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*1807354*  

        
  تقرير اجتماع الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل، املعقود يف فيينا    

      ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٦يف 
    مقدِّمة  -أوًال  

ــة األمم املتحــدة   -١ ــاقي ــة، قرَّر مؤمتر األطراف يف اتف ــة عرب الوطني ــة املنظَّم ملكــافحــة اجلرمي
، أن ينشــــئ فريقًا عامًال مفتوح العضــــوية لكي يعقد مناقشــــات موضــــوعية حول ٢/٢  مقرَّره يف

املســــــائل العملية املتعلقة بتســــــليم املطلوبني وتبادل املســــــاعدة القانونية والتعاون الدويل ألغراض 
يكون من عناصــره الثابتة فريق عامل مفتوح العضــوية ، أن ٣/٢املصــادرة. وقرَّر املؤمتر، يف مقرَّره 

معين بالتعاون الدويل. ويعقد الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل، الذي أنشــئ عمًال بذلك املقرَّر، 
مناقشـات موضـوعية حول املسـائل العملية املتعلقة مبختلف أشـكال التعاون الدويل، مبا فيها تسـليم 

دة القانونية والتعاون الدويل ألغراض املصــــادرة. وقد عقد الفريق العامل املطلوبني وتبادل املســــاع
تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٨إىل  ٩اجتماعه األول أثناء دورة املؤمتر الثالثة، اليت عقدت يف فيينا من 

. ودأب على عقد اجتماعاته مرة كل سنتني وأثناء دورات املؤمتر العادية. ولكنَّ اجتماعاته ٢٠٠٦
، الذي شجَّع فيه املؤمتُر الفريق ٧/١، استنادًا إىل قرار املؤمتر ٢٠١٤عَقد سنويًّا، منذ عام صارت ُت

العامل املعين بالتعاون الدويل وفريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملســــــاعدة التقنية على النظر 
ل ضمان استخدام عقد اجتماعات سنوية، حسب االقتضاء، وعقد اجتماعاهتما تعاقبيًّا، من أج يف

أيار/مايو  ٣١إىل  ٢٨املوارد اســــتخدامًا فعَّاًال. وعقد الفريق العامل اجتماعه التاســــع يف فيينا من 
، بـــالتزامن مع االجتمـــاع احلـــادي عشــــــر لفريق اخلرباء احلكوميني العـــامـــل املعين ٢٠١٨

  التقنية.  باملساعدة
    

    التوصيات  -ثانيًا  
  التعاون الدويل التوصيات التالية لكي يقرَّها املؤمتر:اعتمد الفريق العامل املعين ب  -٢

ية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب   (أ)   فاق لدول األطراف يف ات ُتشــــــجَّع ا
صل هبا من سيط ما يت سليم وتب صل بذل اجلهود الرامية إىل تعجيل إجراءات الت  الوطنية على أن توا
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ضاء،  ١٦ملادة من ا ٨متطلبات إثباتية وفقًا للفقرة  شرع، بوجه عام وعند االقت من االتفاقية، وأن ت
يف مراجعات داخلية الســتكشــاف اإلصــالحات املمكن إدخاهلا على نظم التســليم لديها من أجل 
تبســـيط إجراءات التســـليم يف احلاالت اليت يوافق فيها الشـــخص املطلوب على تســـليمه إىل الدولة 

 التأخري يف عملية التسليم؛ الطالبة والسعي إىل تقليل احتماالت

ُتشـــجَّع الدول على أن تبين عالقاهتا يف جمال تســـليم املطلوبني على الثقة واألمانة   (ب)  
املتبادلني وأن تســعى، هلذا الغرض، إىل تعزيز االتصــال والتنســيق، بوســائل منها اإلكثار من إجراء 

ــــليم، ــــاورات رمسية وغري رمسية يف خمتلف مراحل إجراءات التس ــــيما فيما يتعلق بتبادل  مش وال س
 املعلومات عن املتطلبات القانونية وهوية الشخص املطلوب؛

ُتشــجَّع الدول على أن تنظر، إن مل تكن قد فعلت ذلك، يف وضــع آليات تنســيق   (ج)  
مشـــتركة بني الوكاالت ملناقشـــة اجلوانب العملية املتعلقة بتنفيذ طلبات التســـليم املتلقاة، ومناقشـــة 

  ئل تسريع تنفيذها؛سبل ووسا
يف   ُتشجَّع الدول على تقوية ومواصلة تعزيز التعاون فيما بني سلطاهتا املركزية، مبا  (د)  

  ذلك فيما يتعلق بقضايا التسليم، من خالل الربط الشبكي واالتصاالت املنتظمة فيما بينها؛
النشـــطة ينبغي للدول األطراف أن تواصـــل جهودها الرامية إىل تيســـري املشـــاركة   )ـ(ه  

لســـلطاهتا املركزية يف اجتماعات املؤمتر وأفرقته العاملة ذات الصـــلة، وال ســـيما اجتماعات الفريق 
  العامل املعين بالتعاون الدويل؛

ينبغي للدول، عند االقتضــــاء، أن تســــتفيد من التبادل املنتظم للمعلومات املتعلقة   (و)  
ــا ت يف إجراءات التســليم فيما خيص معاملة بتقدمي وإنفاذ التأكيدات والضــمانات وأفضــل املمارس

الشــخص املطلوب تســليمه يف الدولة الطالبة، وذلك بوســائل منها تبادل الســوابق القضــائية املهمة 
  جمال حقوق اإلنسان يف احلاالت املماثلة؛ يف

ـــليم، ُتشـــجَّع الدول، يف ظروف معيَّنة   (ز)   إذا كان من املحتمل أن يرفض طلب التس
ي باب إنســـــــان ــــــ ــــــليم وألس تأجيل تس ختاذ القرار، على النظر يف خيار  ة تكون موجودة وقت ا

  املطلوب؛ الشخص
بتوفر موارد من خارج امليزانية، يف تنفيذ أنشــــطة  ينبغي لألمانة أن تشــــرع، رهنًا  (ح)  

ية والتحديات اليت تواجهها  بارات العمل مة عن االعت عا ية إلعداد ورقة مناقشـــــــة توفر فكرة  حبث
الســـلطات والدروس اليت تعلمتها وأفضـــل املمارســـات اليت حددهتا يف التوفيق بني ضـــرورة احترام 

ية إجراءات التســـــليم، ويف التعامل بكفاءة مع ومحاية حقوق اإلنســـــان للشـــــخص املطلوب وفعال
  التداخل بني اإلجراءات املتعلقة بالالجئني واللجوء من جهة وإجراءات التسليم من جهة أخرى؛

ُتشجَّع الدول األطراف على مواصلة االستعانة، حسب االقتضاء وعند االنطباق،   (ط)  
  جلنائية، مبا يف ذلك تسليم املطلوبني؛باالتفاقية كأساس قانوين للتعاون الدويل يف املسائل ا

لدول األطراف على أن تزوِّ  (ي)   د مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات ُتشــــــجَّع ا
ية  فاق ها االت ــــــتخدمت في ية اليت اس ية واحلاالت الفعل قانون واجلرمية مبعلومات حمدثة عن أطرها ال



CTOC/COP/WG.3/2018/6 
 

V.18-07354 3/7 
 

يف بوابة إدارة  حاليًّاكأســـاس قانوين للتعاون الدويل، وذلك هبدف توســـيع نطاق املعلومات املتاحة 
بة املوارد اإل ــــــم بوا ــــــريلوك)، املعارف املعروفة باس بة ش قة باجلرمية (بوا ية والقوانني املتعل لكترون

بتوافر موارد من خارج امليزانية، خالصـــة للقضـــايا اليت تتضـــمن املعارف املتراكمة  رهنًاتعد،  وأن
  بشأن هذه املسألة، وتكون قابلة للتحديث على حنو منتظم.

    
   ملخَّص املداوالت  -ثالثًا  

  ة تسليم املطلوبني، مبا يف ذلك االعتبارات املتعلقة املشاكل اليت تعترض تعجيل عملي    
  بالصحة والسالمة واملسائل األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان، فضًال عن استراتيجيات التقاضي 

      اليت يلجأ إليها املتهمون لتأخري تلبية طلب التسليم
تشــــرين األول/أكتوبر  ١٦نظر الفريق العامل، أثناء جلســــتيه األوىل والثانية املعقودتني يف   -٣

ــــــليم  ٢، يف البند ٢٠١٨ من جدول أعماله، املعنون "املشـــــــاكل اليت تعترض تعجيل عملية تس
املطلوبني، مبا يف ذلك االعتبارات املتعلقة بالصـــــحة والســـــالمة واملســـــائل األخرى املتعلقة حبقوق 

 تلبية طلب التســليم". اإلنســان، فضــًال عن اســتراتيجيات التقاضــي اليت يلجأ إليها املتهمون لتأخري
وتوىل تيسري املناقشة بشأن هذا البند من جدول األعمال املناظرون كريستيان ساغر، رئيس وحدة 

 يف ســويســرا؛ وســون العدل االحتادي مبكتب شــعبة املســاعدة القانونية الدويل املعاهدات الدولية يف
كزيوفاي، نائب مدير إدارة املعاهدات والقوانني يف وزارة الشـــــؤون اخلارجية الصـــــينية؛ وهايدي 
شــافيز ســانشــيز، مديرة قســم تســليم املطلوبني يف املديرية العامة لإلجراءات الدولية التابعة ملكتب 

  .املدعي العام يف املكسيك
زاماهتا بشأن حقوق اإلنسان مبوجب املناظر من سويسرا على أمهية وفاء الدول بالت شدَّدو  -٤

القانون الدويل عندما تتصـــــرف كدول طالبة يف إجراءات تســـــليم املطلوبني. وأشـــــار حتديدًا إىل 
االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية األوروبية بشأن محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، 

إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وهي اتفاقية واجبة التطبيق بصــــــورة مباشــــــرة يف بلده، و
سية. وركز على املعايري املدرجة يف القانون الوطين لبلده واليت تنص على عدم التجاوب مع  سيا وال
طلب التعاون يف املســائل اجلنائية، مبا يف ذلك تســليم املطلوبني، إذا كانت هناك أســباب تدعو إىل 

الب ال تفي مبتطلبات الصكوك الدولية املذكورة أعاله. وأشار اإلجراءات يف البلد الطأنَّ االعتقاد ب
الضمانات املتعلقة حبقوق اإلنسان مبوجب القانون السويسري تقتضي ربط تقدمي املساعدة أنَّ إىل 

االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنســان ميكن أن تؤخر إجراءات أنَّ إىل  أيضــًاببعض الشــروط. وأشــار 
لتأخري تلك ميكن تداركها من خالل التعاون املتبادل بني الدول املعنية. التســــــليم، ولكن حاالت ا

على أمهية رصـــد ما إذا كانت معاملة الشـــخص املســـلَّم تتوافق مع الضـــمانات اليت قدمتها  شـــدَّدو
  الدولة الطالبة.

وعرض املناظر من الصني إطار بلده القانوين الذي ينظم عملية تسليم املطلوبني وإجراءات   -٥
لتسـليم. وقدم تفاصـيل عن الشـروط القانونية السـارية، وال سـيما شـرط ازدواجية التجرمي، وعدم ا

تســليم املواطنني، وعدم تســليم املطلوبني جلرائم ســياســية، وعدم التمييز، وحظر التعذيب، وقاعدة 
الالزمة التخصيص. وأشار إىل تعدد السلطات املحلية املعنية بتنفيذ طلبات التسليم، وتناول السبل 
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أنَّ لكفالة التعاون فيما بني خمتلف الســــــلطات، مبا يف ذلك فيما يتعلق حبقوق اإلنســــــان. ورأى 
االحترام والثقة املتبادلني واالتصــال والتنســيق املعززين وحتســني النظم القانونية املحلية متثل شــروطًا 

أيضـًا إىل احلاجة إىل  أسـاسـية لتحسـني ممارسـات التسـليم والتغلب على التحديات العملية. وأشـار
  تعزيز اإلرادة السياسية، ال سيما فيما يتعلق بإبرام معاهدات ثنائية.

وقدمت املناظرة من املكسيك عرضًا للمؤسسات املسؤولة عن التعامل مع طلبات تسليم   -٦
املطلوبني يف بلدها، وأشــارت إىل ما تشــكله عملية اإلصــالح احلالية للنظام القضــائي من حتديات 

رص يف هذا الســـياق. وأعطت أمثلة على حاالت تســـليم ملطلوبني أعطيت فيها ضـــمانات بعدم وف
  فرض عقوبة اإلعدام أو بتخفيفها إىل السجن مدى احلياة.

وخالل املداوالت، أشــــار العديد من املتكلمني إىل املتطلبات القانونية فيما يتعلق بتســــليم   -٧
النظم املطبقة يف بلدان معظم أنَّ تســــليم يف بلداهنم. وتبني املطلوبني واخلطوات املتبعة يف عمليات ال

املتكلمني تتألف من مســــــتويني ينطوي أحدمها على عملية التقييم القضــــــائي والثاين على القرار 
شار املتكلمون  إىل التحديات الرئيسية اليت تعترضهم يف إجراءات التسليم واليت  أيضًاالتنفيذي. وأ

ري وحتد من فعالية التعاون. ومشلت تلك التحديات وجود اختالفات ميكن أن تســـــبب حاالت تأخ
بني النظم القانونية يف الدول املتلقية للطلب والدول الطالبة؛ وتباُين اشــــتراطات األدلة اإلثباتية اليت 
يلزم اســتيفاؤها للموافقة على طلب التســليم؛ وحتديد اجلناة، وال ســيما يف القضــايا العابرة للحدود 

نطوي على جرائم ســيربانية؛ واالعتبارات اإلنســانية، مبا فيها ما يتعلق باحلالة الصــحية للجاين اليت ت
  الفار من العدالة؛ وظروف السجون يف الدولة الطالبة.

ولفت بعض املتكلمني االنتباه إىل احلدود الزمنية املطبقة يف بلداهنم على إجراءات التسليم،   -٨
شروط التسليم املبسطة ساعدت على تعجيل عمليات التسليم وزادت من فعالية التعاون. أنَّ وبينوا 

القوانني املحلية يف بلداهنم تقيد فترة احتجاز الشـــخص املطلوب أنَّ وأشـــار عدد من املتكلمني إىل 
ية تشــــريعاهتم الوطنأنَّ باإلطار الزمين الالزم إلجناز عملية التســــليم. وأشــــار متكلمون آخرون إىل 

أحد املتكلمني على ضرورة التأكد من حضور الشخص  شدَّدتفرض مثل ذلك اإلطار الزمين. و  ال
  املطلوب أثناء إجراءات تسليمه.

كثري من املتكلمني على أمهية إجراء مشــاورات بني الســلطات واملمارســني املعنيني  شــدَّدو  -٩
الرمسية كوســـيلة لتبادل املعلومات من أجل تعجيل عملية التســـليم. وأبرزوا فائدة املشـــاورات غري 

ية  يد هو حتد ثل  ــــــليم م ية التس خلاصـــــــة بعمل نب ا ية واجلوا قانون عايري ال بات وامل بشـــــــأن املتطل
  املطلوب. الشخص

وأشري أيضًا إىل ما تضطلع به املشاورات من دور حموري يف توفري التأكيدات والضمانات   -١٠
 فئتنيولة الطالبة. ومتحورت املناقشـــة حول بشـــأن معاملة الشـــخص املطلوب بعد تســـليمه إىل الد

ني من الضــمانات: الضــمانات اليت ميكن رصــد مدى تنفيذها بســهولة، والضــمانات اليت تأســاســي
يواجه رصــدها بعض التحديات. فعلى ســبيل املثال، ميكن بســهولة رصــد الضــمانات املتعلقة بعدم 

خص إذا كان قد صــدر يف حقه حكم فرض عقوبة اإلعدام أو عدم تنفيذها، أو إعادة حماكمة الشــ
غيايب. ولكن يصعب الرصد الفعال للضمانات املتعلقة بعدم تعرض الشخص املطلوب للتعذيب أو 
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف الدولة الطالبة. وأشار عدد  لغريه من 
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أو بشــأن محاية حقوق اإلنســان لألشــخاص من املتكلمني إىل ضــمانات حمددة بشــأن مســائل دينية 
الذين ينتمون إىل أقليات إثنية أو أقليات ذات ميول جنســـية خمتلفة، والذين ميكن أن يتعرضـــوا، يف 

التماس ضـــــمانات  أيضـــــًاظل ظروف معينة، للخطر أثناء وجودهم يف الســـــجن. وقيل إنه ميكن 
التماس ذلك النوع من ألســــباب إنســــانية من قبيل ســــن أو صــــحة الشــــخص املطلوب، ولكن 

الضـــمانات، حســـبما أشـــار أحد املتكلمني، قد يؤدي إىل تأجيل التســـليم وليس إىل رفض طلب 
  التسليم.

وبيَّن أحد املتكلمني أنه ميكن التماس ضــمانات، يف بعض احلاالت، خارج نطاق عالقات   -١١
ــياق ترحيل املطل ــليم بني الدولة متلقية الطلب والدول الطالبة يف س ــار التس وب إىل دولة ثالثة. وأش

املتكلم إىل حالة كان فيها قانون الدولة الطالبة ال ينص على توفري ضــــــمانات بشــــــأن عدم تنفيذ 
عقوبة اإلعدام، فاختارت الدولة املتلقية للطلب التماس عفو تنفيذي فيما يتعلق مبعاملة الشــــــخص 

  املطلوب تسليمه.
طلب التسليم ميكن، عند اللزوم وحسب االقتضاء، ورأى متكلم آخر أنه بعد املوافقة على   -١٢

إشــــراك هيئة إشــــراف دولية، مثل اللجنة الدولية للصــــليب األمحر أو اللجنة الفرعية ملنع التعذيب 
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، من أجل رصد كيفية معاملة 

ئة أن تطبق معايري ثابتة وأن ترصد بكفاءة وموثوقية كيفية معاملة الشخص املسلَّم. وميكن لتلك اهلي
منتديات أخرى  األشـــخاص املســـلَّمني بعد املوافقة على طلبات تســـليمهم. وقال املتكلم نفســـه إنَّ

املنتديات األخرى أنَّ على مناقشــة هذه املســألة، وال ســيما جملس أوروبا. وأشــار إىل  اتعكف حاليًّ
الضـــمانات بشـــأن معاملة الشـــخص املطلوب تســـليمه مســـألة ختص الدول أنَّ م به تعترب من املســـلَّ

ية، وأهنا ال تلجأ  نائ ية إالَّ املتعاونة يف إطار عالقاهتا الث لدول ية إىل اللجنة ا نائ ــــــتث يف احلاالت االس
  للصليب األمحر ملا هلا من خربة واسعة يف معاجلة املسائل املتعلقة بالوصول إىل السجناء.

الصـــــادر عن الربملان األورويب وجملس  EU/2013/48أشـــــار متكلم آخر إىل التوجيه رقم و  -١٣
واملتعلق باحلق يف احلصول على حمام يف  ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٢االحتاد األورويب واملؤرخ 

اإلجراءات اجلنائية ويف إجراءات أوامر إلقاء القبض األوروبية، وحبق الشــــــخص يف إبالغ طرف 
   )١(د حرمانه من حريته ويف االتصال بأطراف ثالثة وبالسلطات القنصلية أثناء احتجازه.ثالث عن

ـــــدَّدو  -١٤ ـــــُتأنَّ بعض املتكلمني على  ش خدمت بنجاح، يف بعض اتفاقية اجلرمية املنظمة قد اس
ضرورة  ساس قانوين للتعاون الدويل. وأكد متكلمون آخرون من جديد على  سليم، كأ حاالت الت

خدام االتفاقية يف التعاون الدويل على مكافحة أنواع اجلرائم اليت تندرج ضــــــمن مواصــــــلة اســــــت
  تطبيقها. نطاق
ــــــليم أحد مواطنيها أن تنظر، عندما أنَّ ورأى أحد املتكلمني   -١٥ على الدول اليت ال تقبل تس

ــــــليمه إىل الدولة الطالبة لغرض وحيد وهو املثول أمام ا ملحكمة جتيز قوانينها الداخلية ذلك، يف تس
دين، إىل بلده األصلي لقضاء احلكم الصادر حبقه نتيجة املحاكمة أو اإلجراءات بشرط إعادته، إذا ُأ

                                                                    
  )١(  Official Journal of the European Union, L 294, 6 November 2013, pp. 1–12.  
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 ١٦من املادة  ١١هذا اإلجراء منصــوص عليه يف الفقرة لوحظ أنَّ لب تســليمه من أجلها. واليت ُط
  من اتفاقية اجلرمية املنظمة.

عمليات التســـليم، مثل عدم إبرام معاهدات  وأشـــار متكلم آخر إىل حتديات حمددة تواجه  -١٦
ــليم، واملشــاكل املتعلقة مببدأ "إما التســليم وإما املحاكمة".  ثنائية، وعدم االتســاق يف ترتيبات التس
وناقش التطورات األخرية يف قانون تســـليم املطلوبني واملمارســـة العملية يف جمال التســـليم، وأشـــار 

لإلصــــالحات اليت تنفذها بلده على نظم العدالة اجلنائية  نطاقًابوجه خاص إىل الســــياق األوســــع 
والســــــجون، وإىل التطورات اليت حدثت يف جمال رقمنة بيانات العدالة اجلنائية. وعرض أيضــــــًا 
ـــترداد املوجودات ويف صـــوغ الطلبات  املنهجيات اجلديدة اليت تتبعها ســـلطات بلده يف قضـــايا اس

  املتعلقة هبا.
    

    مسائل أخرى    
سة بعد  ،من جدول أعماله املعنون "مسائل أخرى" ٣ر الفريق العامل يف البند نظ  -١٧ أثناء جل

  . ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٦الظهر يوم 
لدويل الســـــــابع املفتوح   -١٨ تائج اجتماع اخلرباء احلكومي ا عامل بن نة الفريق ال وأبلغت األما

املتحدة ملكافحة الفســـاد، الذي ُعقد يف فيينا املشـــاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم 
  .٢٠١٨حزيران/يونيه  ٨يف 
أعمال مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية األمانة الفريق العامل أيضًا ب وأبلغت  -١٩

صفة  سائل اجلنائية، مع اإلشارة ب ساعدة التقنيةيف ميدان التعاون الدويل يف امل شطة امل صة إىل أن  خا
  .التعاون فيما بينهاتعزيز شبكات التعاون القضائي و تقويةر وحتديث األدوات ذات الصلة ووتطوي

    
    تنظيم االجتماع  -رابعًا  

    مدَّة االجتماع  -ألف  
ــالتعــاون الــدويل يف   -٢٠ ، ٢٠١٨تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٦اجتمع الفريق العــامــل املعين ب

  باروز (الواليات املتحدة األمريكية).جلستني. وتوىل رئاسة اجللستني السيد توماس  وعقد
    

    الكلمات  -باء  
من جدول أعمال الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل ممثِّلو الدول  ٢تكلَّم يف إطار البند   -٢١

التالية األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظمة: االحتاد الروســـــي، إندونيســـــيا، جنوب أفريقيا، رومانيا، 
البوليفارية)، كازاخســـتان، كندا، مصـــر، -زويال (مجهوريةمبيا، فرنســـا، فنإســـرائيل، شـــيلي، غا

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا.
  من جدول األعمال ممثل الدولة التالية الطرف يف االتفاقية: إيطاليا. ٣وتكلَّم يف إطار البند   -٢٢
تاليتني الطرفني يف االتفاقية:  ٤وتكلَّم يف إطار البند   -٢٣ لدولتني ال من جدول األعمال ممثال ا

  الربازيل وتشيكيا.
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -جيم  

تشــرين األول/  ١٦أقرَّ الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل، يف جلســته األوىل املعقودة يف   -٢٤
  ، جدول األعمال التايل:٢٠١٨أكتوبر 

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

ــــــليم املطلوبني، مبا يف ذلك االعتبارات   -٢ ــــــاكل اليت تعترض تعجيل عملية تس املش
املتعلقة بالصــحة والســالمة واملســائل األخرى املتعلقة حبقوق اإلنســان، فضــًال عن 

  لجأ إليها املتهمون لتأخري تلبية طلب التسليم.استراتيجيات التقاضي اليت ي
  مسائل أخرى.  -٣  
  اعتماد التقرير.  -٤  

    
    الوثائق  -دال  

  ُعرضت على الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل الوثيقتان التاليتان:  -٢٥
  )؛CTOC/COP/WG.3/2018/4جدول األعمال املؤقَّت وشروحه (  (أ)  
ــــــاكل اليت تعترض   (ب)   ــــــليم املطلوبني، مبا يف ذلك االعتبارات املش تعجيل عملية تس

املتعلقة بالصـــحة والســـالمة واملســـائل األخرى املتعلقة حبقوق اإلنســـان، فضـــًال عن اســـتراتيجيات 
  ).CTOC/COP/WG.3/2018/5التقاضي اليت يلجأ إليها املتهمون لتأخري تلبية طلب التسليم (

    
    اعتماد التقرير  -خامسًا  

، اعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن اجتماعه، ٢٠١٨تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٦يف   -٢٤
  بصيغته املعدَّلة شفويًّا.

 


