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 الدورة الحادية عشرة 
 2022األول/أكتوبر    تشرين  21-17فيينا،  
 **من جدول األعمال المؤقت 5و 4و 2البنود  

استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
  الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بهاعبر 

التعاون الدولي، مع التركيز خصوصا على تسليم المطلوبين 
والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي ألغراض المصادرة، 

  وإنشاء السلطات المركزية وتعزيزها
 المساعدة التقنية 

  

     
لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة تقارير اجتماعات األجهزة الفرعية    

تقرير لجنة  و   لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها 
 والستين  خامسة المخدرات عن أعمال دورتها ال 

 
 مذكرة من األمانة  

 
   13و  12ي فيينا يومتقريران عن اجتماعي الفريق العامل المعني باالتجار باألشخاص المعقودين في   

 2022حزيران/يونيه  30و 29ويومي   2021تشرين األول/أكتوبر 
 

عمال بمقرر مؤتمر األطراف في اتفــــااألــــل األمم المتحــــدة لمةــــافحــــل الوريمــــل المن مــــل عبر الوطنألـــل   -1
إسـدا     من أجؤ                                                        بشـن  االتوار بالششـر، أ ئشـر فريا عامؤ مؤقت مفتول اليةـويل   4/4والبروتوكوالت الملحقل بها  

فألما يتيلا ببروتوكول منع وقمع وميااشل االتوار   ل المنوطل ب والي الالمشـــــــــــــورة للمؤتمر ومفـــــــــــــاعدت  عل  تنفي   
 باألشخاص، وبخاصل النفا  واألطفال، المةمؤ التفااألل األمم المتحدة لمةافحل الوريمل المن مل عبر الوطنألل.

تنفي  االتفااألل والبروتوكوالت الملحقل بها، ضـــــمن جملل أمور، أ   بشـــــن  تي ي     1/ 7وقرر المؤتمر في قراره   - 2
 يةو  الفريا اليامؤ الميني باالتوار باألشخاص عنصرا ثابتا من عناصره وأ  يقدم إلأل  ه ا الفريا تقاريره وتوصألات . 

 __________ 

 . 2022أيلول/سبتمبر   29                                       أ عيد إصدار ه ه الوثألقل ألسشاب فنألل في   * 
 ** CTOC/COP/2022/1. 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2022/1
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ــرين    13و 12يومي   وعقد الفريا اليامؤ الميني باالتوار باألشــــــــــخاص اجتماع  الحاد  عشــــــــــر -3 تشــــــــ
، ســـــــــــوف  7/1. ووفقا للقرار  2022   ح يرا /يوئأل   30و 29واجتماع  الثائي عشـــــــــــر يومي    2021األول/أكتوبر  

ــاعــيــن  االجــتــمـــــ ــ يــن  بــهـــــ ــا   الــمــتــيــلــقـــــ الــتــقــريــرا   عشــــــــــــــــرة  ــل  ــاديـــــ الــحـــــ ــ   دورتـــــ فــي  الــمــؤتــمــر  عــلــ                                                                               يــ يــرى 
(CTOC/COP/WG.4/2021/6 وCTOC/COP/WG.4/2022/4 ،.)عل  التوالي 

  
 15و  14تقريران عن اجتماعي الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين المعقودين في فيينا يومي   

 2022حزيران/يونيه    28و  27، ويومي  2021تشرين األول/أكتوبر 

بشــــــــــــــن  تنفيـ  بروتوكول مةـافحـل تهريـق المهـاجرين عن طريا البر   5/3ؤتمر األطراف  عمال بقرار م -4
                                                                                                     والشحر والوو، المةمؤ التفااألل األمم المتحدة لمةافحل الوريمل المن مل عبر الوطنألل، أ ئشر فريا عامؤ حةومي 

دت  عل  تنفي   دولي مؤقت مفتول اليةـــــويل ميني بتهريق المهاجرين من أجؤ إســـــدا  المشـــــورة للمؤتمر ومفـــــاع
 تيلا ببروتوكول مةافحل تهريق المهاجرين.  ل المنوطل ب  فألما ي والي ال

، ضــــــــــــمن جملل أمور، أ  يةو  الفريا اليامؤ الميني بتهريق المهاجرين  7/1وقرر المؤتمر في قراره   -5
 عنصرا ثابتا من عناصره، وأ  يقدم إلأل  ه ا الفريا تقاريره وتوصألات .

تشــــــــــــرين األول/أكتوبر    15و 14ؤ الميني بتهريق المهاجرين اجتماع  الثامن يومي وعقد الفريا اليام -6
ــع يومي    2021                 ، ســـــــوف ي يرى عل  7/1 المؤتمر  . ووفقا لقرار2022ح يرا /يوئأل     28و 27واجتماع  التاســـــ

  CTOC/COP/WG.7/2021/5المؤتمر في دورتـ  الحـاديـل عشــــــــــــــرة التقريرا  المتيلقـا  بهـ ين االجتمـاعين )
 عل  التوالي(.، CTOC/COP/WG.7/2022/4و

  
  10تقريران عن اجتماعي الفريق العامل المعني باألسلحة النارية المعقودين في فيينا في الفترة من    

 2022أيار/مايو   5و  4ويومي   2021ر/مايو أيا   12إلى  

بشن  صنع األسلحل الناريل وأج ائها ومةوئاتها وال خيرة واالتوار بها   5/4عمال بقرار مؤتمر األطراف   -7
                                                                                              بصــورة رير مشــروعل، أ ئشــر فريا عامؤ حةومي دولي مفتول اليةــويل ميني باألســلحل الناريل من أجؤ إســدا   

تيلا ببروتوكول مةافحل صــــنع األســــلحل الناريل ي  ل المنوطل ب  فألماوالي الل  تنفي   المشــــورة للمؤتمر ومفــــاعدت  ع
ــورة رير مشـــروعل، المةمؤ التفااألل األمم المتحدة لمةافحل الوريمل  وأج ائها ومةوئاتها وال خيرة واالتوار بها بصـ

 المن مل عبر الوطنألل.

ــمن جملل أمور، أ  يةو  ا7/1وقرر المؤتمر في قراره   -8 ــلحل الناريل  ، ضـــــــــ لفريا اليامؤ الميني باألســـــــــ
 عنصرا ثابتا من عناصره، وأ  يقدم إلأل  ه ا الفريا تقاريره وتوصألات .

أيـار/مـايو   12إل     10وعقـد الفريا اليـامـؤ الميني بـاألســــــــــــــلحـل النـاريـل اجتمـاعـ  الثـامن في الفترة من   -9
                            ، ســــــــــــوف ي يرى عل  المؤتمر في  7/1 . ووفقا للقرار2022أيار/مايو    5و 4واجتماع  التاســــــــــــع يومي    2021

( ــاعــين  االجــتمـــــ ــ ـين  ـبهـــــ ــا   اـلمــتيــلقـــــ اـلـتقـرـيرا   عشــــــــــــــرة  ــل  ــاديـــــ اـلحـــــ ــ     CTOC/COP/WG.6/2021/4دورتـــــ
 عل  التوالي(.، CTOC/COP/WG.6/2022/4و

  
 26و  25يومي  تقريران عن اجتماعي الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي المعقودين في فيينا   

 2022أيار/مايو   27إلى    23وفي الفترة من  2021آذار/مارس  

بشــــــن  تنفي  أحةام التياو  الدولي في االتفااألل، أئشــــــر فريا عامؤ  3/2ر األطراف  عمال بمقرر مؤتم -10
أعاد المؤتمر تنكيد ه ا المقرر و مفتول اليةويل ميني بالتياو  الدولي لألةو  عنصرا ثابتا من عناصر المؤتمر. 

 باستمرار في قرارات الحقل.

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2021/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2022/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2021/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2022/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2021/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2022/4
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، ضــــــــــــــمن جمـلل أمور، الفريا اليـامـؤ الميني ـبالتيـاو  اـلدولي وفريا 7/1وشــــــــــــــوع المؤتمر في قراره   -11
ــا ،  ــنويل، حفــــق االقتةــ ــاعدة التقنألل عل  الن ر في عقد اجتماعات ســ الخبرا  الحةوميين اليامؤ الميني بالمفــ

 التياقق، من أجؤ ضما  استخدام الموارد استخداما فياال.ب وعقد اجتماعاتهما  

بشــــــن  منع ومةافحل الورائم التي تةــــــر بالبينل وتندر  ضــــــمن ئ ا    10/6مؤتمر، في قراره  وطلق ال -12
اتفااألل الوريمل المن مل، إل  فريا الخبرا  الحةوميين اليامؤ الميني بالمفـــــــــــاعدة التقنألل والفريا اليامؤ الميني 

ؤ منع ومةافحل الورائم المن مل  تفااألل من أجاالبالتياو  الدولي إجرا  مناقشــل مواضــألمألل مشــتركل بشــن  ت بيا 
ين ر فيها المؤتمر في دورت  كي عبر الوطنألل التي تةـــــر بالبينل وتقديم توصـــــألات، في إطار واليل كؤ منهما، ل

 الحاديل عشرة، من أجؤ تي ي  الت بيا اليملي لالتفااألل.

ــر يومي   - 13 آذار/مـار    26و  25وعقـد الفريا اليـامـؤ الميني بـالتيـاو  الـدولي اجتمـاعـ  الثـائي عشــــــــــــ
، مشاشـــــــــرة بيد االجتما  الثالث  2022أيار/مايو   27إل    23، واجتماع  الثالث عشـــــــــر في الفترة من 2021

 ألمألل مشـــــــتركل عشـــــــر لفريا الخبرا  الحةوميين اليامؤ الميني بالمفـــــــاعدة التقنألل، مع إجرا  مناقشـــــــل مواضـــــــ 
ــرة التقريرا  المتيلقــا   10/6وفقــا لقرار المؤتمر                                                                         . وســــــــــــــوف ي يرى عل  المؤتمر في دورتــ  الحــاديــل عشــــــــــــ

( االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــن   -CTOC/COP/WG.2/2022/4و  CTOC/COP/WG.3/2021/3بــــــــهــــــــ يــــــــن 

CTOC/COP/WG.3/2022/4.)عل  التوالي ، 

  
العامل المعني بالمساعدة التقنية المعقود في فيينا في الفترة فريق الخبراء الحكوميين    تقرير عن اجتماع   

 2022أيار/مايو   27إلى  23من  

بشــن  أئشــ ل المفــاعدة التقنألل، فريا الخبرا  الحةوميين اليامؤ  2/6مقرره  أئشــن مؤتمر األطراف، في  -14
 المؤقت المفتول اليةويل الميني بالمفاعدة التقنألل.

، ضــــــــــــــمن جمـلل أمور، الفريا اليـامـؤ الميني ـبالتيـاو  اـلدولي وفريا 7/1ه  وشــــــــــــــوع المؤتمر في قرار  -15
ــا ،  ــنويل، حفــــق االقتةــ ــاعدة التقنألل عل  الن ر في عقد اجتماعات ســ الخبرا  الحةوميين اليامؤ الميني بالمفــ

 التياقق، من أجؤ ضما  استخدام الموارد استخداما فياال.ب وعقد اجتماعاتهما  

إل  فريا الخبرا  الحةوميين اليـامؤ الميني بالمفــــــــــــــاعدة التقنأـلل والفريا  ،10/6اره  في قر   ،وطـلق المؤتمر -16
ــألمألل ــل مواضـ ــن  ت بيا االتفااألل من أجؤ منع ومةافحل   اليامؤ الميني بالتياو  الدولي إجرا  مناقشـ ــتركل بشـ مشـ

ين ر فيها كي الورائم المن مل عبر الوطنألل التي تةــــــــر بالبينل، وتقديم توصــــــــألات، في إطار واليل كؤ منهما، ل
 في دورت  الحاديل عشرة، من أجؤ تي ي  الت بيا اليملي لالتفااألل.  رمؤتمال

برا  الحةوميين اليامؤ الميني بالمفــــــاعدة التقنألل في الفترة من                                    وع قد االجتما  الثالث عشــــــر لفريا الخ -17
، مشاشــــــــرة بيد االجتما  الثالث عشــــــــر للفريا اليامؤ الميني بالتياو  الدولي، مع 2022أيار/مايو  27إل   23

                                           . وســــــوف ي يرى عل  المؤتمر في دورت  الحاديل  10/6إجرا  مناقشــــــل مواضــــــألمألل مشــــــتركل وفقا لقرار المؤتمر 
 (.CTOC/COP/WG.2/2022/4-CTOC/WG.3/2022/4تقرير ه ا االجتما  ) عشرة

  
  18إلى  14تقرير عن أعمال الدورة الخامسة والستين للجنة المخدرات المعقودة في فيينا في الفترة من 

 2022آذار/مارس 

آذار/مـار    18إل    14لونـل المخـدرات دورتهـا الخـامفــــــــــــــل والفــــــــــــــتين في فيينـا في الفترة من  عقـدت  -18
بشــــــــن  تي ي  التياو  الدولي من أجؤ ميالول الصــــــــالت بين االتوار  65/2. وطلبت اللونل، في قرارها  2022

لمةتق األمم المتحدة رير المشــــــرو  بالمخدرات واالتوار رير المشــــــرو  باألســــــلحل الناريل، إل  المديرة التنفي يل  
ــائألـــل وعل  مؤتمر   ــدالـــل الونـ ــ ا القرار عل  لونـــل منع الوريمـــل واليـ ــالمخـــدرات والوريمـــل أ  تيرى هـ الميني بـ

http://undocs.org/ar/7/1
http://undocs.org/ar/7/1
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CTOC%2FCOP%2FWG.2%2F2022%2F4&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CTOC%2FCOP%2FWG.2%2F2022%2F4&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CTOC%2FCOP%2FWG.2%2F2022%2F4&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CTOC%2FCOP%2FWG.2%2F2022%2F4&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2022/4-CTOC/WG.3/2022/4
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                                                                                              األطراف في اتفـااأـلل األمم المتحـدة لمةـافحـل الوريمـل المن مـل عبر الوطنأـلل. وســــــــــــــوف ي يرى عل  المؤتمر في 
ــتينها  دورت  الحاديل عشــــــرة تقرير اللونل عن أعمال دورت  (  E/2022/28-E/CN.7/2022/14)  الخامفــــــل والفــــ

 ال   يتةمن ه ا القرار.
 

http://undocs.org/ar/E/2022/28-E/CN.7/2022/14

