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  الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل
  ٢٠٢٠متوز/يوليه  ٨و ٧فيينا، 

      
  جدول األعمال املؤقت املشروح    

  
    جدول األعمال املؤقت    

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

  استخدام هيئات التحقيق املشتركة ودورها يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.  -٢
  التعاون الدويل الذي ينطوي على استخدام أساليب التحري اخلاصة.  -٣
  مسائل أخرى.  -٤
  اعتماد التقرير.  -٥
    

  الشروح    
  

  املسائل التنظيمية  -١  
  افتتاح االجتماع  (أ)  

 من ٠٠/١٠ســوف يفتتح االجتماع احلادي عشــر للفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف الســاعة 
  .٢٠٢٠متوز/يوليه  ٧يوم الثالثاء، 

  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  

ة عرب الوطنية، ناقش املكتب املوســــع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظم
  ، مواعيد اجتماعات فريق اخلرباء ٢٠١٩تشــرين األول/أكتوبر  ١٠يف اجتماعه العاشــر املعقود يف 
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. ٢٠٢٠احلكوميني العامل املعين باملســــــاعدة التقنية والفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف عام 
ات، وافق املكتب املوســع يف وعقب املشــاورات غري الرمسية بشــأن إعداد اجلدول الزمين لالجتماع

ثاين/نوفمرب   ٢٨ ماع ٢٠١٩تشــــــرين ال قد االجت تة، على ع قة الصـــــــام ، من خالل إجراء املواف
. ووافق املكتب ٢٠٢٠متوز/يوليه  ٨و ٧عشــــر للفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يومي  احلادي

من خالل إجراء ، ٢٠٢٠شــــــباط/فرباير  ٢٦املوســــــع على جدول األعمال املؤقت لالجتماع يف 
  الصامتة. املوافقة

  
  استخدام هيئات التحقيق املشتركة ودورها يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  -٢  

ند  طار ب عا الرئيس الوفود، يف إ لدويل، د عاون ا بالت مل املعين  عا ثامن للفريق ال ماع ال خالل االجت
ع اليت ميكن إدراجها يف جداول أعمال جدول األعمال املعنون "مسائل أخرى"، إىل اقتراح املواضي

ــــــأهنا وبعد أن ينظر  ــــــاورات بني الدول األطراف بش االجتماعات املقبلة بعد إجراء مزيد من املش
ويبت فيها املكتب املوسع للمؤمتر. ومن املواضيع املقترحة لالجتماعات املقبلة استخدام التحقيقات 

  ). ٣٨، الفقرة CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4املشتركة (
 ١٩من جدول األعمال، ســريكز الفريق العامل على مناقشــة صــعوبات تنفيذ املادة  ٢ويف إطار البند 

للتغلب على تلك الصـعوبات،  املمكنةمن اتفاقية اجلرمية املنظمة بشـأن التحقيقات املشـتركة واحللول 
اجليدة يف هذا املجال. ولعل الفريق العامل يود أيضــــا تبادل وتبادل التجارب الناجحة واملمارســــات 

اآلراء واخلربات بشــأن اســتخدام اتفاقية اجلرمية املنظمة كأســاس قانوين للتحقيقات املشــتركة وإبرام 
  اتفاقات أو ترتيبات تتيح إنشاء هيئات حتقيق مشتركة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.

 اجتماعه السادس، بأن تباشر األمانة حتديث واستكمال وإقرار مشروع وأوصى الفريق العامل، يف
ته  جا تا ــــــتن مبا يف ذلك اس قات املشــــــتركة،  بالتحقي عامل غري الرمسي املعين  تقرير فريق اخلرباء ال

صياته، ضمن ورقة اجتماع  )١(وتو شروع الذي ُأطلع عليه مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة  وهو امل
)CTOC/COP/2008/CRP.5.(  

ية املذكورة أعاله مل تتخذ  ولعل الفريق العامل يود أن يالحظ أن اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصــــــ
بســبب عدم توافر املوارد، وأن اســتكمال وإقرار مشــروع التقرير واجه صــعوبات نظرا للفترة املنقضــية 

املعلومات األســاســية اليت أعدهتا األمانة منذ إعداده. ولعل الفريق العامل يود أن يناقش، مبســاعدة ورقة 
ية  مية املنظمة عرب الوطن حة اجلر كاف ها يف م كة ودور ئات التحقيق املشــــــتر خدام هي بشـــــــأن اســــــت

)CTOC/COP/WG.3/2020/2 أحدث االجتاهات واألمناط املتعلقة بإنشــــــاء هيئات حتقيق مشــــــتركة ،(
لة التصــــــد ية، وكذلك حا  املنظمة.  اجلرمية  يق الراهنة على اتفاقيةملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن

__________ 
اجلنائية، وفرع شؤون املعاهدات واملساعدة القانونية، وشعبة شؤون قام قسم مكافحة اجلرمية املنظمة والعدالة   )١(  

مكتب املخدرات واجلرمية بتنظيم اجتماع فريق اخلرباء العامل غري الرمسي املعين بالتحقيقات املشتركة،   املعاهدات يف
خبريا بصفاهتم . وشارك يف االجتماع تسعة عشر ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٤إىل  ٢الفترة من   الذي عقد يف فيينا يف

الشخصية، إىل جانب موظفي قسم مكافحة اجلرمية املنظمة والعدالة اجلنائية يف مكتب املخدرات واجلرمية، حيث 
تبادلوا اآلراء واملعلومات بشأن استخدام ممارسات التحقيق املشتركة. وضم فريق اخلرباء العامل خرباء من معظم 

، وكذلك من األنغلوسكسوينمن نظامي القانون املدين والقانون  املناطق اجلغرافية يف العامل، وعرض خربات
 املنظمات اإلقليمية، يف جمايل إنفاذ القانون واملالحقة القضائية.
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الفريق العامل يود أيضـا أن يسـترعي انتباه املؤمتر إىل توصـية بشـأن حتديث األعمال املضـطلع   ولعل
  هبا يف ذلك املجال، رهنا بتوافر املوارد.

  
  الوثائق    

ورها يف ورقة معلومات أســـاســـية من إعداد األمانة بشـــأن اســـتخدام هيئات التحقيق املشـــتركة ود
  )CTOC/COP/WG.3/2020/2مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (

  
  التعاون الدويل الذي ينطوي على استخدام أساليب التحري اخلاصة   -٣  

من جدول األعمال، ســــوف تتاح للفريق العامل فرصــــة للنظر يف وســــائل عملية  ٣يف إطار البند 
م أســــاليب التحري اخلاصــــة، وســــوف يتناول، لتعزيز التعاون الدويل الذي ينطوي على اســــتخدا

من اتفــاقيــة اجلرميــة املنظمــة،  ٢٠قيــامــه بــذلــك، اجلوانــب القــانونيــة والعمليــة لتنفيــذ املــادة   لــدى
  ذلك الضمانات املستخدمة يف أشكال التعاون الدويل املعنية.  يف  مبا

األعمال مع املمارســة اليت اتبعها ويتماشــى النظر يف هذا املوضــوع كبند موضــوعي منفصــل يف جدول 
الفريق العامل يف الســـــنوات األخرية واملتمثلة يف توســـــيع نطاق مناقشـــــاته حبيث ال تشـــــمل الطرائق 
"التقليدية" للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية مثل تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة فحسب، 

ى، مثل التعاون الدويل ألغراض املصــــادرة ونقل اإلجراءات بل أيضــــا أشــــكال التعاون الدويل األخر
  اجلنائية (وفقا للمناقشة اليت جرت يف االجتماعني السابع والثامن للفريق العامل، على التوايل). 

  
  الوثائق    

ورقة معلومات أسـاسـية من إعداد األمانة عن التعاون الدويل الذي ينطوي على اسـتخدام أسـاليب 
  )CTOC/COP/WG.3/2020/3التحري اخلاصة (

  
  مسائل أخرى  -٤  

من جدول األعمال،  ٤نظرا لعدم اســترعاء انتباه األمانة إىل أي مســائل يراد طرحها يف إطار البند 
  فال يتوقع يف الوقت احلاضر تقدمي أي وثائق بشأن هذا البند. 

  
  اعتماد التقرير  -٥  

  سوف يعتمد الفريق العامل تقريرا عن اجتماعه، وسوف تتوىل األمانة إعداد مشروع ذلك التقرير.
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  املرفق  
  تنظيم األعمال املقترح    

  

  التاريخ والوقت
  بند جدول 
  العنوان أو الوصف  األعمال

      متوز/يوليه ٧الثالثاء، 
  افتتاح االجتماع  (أ) ١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب) ١  
استخدام هيئات التحقيق املشتركة ودورها يف   ٢  

  مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
استخدام هيئات التحقيق املشتركة ودورها يف   ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

   (تابع)مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
     متوز/يوليه ٨األربعاء، 

التعاون الدويل الذي ينطوي على استخدام أساليب   ٣  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  التحري اخلاصة 

التعاون الدويل الذي ينطوي على استخدام أساليب   ٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  (تابع)التحري اخلاصة 

  مسائل أخرى  ٤  
  اعتماد التقرير  ٥  
      

 


