرين 17االثنين،    

 افتتاح الدورة )أ( 1 13/ 00–10/ 00
 انتخاب أعضاء المكتب )ب( 1 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ج( 1 
 المشاركة )د( 1 
 المكتب عن وثائق التفويضاعتماد تقرير  ()ه 1 
 المناقشة العامة )و( 1 
 ( تابعالمناقشة العامة )  )و( 1 18/ 15-00/ 00

  األول/أكتوبر تشرين 18الثالثاء،  

ــتعراة تنفيم اتفااية األمم المتحدة لمكافحة ال ريمة المنظمة   2 13/ 00–10/ 00 اســـــ
 ع ر الو نية وال روتوكوالت الملحقة بها

 اتفااية ال ريمة المنظمة )أ( 2 

 بروتوكول االت ار باألشخاص )ب( 2 18/ 15-00/ 00

 بروتوكول تهريب المهاجرين )ج( 2 
  األول/أكتوبر تشرين 19األربعاء،  

 بروتوكول األسلحة النارية )د( 2 13/ 00–10/ 00
االتفااية، بما ال رائم الخطيرة األيرى، حســــــب تعريفها الوارد فا   3 18/ 15-00/ 00

                                                          فيها األشكال واألبعاد ال دلدة لل ريمة المنظ مة ع ر الو نية

  األول/أكتوبر تشرين 20الخميس،  

  الم رمين                                            التعاون الدولا، مع التركيا يووصا  عل  تسليم  4 13/ 00–10/ 00
والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولا ألغراة  

 الموادرة، وإنشاء السلطات المركاية وتعاياها 
 المساعدة التقنية 5 18/ 15-00/ 00

   األول/أكتوبر تشرين 21الجمعة،  

 المسائل المالية والمتعلقة بالمياانية 6 13/ 00–10/ 00
 المؤتمر الثانية عشرةجدول األعمال المؤقت لدورة   7 
 مسائل أيرى  8 18/ 15-00/ 00
 اعتماد تقرير المؤتمر عن أعمال دورته الحادية عشرة 9 

 


