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المسائل التنظيمية:
(أ)

افتتاح االجتماع؛

(ب) إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.
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وض ـ ـ واعتماد الصـ ــيلة النةائية ليتت ـ ــياق المناالجة عع االجتماع الحادف عقـ ــر لي(رلم الدامل (المدجتد

يتمي  7و 8تمتز/يتليه  )2020بقأن المسألتيع التاليتيع:
(أ)

استخدام هيئاق التحجيم المقتركة ودورها في مكافحة الجرلمة المنظمة عار التطنية؛

(ب) التداون الدولي الذف ينطتف عيى استخدام أساليب التحرف الخا ة.
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أثر جائحة فيروس كترونا (كتفيد )19-عيى التداون الدولي في المسائل الجنائية :نظرة عامة عع مدة سنة.
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مسائل أخرى.
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اعتماد التجرلر.

الشروح
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المسائل التنظيمية

(أ)

افتتاح االجتماع
ســتي ت(تتا االجتماع الالاني عقــر لي(رلم الدامل المدني بالتداون الدولي في الســاعة  10/00مع يتم الخميس،

 25آذار/مارس .2021
(ب)

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
أطي المكتب المتس لمؤتمر األطراي ،في  7أييتل/ساتمار ،عيى االقتراح المتديم بالجدول الزمني الجتماعاق

األفرقــة الدــاميــة التــابدــة لمؤتمر األطراي في ات(ــاتيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجرلمــة المنظمــة عار التطنيــة في
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عام  ،2021بما في ذلك متعد عجد االجتماع الالاني عق ـ ـ ـ ــر لي(رلم الدامل المدني بالتداون الدولي ،ووافم عييه

المكتب المتس ـ ـ باسـ ــتخدام إجراق المتافجة الصـ ــامتة في  11أييتل/سـ ــاتمار  .2020وأطي المكتب المتس ـ ـ  ،في

 6تقـ ـ ـرلع الالاني/نتفمار  ،2020عيى المتض ـ ــتعيع ال(نييع واالقتراح المتديم بجدول األعمال المؤقت لعجتماع

الالاني عقـ ـ ـ ـ ـ ــر لي(رلم الدامل المدني بالتداون الدولي ،ووافم عييه المكتب المتسـ ـ ـ ـ ـ ـ باسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام إجراق المتافجة

الصامتة في  19تقرلع الالاني/نتفمار .2020
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وضع واعتماد الصيغة النهائية للتوصيات المنبثقة عن االجتماع الحادي عشر للفريق العامل (المعقود يومي

 7و 8تموز/يوليه  )2020بشأن المسألتين التاليتين:
(أ)

استخدام هيئات التحقيق المشتركة ودورها في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(ب) التعاون الدولي الذي ينطوي على استخدام أساليب التحري الخاصة
عجـد االجتمـاع الحـادف عقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر لي(رلم الدـامـل المدني بـالتدـاون الـدولي يتمي  7و 8تمتز/يتليـه  .2020وكـان

الاندان ال(نيان في هذا االجتماع "اسـ ـ ــتخدام هيئاق التحجيم المقـ ـ ــتركة ودورها في مكافحة الجرلمة المنظمة عار

التطنية" و"التداون الدولي الذف ينطتف عيى استخدام أساليب التحرف الخا ة".

وعجد االجتماع في ش ـ ـ ـ ــكل هجيع بس ـ ـ ـ ــاب جائحة فيروس كترونا (كتفيد .)19-وش ـ ـ ـ ــاركت جمي التفتد ،وكذلك

الرئيس ،في االجتماع مع خعل منصـة الترجمة القـ(تلة عار اإلنترنت ،وحضـر في غرفة االجتماع عدد محدود
جدا مع المقــاركيع (مماليت األمانة) .ونظ ار ليجيتد الم(روضــة عيى حضــتر االجتماع شــخصــيا ،والتقت المحدود

المخصـ

لعجتماعاق الذف تسـتيزمه القـكل الةجيع ،لم يتسـع اتااع الممارسـة المدمتل نةا مع الت(اون بقـأن

مقـ ـ ـ ـ ـ ــارل التت ـ ـ ـ ـ ـ ــياق أثناق اجتماع ال(رلم الدامل واعتمادها كجزق مع التجرلر النةائي .كما واجه مماليت بدض

الدول

دتباق في حضتر اجتماع ال(رلم الدامل نتيجة ليمسائل التجنية.

وبدال مع ذلك ،وضـدت مقـارل التت ـياق تحت عنتان "نجان مناققـة لينظر فيةا مسـتجاع" ،وأ ـاحت جزقا مع

ميخ

الرئيس بقـ ـ ـ ــأن المداوالق التي دارق في ال(رلم الدامل (الذف لم تجر الت(اون بقـ ـ ـ ــأنه) ،وجرى إدراجةا

في التجرلر النةائي عع االجتماع ( .)CTOC/COP/WG.3/2020/4وتماشــيا م الممارســة المتادة ،قدم التجرلر

إلى مؤتمر األطراي في دورته الداشرة.

وقال الدورة الداشـ ـرة لمؤتمر األطراي ،وافم المكتب المتسـ ـ  ،باس ــتخدام إجراق المتافجة الص ــامتة في  31تمتز/

يتليه  ، 2020عيى إجراق ت(اوضـ ـ ــت بقـ ـ ــأنه الدول األعضـ ـ ــاق خعل مقـ ـ ــاوراق غير رسـ ـ ــمية .وتضـ ـ ــمع اإلجراق
ما تسمى ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ"فترة الت(مر" ،التي قامت األمانة خعلةا ،نيابة عع رئيس ال(رلم الدامل ،نتدميم مقروع التت ياق
في شــكل ورقة غير رســمية (قال نقــر التجرلر النةائي) عيى الادالاق الدائمة ليدول األعضــاق التي ســجيت ن(ســةا

ليمق ـ ـ ـ ــاركة في اجتماع ال(رلم الدامل ،وكذلك عيى جمي أعض ـ ـ ـ ــاق التفتد المس ـ ـ ـ ــجييع ،وحددق متعدا أقص ـ ـ ـ ــى

( 16أييتل/ساتمار  )2020لتجدتم التدييجاق عيى نجان المناققة المتضتعة لينظر فيةا مستجاع.

وقـدم عـدد مع الـدول األطراي تدييجــاق في المتعـد المــذكتر أععت .وقـد أتيحــت هـذت التدييجــاق لمؤتمر األطراي

في دورته الداشرة في ورقة اجتماع (.)CTOC/COP/2020/CRP.4

ونظ ار ليظروي الماينة أععت وأثر جائحة كتفيد 19-عيى ش ــكل الدورة الداش ـرة لمؤتمر األطراي ،لم يتس ــع اتااع

الممارس ـ ــة المدمتل نةا في الدوراق الس ـ ــابجة ليمؤتمر ،وهي الس ـ ــدي إلى إقرار المؤتمر لتت ـ ــياق ال(رلم الدامل

التي جرى الت(اون بقأنةا مع خعل اعتماد قرار وإرفاق تيك التت ياق به.

وبناق عيى ذلك ،اقترحت األمانة ،بالتق ـ ـ ـ ــاور م رئيس ال(رلم الدامل في اجتماعه الحادف عق ـ ـ ـ ــر ،أن تس ـ ـ ـ ــتمر

المناقق ـ ــة الرامية إلى وض ـ ـ الص ـ ــيلة النةائية ليتت ـ ــياق واعتمادها  -اس ـ ــتنادا إلى نجان المناقق ـ ــة المناالجة عع
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االجتماع الحادف عقـ ـ ـ ــر لي(رلم الدامل المتضـ ـ ـ ــتعة لينظر فيةا مسـ ـ ـ ــتجاع  -في االجتماع الالاني عقـ ـ ـ ــر لي(رلم

الدامل بغية عرن تيك التت ياق عيى مؤتمر األطراي في دورته الحادتة عقرة إلقرارها.

التثائم
ورقة مديتماق أسـ ـ ــاسـ ـ ــية مع إعداد األمانة عع اسـ ـ ــتخدام هيئاق التحجيم المقـ ـ ــتركة ودورها في مكافحة الجرلمة

المنظمة عار التطنية ()CTOC/COP/WG.3/2020/2

ورقة مديتماق أساسية مع إعداد األمانة عع التداون الدولي الذف ينطتف عيى استخدام أساليب التحرف الخا ة

()CTOC/COP/WG.3/2020/3

تجرلر اجتمـ ــاع ال(رلم الدـ ــامـ ــل المدني بـ ــالتدـ ــاون الـ ــدولي المدجتد في فيينـ ــا يتمي  7و 8تمتز/يتليـ ــه 2020

()CTOC/COP/WG.3/2020/4

تدييجاق الدول األطراي عيى نتائج االجتماع الحادف عق ـ ـ ــر لي(رلم الدامل المدني بالتداون الدولي (فيينا8-7 ،

تمتز/يتليه )CTOC/COP/2020/CRP.4( )2020
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أثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-على التعاون الدولي في المسائل الجنائية:

نظرة عامة عن مدة سنة

تمحترق المنـاققـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في االجتمـاع الحـادف عقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر لي(رلم الدـامـل المدني بـالتدـاون الـدولي ،في إطـار ننـد جـدول

األعمال المدنتن "مس ــائل أخرى" ،حتل أثر جائحة كتفيد 19-عيى فدالية التداون الدولي في المس ــائل الجنائية.
كما ركزق بدض نجان المناققة المتضتعة لينظر فيةا مستجاع عيى هذا المتضتع.

وفي إطار الاند  3مع جدول األعمال ،سـ ـ ــتي تتاح لي(رلم الدامل فر ـ ـ ــة لمناققـ ـ ــة أثر جائحة كتفيد 19-عيى

التداون الدولي في المسائل الجنائية بدد عام مع ت(قيةا وانتقارها .كما ستتاح لي(رلم الدامل فر ة إعادة النظر
في نجان المناقق ـ ــة المذكترة أععت وإث ارئةا ،واعتمادها كتت ـ ــياق بغية عرض ـ ــةا عيى مؤتمر األطراي في دورته

الحادتة عقرة إلقرارها.

التثائم
ورقة مديتماق أسـ ـ ــاسـ ـ ــية مع إعداد األمانة عع أثر جائحة فيروس كترونا (كتفيد )19-عيى التداون الدولي في

المسائل الجنائية ()CTOC/COP/WG.3/2021/2
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مسائل أخرى
نظ ار لددم تتجيه انتاات األمانة إلى أف مس ـ ـ ـ ـ ــائل يراد طرحةا في إطار الاند  4مع جدول األعمال ،فع يتتق في

التقت الحاضر تجدتم أف وثائم بقأن هذا الاند.
-5

اعتماد التقرير
ستي تدتمد ال(رلم الدامل تجرل ار عع اجتماعه ،وستي تتتلى األمانة إعداد مقروع ذلك التجرلر.
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المرفق
تنظيم األعمال المقترح
التارلخ والتقت

نند جدول
األعمال

الدنتان أو الت ف

الخميس 25 ،آذار/مارس
13/00-10/00

( 1أ)

افتتاح االجتماع

( 1ب)

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

2

وض واعتماد الصيلة النةائية ليتت ياق المناالجة عع
االجتماع الحادف عقر لي(رلم الدامل (المدجتد يتمي  7و8
تمتز/يتليه  )2020بقأن المسألتيع التاليتيع:

(أ)

استخدام هيئاق التحجيم المقتركة ودورها في مكافحة
الجرلمة المنظمة عار التطنية؛

(ب) التداون الدولي الذف ينطتف عيى استخدام أساليب
التحرف الخا ة
18/00-15/00

2

وض الصيلة النةائية ليتت ياق المناالجة عع االجتماع
الحادف عقر لي(رلم الدامل واعتمادها (تاب )

الجمعة 26 ،آذار/مارس
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13/00-10/00

3

أثر جائحة فيروس كترونا (كتفيد )19-عيى التداون الدولي
في المسائل الجنائية :نظرة عامة عع مدة سنة

18/00-15/00

4

مسائل أخرى

5

اعتماد التجرلر
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