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*1705238* 

 الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل
 ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر١٣-٩فيينا،

 فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية
  ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٣-١١فيينا،

    
      جدول األعمال املؤقَّت املشروح   
    الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل     

  املسائل التنظيمية:  -١
  افتتاح االجتماع؛  (أ)  
  األعمال.إقرار جدول األعمال وتنظيم   (ب)  

ــدة والصــعوبات القائمــة يف جمــال نقــل اإلجــراءات       -٢ ــة واملمارســات اجليِّ ــارات العملي االعتب
  اجلنائية، بصفته شكالً منفصالً من أشكال التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية. 

دة بشأن املشاورات الثنائيـة بـني السـلطات املركزيـة، مبـا يف ذلـك اإلعـداد        املمارسات اجليِّ  -٣
  تبع القضايا والتدريب واملشاركة.وت

  التطورات األخرية فيما خيص احلصول على األدلة اإللكترونية.  -٤
إعداد استبيان الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة،     -٥

ل املعــين بنــد مشــترك بــني الفريــق العامــ ملــؤمتر األطــراف يف االتفاقيــة. (  ٨/٢وفقــاً للقــرار 
  )بالتعاون الدويل وفريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية

  )بند مشتركمسائل أخرى. (  -٦
 )بند مشتركاعتماد التقرير. (  -٧
    

  فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية

  املسائل التنظيمية:  -١
  افتتاح االجتماع؛  (أ) 
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  األعمال وتنظيم األعمال. إقرار جدول  (ب)  
إعداد استبيان الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة،     -٢

بنــد مشــترك بــني الفريــق العامــل املعــين   ملــؤمتر األطــراف يف االتفاقيــة. (  ٨/٢وفقــاً للقــرار 
  )ساعدة التقنيةبالتعاون الدويل وفريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين بامل

الدول األطراف بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة  الردود الواردة من حالة   -٣
  .واملساعدة التقنية ذات الصلة املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

  )بند مشتركمسائل أخرى. (  -٤
  )بند مشتركاعتماد التقرير. (  -٥
    

    الشروح    
    ق العامل املعين بالتعاون الدويلالفري    

    املسائل التنظيمية  -١  
    افتتاح االجتماع  (أ)  

مـن يـوم    ٠٠/١٠سوف ُيفَتَتُح االجتماع الثامن للفريـق العامـل املعـين بالتعـاون الـدويل يف السـاعة       
  .  ٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٩االثنني، 

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  

املكتب املوسَّع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة،     وافق 
، على عقد اجتماعاٍت متعاقبٍة للفريق العامـل املعـين   ٢٠١٧شباط/فرباير  ٨يف اجتماعه املعقود يوم 

 ١٣إىل  ٩ة يف الفتـرة مـن   بالتعاون الدويل وفريق اخلرباء احلكـوميني العامـل املعـين باملسـاعدة التقنيـ     
، بشـأن إعـداد اسـتبياٍن    ٥، مع عقد اجتماعاٍت مشتركٍة ملناقشة البند ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر 

. وأقر املكتب املوسَّـع، يف اجتماعـه   ٨/٢الستعراض تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة، وفقاً لقرار املؤمتر 
  ة وتنظيم أعمال الفريقني العاملني.، املواضيع املقترح٢٠١٧نيسان/أبريل  ٧املعقود يف 
مـن جـدول أعمـال االجتمـاع الثـامن       ٤إىل  ١ع أن تستمر املـداوالت بشـأن البنـود مـن     ومن املتوقَّ

تشـــرين  ١٠مـــن يـــوم الثالثـــاء،  ٠٠/١٨حـــىت الســـاعة  ق العامـــل املعـــين بالتعـــاون الـــدويلللفريـــ
بنود جدول أعمال االجتمـاع العاشـر   ع أن تبدأ املداوالت بشأن . ومن املتوق٢٠١٧َّاألول/أكتوبر 

تشـرين األول/أكتـوبر    ١١لفريق اخلرباء احلكـوميني العامـل املعـين باملسـاعدة التقنيـة يـوم األربعـاء،        
  .٠٠/١٠، يف الساعة ٢٠١٧

ومن املقرَّر أن تعقد االجتماعات املشتركة بشأن البند املشترك من جدول األعمال  املعنون "إعداد 
ملـؤمتر   ٨/٢تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة، وفقـاً للقـرار         استبيان الستعراض 

ــوم األربعــاء،   ــة" ي ــوبر  ١١األطــراف يف االتفاقي   ٠٠/١٠،  مــن الســاعة ٢٠١٧تشــرين األول/أكت
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تشـرين   ١٢وكذلك يوم اخلميس  ٠٠/١٨إىل الساعة  ٠٠/١٥، ومن الساعة ٠٠/١٣إىل الساعة 
  .  ٠٠/١٣إىل الساعة  ٠٠/١٠ن الساعة ، م٢٠١٧األول/أكتوبر 

ومن املقرَّر مناقشة املسائل األخرى اخلاصة بكال الفـريقني العـاملني واعتمـاد التقريـر املشـترك بصـورٍة       
  .٠٠/١٨إىل الساعة  ٠٠/١٥، من الساعة ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٣مشتركٍة يوم اجلمعة، 

    
والصعوبات القائمة يف جمال نقل اإلجراءات اجلنائية،  االعتبارات العملية واملمارسات اجليِّدة  - ٢  

    بصفته شكالً منفصالً من أشكال التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية
 ١٩يف فيينا يف الفتـرة مـن    ، املعقودالسابع اجتماعهأوصى الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل، يف 

متر يف املناقشـات املواضـيعية الـيت سـتجرى يف     بأن يدرج املؤ ،٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١إىل 
اجتماعاتــه املقبلــة، مــن بــني مواضــيع أخــرى، مســألة االعتبــارات العمليــة واملمارســات اجليِّــدة           
والصعوبات القائمة يف جمال نقل اإلجراءات اجلنائيـة، بصـفته شـكالً منفصـالً مـن أشـكال التعـاون        

  الدويل يف املسائل اجلنائية. 
الـدول األطـراف    تنظـر " من االتفاقية، اليت تنص على أن ٢١املادة  تتناولهاجلنائية  ونقل اإلجراءات

يف إمكانية أن تنقل إحداها إىل األخرى إجراءات املالحقة املتعلقة جبرم مشمول هبـذه االتفاقيـة، يف   
ر بعدة ، وخصوصاً عندما يتعلق األمسالمة إقامة العدلاحلاالت اليت يعترب فيها ذلك النقل يف صاحل 
  ".والياٍت قضائيٍة، وذلك هبدف تركيز املالحقة

ــد   ــود استكشــاف الصــلة بــني نقــل        ٢ويف إطــار البن ــق العامــل ي مــن جــدول األعمــال، لعــل الفري
يــود أيضــاً ولعلــه مــن االتفاقيــة بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة.  ١٨اإلجــراءات اجلنائيــة واملــادة 

استكشاف الصلة بـني نقـل اإلجـراءات اجلنائيـة وتسـليم املطلـوبني، مـع األخـذ يف االعتبـار أحكـام           
  من االتفاقية.   ١٦املادة 

وعالوةً على ذلك، لعل الفريق العامل يود أن يركز على االعتبارات العملية يف جمال نقـل اإلجـراءات   
القائمة، وكذلك على نقـل اإلجـراءات اجلنائيـة، باعتبـاره     دة والتحديات اجلنائية، مثل املمارسات اجليِّ

  حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.تدبرياً عمليا يرمي إىل تعزيز التعاون الدويل على مكاف
مـن  من جدول األعمال، ورقـة معلومـات أساسـية     ٢ض على الفريق العامل، للنظر يف البند عَروسُت

األمانــة بشــأن االعتبــارات العمليــة واملمارســات اجليِّــدة والصــعوبات القائمــة يف جمــال نقــل     إعــداد
  اإلجراءات اجلنائية، بصفته شكالً منفصالً من أشكال التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية.

    
  الوثائق

دة والصعوبات األمانة بشأن االعتبارات العملية واملمارسات اجليِّ من إعدادورقة معلومات أساسية 
القائمــة يف جمــال نقــل اإلجــراءات اجلنائيــة، بصــفته شــكالً منفصــالً مــن أشــكال التعــاون الــدويل يف 

  ) CTOC/COP/WG.3/2017/2املسائل اجلنائية (
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دة بشأن املشاورات الثنائية بني السلطات املركزية، مبا يف ذلك اإلعداد املمارسات اجليِّ  - ٣  
    شاركة القضايا والتدريب وامل وتتبع

املعنون "تعزيز فعالية السلطات املركزيـة املعنيـة بالتعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة        ٨/١يف القرار 
األطـراف بالتزامهـا    ر مـؤمتر األطـراف الـدولَ   من أجل التصدِّي للجرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة"، ذكَّـ    

 وبإخطـار من االتفاقيـة   ١٨من املادة  ١٣لفقرة ل وفقاًاجلنائية،  معنية باملسائلبتعيني سلطٍة مركزيٍة 
إلدراجهـا يف دليـل السـلطات الوطنيـة املختصـة. كمـا حـثَّ الـدول          بالسـلطات الـيت عيَّنتـها   األمانة 

األطــراف علــى أن يقــدِّم بعُضــها لبعضــها اآلخــر أكــرب قــدرٍ مــن املســاعدة القانونيــة وفقــاً ألحكــام   
الســماح بــإجراء  مجلــة أمــور، يفإىل الــدول األطــراف،  أيضــاً طلــبواالتفاقيــة وقوانينــها الوطنيــة. 

االتصاالت وإرسال الطلبات بصورة مباشرة بني السلطات املركزية وشجعها، حيثمـا يكـون ذلـك    
ــدول       ــاً، علــى تعــيني مــوظفني قضــائيني أو ضــباط لتنســيق االتصــاالت يف عواصــم ال مناســباً وممكن

  ني الوطنية. األطراف األخرى إىل أقصى حدٍّ تسمح به القوان
ع املــؤمتر بقــوة الــدول األطــراف علــى تيســري التعــاون يف العمــل بــني    أيضــاً، شــجَّ ٨/١ويف القــرار 

السلطات املركزية بسبل من بينها إقامة الشبكات اإلقليميـة أو اسـتخدام الوسـائط االفتراضـية مثـل      
لعمـل بـني السـلطات    تقنيات التداول عن طريق الفيـديو، وشـدد علـى األمهيـة اخلاصـة للتعـاون يف ا      

املركزية من أجل استعراض تنفيذ الطلبات ومناقشة معوقات التعاون واستبانة حلـول للتغلـب علـى    
  تلك التحديات. 

وطلب املؤمتر يف نفس القرار إىل الـدول األطـراف أن تسـاعد السـلطات املركزيـة علـى اسـتحداث        
، حسـب االقتضـاء، مبـا يشـمل تتبعهـا      نظم لتتبع حالة طلبات التعاون الدويل، أو تعزيز تلـك الـنظم  

بعد إحالتها إىل السلطات املختصة لتنفيذها، وشجَّع الدول األطراف علـى مجـع وإتاحـة معلومـات     
إحصــائية بشــأن الطلبــات، مبــا يشــمل أشــكال املســاعدة املطلوبــة واألســس القانونيــة املســتظهر هبــا  

شـجَّع املـؤمتر الـدول األطـراف علـى تيسـري       والفترات الزمنية ملعاجلة الطلبات. وباإلضافة إىل ذلك، 
املشاركة النشـطة للسـلطات املركزيـة يف االجتماعـات املناسـبة للمـؤمتر وأفرقتـه العاملـة، وال سـيما          
الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل، من أجل التعريف باملمارسات اجليِّـدة والـدروس املسـتفادة يف    

  ت بني اخلرباء احلكوميني، وال سيما املمارسني.جمال التعاون الدويل وتوثيق العالقا
 ٢٨و ٢٧ودعا الفريق العامل املعين بالتعاون الـدويل، يف اجتماعـه السـادس املعقـود يف فيينـا يـومي       

ــوبر  ــدول األطــراف إىل النظــر يف ٢٠١٥تشــرين األول/أكت أن تضــمَّ إىل وفودهــا املشــاركة يف   ، ال
كلَّفـني مبسـائل متَّصـلة بأحكـام التعـاون الـدويل املنصـوص        دورات الفريق العامـل املقبلـة ممارسـني م   

عليها يف االتفاقية وإىل تشجيعهم على املشاركة بنشاط يف اجتماعات الفريـق العامـل (قـرار املـؤمتر     
  ، املرفق األول، التوصية (ن)).٨/١

ومــات، الــدول األطــراف يف االتفاقيــة بــأن تــوفر معل اجتماعــه الســابع، وأوصــى الفريــق العامــل، يف
مـن   اون الدويل يف املسائل اجلنائيـة، سيما بيانات إحصائية، عن استخدام االتفاقية ألغراض التع وال

أجل دعم احلوار النشط داخل الفريق العامل وزيادة دقة الفهـم ملـدى فعاليـة االتفاقيـة (قـرار املـؤمتر       
  ، التوصية (أ)).الثاين، املرفق ٨/١
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 نياخلـرباء واملمارسـ  لعـل  مـن جـدول األعمـال،     ٣طـار البنـد   وخالل املـداوالت الـيت سـتجري يف إ   
اكتسـاب فهـم أفضـل للمسـائل      رب واخلـربات وإجـراء مشـاورات بغيـة    تبادل اآلراء والتجايودون 

  اليومية العملية املتعلقة بالتعاون الدويل ومناقشة السبل الكفيلة بتحسني التنسيق والتعاون.
    

    احلصول على األدلة اإللكترونيةالتطورات األخرية فيما خيص   - ٤  
تطرح اجلـرائم الـيت تنطـوي علـى أدلـٍة إلكترونيـٍة حتـديات فريـدة أمـام التعـاون الـدويل ألنَّ البلـدان             

زالت تعتمد بشدة على الوسائل القضائية الرمسية التقليدية، وخصوصاً الصكوك الثنائيـة اخلاصـة    ما
  على هذه األدلة، متجاهلةً بذلك املتطلبات احملددة هلا. باملساعدة القانونية املتبادلة، لغرض احلصول 

تناول الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل، يف اجتماعـه السـادس، مسـألة مجـع وتبـادل األدلـة       قد و
بــأن تنظــر الــدول األعضــاء يف استكشــاف الســبل والوســائل  يف هــذا الشــأن وأوصــى  ،اإللكترونيــة

على حنو يشـمل، فيمـا يشـمل، اسـتخداَم األدلـة اإللكترونيـة وحفـظَ        الكفيلة بتعزيز التعاون الدويل 
هذه األدلة؛ وعلى وجه اخلصوص استكشاَف السبل املمكنة للتعجيل بعمليـات املسـاعدة القانونيـة    
املتبادلـة الرمسيــة؛ وبـأن تواصــل األمانـة تعمــيم موضــوع األدلـة اإللكترونيــة  علـى مــا هـو قــائٌم مــن       

، املرفـق األول، التوصـيتان   ٨/١(قـرار املـؤمتر   وما سيعد منها الحقـاً  الدويل أدوات التعاون اجلنائي 
  )).ب(د) و(

السابع، بأن يدرج املؤمتر يف املناقشات املواضيعية اليت ستجري اجتماعه وأوصى الفريق العامل، يف 
صـعوباٍت  يف اجتماعاته املقبلة، من بني مواضيع أخرى، تبادل األدلة اإللكترونية وما يتصل بـه مـن   

يف ميــدان التعــاون الــدويل، مبــا يشــمل كيفيــة التعــاون يف ســياق اســتخدام العمــالت االفتراضــية يف  
  األنشطة اإلجرامية وكذلك، عند االقتضاء، املسائل املتعلقة بفك شفرة البيانات.

الوقـوف علـى التطـورات    يـود  الفريق العامل لعل ، ٤وخالل املداوالت اليت ستجري يف إطار البند 
دة والتحديات املواجهة والدروس املستفادة يف جمـال التعـاون الـدويل الـيت تنطـوي      املمارسات اجليِّو

على أدلة إلكترونية، مع التركيز بوجـٍه خـاصٍّ علـى املسـائل العمليـة السـالفة الـذكر. ولعـل الفريـق          
لـك عمـل األمانـة يف    العامل يود أيضاً مناقشة املساعدة التقنية واملسائل املتصـلة بالتـدريب، مبـا يف ذ   

  إعداد وتنفيذ دوراٍت لتدريب املدربني على التحقيق يف العملة املشفَّرة. 
    

إعداد استبيان الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،   - ٥  
    )١(ملؤمتر األطراف يف االتفاقية ٨/٢للقرار  وفقاً

، مواصــلة عمليــة إنشــاء آليــة الســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة اجلرميــة املنظَّمــة  ٨/٢قــرَّر املــؤمتر، يف قــراره 
والربوتوكوالت امللحقة هبـا، اسـتناداً إىل التوصـيات الـواردة يف تقريـر االجتمـاع احلكـومي الـدويل         
املفتوح املشاركة املعين باستكشاف مجيع اخليارات املتعلقـة بوضـع آليـٍة مناسـبٍة وفعَّالـٍة السـتعراض       

). ويف القـرار نفسـه، قـرَّر    CTOC/COP/WG.8/2016/2فيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقـة هبـا (  تن
املؤمتر أيضاً وضَع إجراءات وقواعد حمـدَّدة بشـأن تشـغيل آليـة االسـتعراض لكـي ينظـر فيهـا املـؤمتر          

                                                                    

  من املزمع أن يناقش الفريقان العامالن هذا البند بصورة مشتركة.  )١(  
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ئص ويعتمــدها يف دورتــه التاســعة، علــى أن تسترشــد تلــك اإلجــراءات والقواعــد باملبــادئ واخلصــا 
  .  ٥/٥املذكورة يف قراره 

، أن تتنــاول آليــة االســتعراض تــدرجييا مجيــَع مــواد االتفاقيــة       ٨/٢وقــرَّر املــؤمتر أيضــاً، يف قــراره    
والربوتوكوالت امللحقة هبا فيما خيص كل صكٍّ من الصكوك اليت انضمت إليها الدول األطـراف،  

بغيـة اسـتعراض كـل    و ،مون أحكامهـا اضـيعية وفقـاً ملضـ   حبيث تصنَّف تلـك املـواد يف جمموعـات مو   
، مبسـاعدة  العـامني التـاليني  يف  الصـلة  ولفريـق العامـل ذ  يضع ا أن ،يعيٍة معيَّنٍة من املوادجمموعٍة مواض

  .  األمانة، استبيانَ تقييم ذايتٍّ موجزاً ودقيقاً ومركَّزاًمن 
العامـل املعـين باملســاعدة   وسـيعقد الفريـق العامـل املعــين بالتعـاون الـدويل وفريـق اخلــرباء احلكـوميني        

مشروُع استبياٍن  من جدول األعمال، وسُيعرض عليهما ٥التقنية اجتماعاً مشتركاً، للنظر يف البند 
ع أن يبـدأ الفريقـان العـامالن    من إعداد األمانة الستعراض تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمـة. ومـن املتوقَّـ   

 املـؤمتر  يف صـيغته النهائيـة قبـل انعقـاد دورة     العمل على استعراض مشروع االستبيان هبـدف وضـعه  
  يف تلك الدورة.ليعتمده املؤمتر على ، وعرضه التاسعة

    
  الوثائق

األمانة من أجل استعراض تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة       من إعدادمشروع استبيان 
ملـــــؤمتر األطـــــراف يف اتفاقيـــــة اجلرميـــــة املنظَّمـــــة  ٨/٢املنظمـــــة عـــــرب الوطنيـــــة، وفقـــــاً للقـــــرار 

)CTOC/COP/WG.3/2017/3-CTOC/COP/WG.2/2017/2.(  
    

  )١(مسائل أخرى  - ٦  
  

مـن جـدول األعمـال،     ٦مسائل يراد طرحهـا يف إطـار البنـد     نظراً لعدم توجيه انتباه األمانة إىل أيِّ
  يف الوقت احلاضر تقدمي أيِّ وثائق بشأنه.  فليس من املنتظر 

    
  )١(اعتماد التقرير  - ٧  

  
ســيعتمد الفريــق العامــل املعــين بالتعــاون الــدويل وفريــق اخلــرباء احلكــوميني العامــل املعــين باملســاعدة 
التقنية تقريراً مشتركاً عن اجتماعاهتما، مبا يف ذلك اجتماعاهتما املشتركة، وستعد األمانـة مشـروع   

  التقرير. ذلك
    

  فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية
  

      املسائل التنظيمية  - ١  
    افتتاح االجتماع  (أ)  

سوف ُيفتتح االجتماع العاشر لفريق اخلرباء احلكـوميني العامـل املعـين باملسـاعدة التقنيـة يف السـاعة       
  .  ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١١من يوم األربعاء  ٠٠/١٠
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال   (ب)  
الشــروح املتعلقــة هبــذا البنــد مــن جــدول األعمــال، يرجــى الرجــوع إىل الع علــى مــن أجــل االطِّــ

ــد ــن جــدول األعمــال املؤقَّــ   ١ البن ــاون     (ب) م ــل املعــين بالتع ــق العام ــامن للفري ت لالجتمــاع الث
  (أعاله).  الدويل

    
إعداد استبيان الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،   - ٢  

  )١(ملؤمتر األطراف يف االتفاقية ٨/٢للقرار  اًوفق
    

من جـدول األعمـال    ٥البند  لقة هبذا البند، يرجى الرجوع إىلالع على الشروح املتعمن أجل االطِّ
  ت لالجتماع الثامن للفريق العامل املعين بالتعاون الدويل (أعاله).املؤقَّ

    
الدول األطراف بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  الردود الواردة منحالة   - ٣  

    املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا واملساعدة التقنية ذات الصلة
د املــؤمتر مبعلومــات عــن براجمهــا  مــن االتفاقيــة، ينبغــي لكــل دولــة طــرف أن تــزوِّ  ٣٢للمــادة  وفقــاً

مـن صـعوباٍت، يف   ليهـا  خـذة، ومـا يترتـب ع   تشـريعية واإلداريـة املتَّ  وخططها وممارساهتا وتدابريها ال
  تنفيذ االتفاقية، على النحو الذي يطلبه املؤمتر.  

بشـأن تنفيـذ األحكـام املتعلقـة باملسـاعدة التقنيـة مـن         ٨/٤وعالوةً على ذلك، أقر املؤمتر، يف قراره 
ــق اخلــرباء احلكــوميني     ــيت اعتمــدها فري ــة، التوصــيات ال ــة يف   االتفاقي العامــل املعــين باملســاعدة التقني

. ويف تلك املناسبة، ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ١٩إىل  ١٧اجتماعه التاسع املعقود يف الفترة من 
لدول األطراف جهة وصل لغـرض التواصـل مـع    ن تسمِّي االفريق العامل، فيما أوصى به، بأأوصى 

مـن االتفاقيـة والربوتوكـوالت     ٣٢املـادة   مـن  ٥و ٤األمانة من أجل تيسري تنفيـذ أحكـام الفقـرتني    
رات واجلرميـة ببيانـات االتصـال اخلاصـة     امللحقة هبا، وأن تزوِّد مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّ     

الدول األطراف يف جعل تشريعاهتا علنيةً ومتاحةً، وُيفضَّل أن يكون  وأن تنظرجبهة الوصل املعنية؛ 
مرافـق  لى ذلك، أُوصي بأن تقوم الدول األطـراف الـيت لـديها    ذلك من خالل اإلنترنت. وعالوةً ع

لكـي تـدرجها يف بوابـة    بوصالت لتلك املرافق ألمانة بتزويد اللتشريعات والسوابق القضائية جتميع 
  إدارة املعارف، املسماة بوابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية (شريلوك).

من جدول األعمـال، ورقـة معلومـات أساسـية مـن       ٣، يف إطار البند وسُتعَرض على الفريق العامل
الـدول األطـراف بشـأن تنفيـذ اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة         الـردود الـواردة مـن   إعداد األمانـة عـن حالـة    

  . ذات الصلة تقنيةالساعدة املوالربوتوكوالت امللحقة هبا و
    

  الوثائق
الدول األطـراف فيمـا يتعلـق     الردود الواردة منورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة عن حالة 

ــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا       ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطني بتنفيــذ اتفاقي
  ). CTOC/COP/WG.2/2017/3(ذات الصلة تقنية الساعدة املو
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  )١(مسائل أخرى  - ٤  
  

مـن جـدول األعمـال،     ٤اً لعدم توجيه انتباه األمانة إىل أيِّ مسائل يراد طرحهـا يف إطـار البنـد    نظر
  يف الوقت احلاضر تقدمي أيِّ وثائق بشأنه.فليس من املنتظر 

    
  )١(راعتماد التقري  - ٥  

  
بالتعــاون ســيعتمد فريــق اخلــرباء احلكــوميني العامــل املعــين باملســاعدة التقنيــة والفريــق العامــل املعــين  

ا املشتركة، وستعد األمانة مشـروع  مالدويل تقريراً مشتركاً عن اجتماعاهتما، مبا يف ذلك اجتماعاهت
  التقرير. ذلك
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  املرفق
  تنظيم األعمال املقترح    

 الفريق العامل 

 املعين باملساعدة التقنية  فريق اخلرباء احلكوميني العامل الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل 

 التاريخ والوقت
بند جدول 
 العنوان أو الوصف األعمال

بند جدول 
 العنوان أو الوصف األعمال

 تشرين األول/أكتوبر٩ثنني،اال

   افتتاح االجتماع  (أ) ١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب) ١ 

االعتبارات العملية واملمارسات اجليِّدة والصعوبات  ٢ 
القائمة يف جمال نقل اإلجراءات اجلنائية، بصفته شكالً 
 منفصالً من أشكال التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية

  

والصعوبات دة االعتبارات العملية واملمارسات اجليِّ 2  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
 )تابع(القائمة

  

  األول/أكتوبر تشرين١٠الثالثاء،
دة بشأن املشاورات الثنائية بني السلطاتاملمارسات اجليِّ  ٣  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

املركزية، مبا يف ذلك، على سبيل املثال، اإلعداد وتتبع 
 القضايا والتدريب واملشاركة

  

التطورات األخرية فيما خيص احلصول على األدلة  ٤  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
 اإللكترونية

  

  تشرين األول/أكتوبر١١األربعاء،
 افتتاح االجتماع  (أ) ١    ٠٠/١٣-٠٠/١٠

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال (ب) ١   
إعداد استبيان الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة   ٥ 

  )بند مشتركملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (
إعداد استبيان الستعراض تنفيذ اتفاقية   ٢

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب  املتحدة  األمم
  )مشترك  بندالوطنية (

  ) تابعإعداد االستبيان (  ٢ )تابعإعداد االستبيان (  ٥  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
 تشرين األول/أكتوبر١٢اخلميس،

  ) تابعإعداد االستبيان (  ٢ )تابعإعداد االستبيان (  ٥  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
الدول األطراف بشأن  الردود الواردة منحالة   ٣    ٠٠/١٨- ٠٠/١٥

تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا 

  ذات الصلة تقنيةالساعدة وامل
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 الفريق العامل 

 املعين باملساعدة التقنية  فريق اخلرباء احلكوميني العامل الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل 

 التاريخ والوقت
بند جدول 
 العنوان أو الوصف األعمال

بند جدول 
 العنوان أو الوصف األعمال

  تشرين األول/أكتوبر١٣اجلمعة،
الدول األطراف  الردود الواردة منحالة   ٣    ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

 )تابع(
  )بند مشتركمسائل أخرى (  ٤ (بند مشترك)مسائل أخرى  ٦  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  )بند مشتركاعتماد التقرير (  ٥ )بند مشتركاعتماد التقرير (  ٧ 

  


