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المسائل التنظيمية

(أ)

افتتاح دورة المؤتمر العاشرة
من المقرر أن تفتتح الـدورة العـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة لمؤتمر األطرام في اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر

الوطنية وم االثنين 12 ،تشرين األول/أكتوبر .2020

وسي ادم هذا العام الذكرى السنوية العشرين العتماد قرار الجمعية العامة  ،25/55الذي اعتمدت فيه الجمعية
االتفاقية والبروتوكوالت الملحقة بها وفتحت باب التوقيع عليها .وس ـ ـ ـ ــيخ ـ ـ ـ ــل وقت عند افتتاح الدورة ل حتفال

بهذه المناسبة.

المنتهية وال ته والرئي

وعند افتتاح الدورة أيضـ ـ ـ ــا ،سـ ـ ـ ــيخ ة ـ ـ ـ ـل وقت للبيانات االفتتاحية التي دلي بها الرئي
الجد د والمد رة التنفيذية لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،والمتكلمون الرفيعو المسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى (عل

مسـتوى رسسـاء الدول) إذا انطبق ذلك .وتدل تلك البيانات من المن ـة أو من

ل وصـلة المتكلمين عن بعد،

حســب الحال .وباإلضــافة إل ذلك ،يجول لرسســاء المجموعات اإلقليمية اإلدالء ببيانات افتتاحية ،من القاعة أو

من

ل وصلة المتكلمين عن بعد ،حسب الحال.

ونظ ار إل تقليل إجمالي وقت الترجمة الشــفوية للدورة العاش ـرة ،سـ تخ ة ـل لكل متكلم

مدة محددة تحد دا صارما بخم

دقائق.

ل الجلســة االفتتاحية

وتوجه طلبات تس ـ ـ ـ ــجيل المتكلمين الرفيعي المس ـ ـ ـ ــتوى في الجلس ـ ـ ـ ــة االفتتاحية إل األمانة عن طريق البريد اإللكتروني
ة
باستخدام عنوان البريد اإللكتروني الوارد في الدعوات ،في موعد أق اه ظهر وم الجمعة 9 ،تشرين األول/أكتوبر.

(ب)

انتخاب أعضاء المكتب
وثمـانيـة نواب للرئي

تقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي المـادة  22من النظـام الـدا لي للمؤتمر بـ ن ُنت بخـب ،عنـد افتتـاح كـل دورة ،رئي
ومقرر من بين ممثلي الدول األطرام الحاضـ ـ ـ ـرة في تلك الدورة ،يعملون ب ـ ـ ــفتهم أعض ـ ـ ــاء مكتب الدورة .وعند

انتخاب أعض ــاء مكتب الدورة ،تمثل كل مجموعة من المجموعات اإلقليمية الخم

بعض ــوين ،يكون أحدهما من

بين ممثلي الـدول األطرام في اتفـاقيـة الجريمـة المنظمـة وفي واحـد أو أكثر من بروتوكوالت االتفـاقيـة ،إن لم يكن
فيها كلها .ويتعين أن يضم المكتب ممثلين اثنين عل األقل من الدول األطرام في جميع ال كوك.

وعم بالفقرة  3من المادة  ،22يخض ـ ـ ــع من ـ ـ ــبا رئي

المؤتمر ومقرره عادة للتناوب بين المجموعات اإلقليمية

الخم  .وبناء عليه ،ســتســمي مجموعة الدول األفري ية ،في الدورة العاشـرة ،رئي

المؤتمر وأحد نوابه؛ وســيطلب

إل مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أ رى أن ترشـ ـ ـ ــح نائبا واحدا للرئي  ،والمقرر؛ وسـ ـ ـ ــيطلب من مجموعات

دول المناطق اإلقليمية األ رى أن ترشح كل منها نائبين للرئي .
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(ج)

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
أقر المؤتمر ،في دورتـه التـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـة ،المعقودة في فيينـا من  15إل  19تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2018جـدول

األعمال المؤقت لدورته العاشرة (المقرر .)1/9

واعتمد المؤتمر ،في دورته التاسـعة أيضـا ،المقرر  2/9بشـ ن تنظيم أعمال دورته العاشـرة ،الذي قرر فيه ،ضـمن
جملة أمور ،أن تعقد الدورة العاشرة عل مدى مسة أيام عمل.

وقرر المؤتمر ،في مقرره  3/6بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن تنظيم أعمـال الـدورات المقبلـة للمؤتمر ،أنـه ابتـداء من الـدورة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابعـة،

سيكون الموعد األق

القطعي لتقديم مشاريع الق اررات قبل أسبوعين من بداية الدورة المعنية.

وقرر المؤتمر أيضـ ــا ،في مقرره  ،3/6أنه فيما تعلق بدورات المؤتمر المقبلة ،ابتداء من الدورة السـ ــابعة ،سـ ــوم
تسـبق المؤتمر مشـاورات غير رسـمية ،بدون ترجمة شـفوية ،تعقد في وم العمل الذي يسـبق اليوم األول للمؤتمر،

بحيث تتيح للدول فرص ـ ــة لكي تجري م ش ـ ــاورات غير رس ـ ــمية بش ـ ـ ن مش ـ ــاريع الق اررات ،وبش ـ ـ ن جملة أمور منها
جدول األعمال المؤقت لدورة المؤتمر ال حقة.

والموع ــد النه ــائي لتق ــديم مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع الق اررات للنظر فيه ــا أثن ــاء ال ــدورة الع ــاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة للمؤتمر هو وم االثنين21 ،

أ لول/س ـ ـ ـ ــبتمبر  .2020وقد حدد المكتب الموس ـ ـ ـ ــع هذا الموعد النهائي عل أس ـ ـ ـ ــاي اس ـ ـ ـ ــتثنائي .وس ـ ـ ـ ــوم تعقد
المشـ ـ ــاورات غير الرسـ ـ ــمية السـ ـ ــابقة للدورة وم الجمعة 9 ،تش ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  .2020وينبغي تقديم مشـ ـ ــاريع

الق اررات في أقرب وقت ممكن لكي تسن إجراء مناقشات مثمرة

وفي  29أيار/ما و  ،2020اتفق المكتب الموس ـ ـ ـ ـ ــع للمؤتمر ،من

ل المشاورات السابقة للدورة.

ل إجراء الموافقة ال ـ ـ ـ ـ ــامتة ،عل التنظيم

المقترح ألعمـال الـدورة العـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة (انظر المرفق) .وبـالنظر إل القيود التي فرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهـا جـائحـة كوفيـد ،19-وافق

المكتب الموســع في  7أ لول/ســبتمبر عل تنظيم أعمال محدي يســتند إل الشــكل الهجين (بالحضــور الشــخ ــي
وعبر اإلنترنت) ل جتماعات.

الوثائق
جدول األعمال المؤقت المشروح ()CTOC/COP/2020/1
(د)

المشاركة
تنل المادة  14من النظام الدا لي للمؤتمر عل أنه ،رهنا بتوجيه إش ــعار طي مس ــبق إل األمين العام ،يحق
ألي دولــة أو منظمــة تكــامــل اقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي إقليميــة موقعــة عل االتفــاقيــة وفقــا للفقرتين  1و 2من المــادة  36من

االتفاقية أن تشارك ب فة مراقب في المؤتمر.

وتنل المادة  15من النظام الدا لي عل أنه يجول ألي دولة أو منظمة تكامل اقت ادي إقليمية أ رى لم توقع

عل االتفاقية وفقا للفقرتين  1و 2من المادة  36من االتفاقية أن تقدم إل المكتب طلبا للح ـ ـ ـ ــول عل ص ـ ـ ـ ــفة
مراقب ،وتمنح تلك ال فة ما لم يقرر المؤتمر

م ذلك.

وتنل المـادة  16من النظـام الـدا لي عل أنـه رهنـا بتوجيـه إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـار طي مس ـ ـ ـ ـ ـ ــبق إل األمين العـام ،يحق لممثلي
الهيئـات والمنظمـات التي تلقـت دعوة دائمـة من الجمعيـة العـامـة للمش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة مراقبين في دورات وأعمـال جميع

المؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعا تها ،وممثلي هيئات األمم المتحدة ووكاالتها المتخ ـ ـ ـ ـ ــة وص ـ ــناديقها ،وكذلك

ممثلي اللجان الفنية التابعة للمجل

االقت ـادي واالجتماعي ،أن يشـاركوا ب ـفة مراقبين في مداوالت المؤتمر .ويجول

أيضا لممثلي أي منظمة دولية حكومية ذات صلة أن يقدموا إل المكتب طلبا للح ول عل مركت مراقب ،ويمنح لهم
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م ذلــك .وقرر المؤتمر ،في دورتــه الخــامسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،أن تتلق المنظمــات الحكوميــة

هــذا المركت مــا لم يقرر المؤتمر

الدولية ،الواردة أسـ ـ ــماسها في القائمة المدرجة في ورقة االجتما  ،CTOC/COP/2010/CRP.7دعوة دائمة بمقتضـ ـ ـ

الفقرة  2من المادة  16من النظام الدا لي لحضور دوراته القادمة.

وتنل المادة  17من النظام الدا لي عل أنه يجول للمنظمات غير الحكومية ذات ال ـ ـ ـ ــلة التي تتمتع ب ـ ـ ـ ــفة
اســتشــارية لدى المجل

االقت ــادي واالجتماعي أن تقدم إل المكتب طلبا للح ــول عل صــفة مراقب ،وينبغي

منحها هذه ال ـ ـ ـ ـ ـ ــفة ما لم يقرر المؤتمر

بمركت اس ــتش ــاري لدى المجل

م ذلك .وإذا تقدمت منظمات غير حكومية ذات ص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة ال تتمتع

االقت ــادي واالجتماعي بطلب للح ــول عل ص ــفة مراقب ،تعمم األمانة قائمة

بتلك المنظمات وفقا للمادة  .17وع وة عل ذلك ،قرر المؤتمر في دورته الخامســة مواصــلة الســماح للمنظمات
غير الحكومية بالمشـ ـ ـ ـ ـ ــاركة في دوراته تماشـ ـ ـ ـ ـ ــيا مع النظام الدا لي والممارسـ ـ ـ ـ ـ ــة المرنية سـ ـ ـ ـ ـ ــابقا (انظر الوثيقة

 ،CTOC/COP/2010/17الف ل الثاني-دال).
(ه)

اعتماد تقرير المكتب عن وثائق التفويض
تنل المادة  18من النظام الدا لي ،المتعلقة بتقديم الوثائق ،عل ما لي:
"-1

تقدم وثائق تفويض ممثلي كل دولة طرم وأس ــماء األش ــخاص الذ ن تش ــكل منهم وفد الدولة

"-2

تبلغ األمانة أيضا ب ي تغيير الحق في تشكيل الوفد.

الطرم إل األمانة قبل  24ساعة عل األقل من افتتاح الدورة ،إن أمكن ذلك.

"-3

تول إصـ ــدار وثائق التفويض رئي

الدولة أو الحكومة أو ولير الشـ ــؤون الخارجية أو ممثل

الـدولـة الطرم الـدائم لـدى األمم المتحـدة وفقـا للقـانون الوطني لتلـك الـدولـة الطرم أو ،في حـالـة منظمـة
تكامل اقت ادي إقليمية ،الجهة المخت ة في تلك المنظمة.

"-4

عنـدمـا نظر المؤتمر في تعـد ت مقترحـة عل االتفـاقيـة وفقـا للمـادة  39من االتفـاقيـة والمـادة

 62من النظام الدا لي للمؤتمر ،تول إص ـ ــدار وثائق التفويض إما رئي

الدولة أو الحكومة أو ولير

الش ــؤون الخارجية في الدولة الطرم وإما ،في حالة منظمة تكامل اقت ــادي إقليمية ،الجهة المخت ــة
في تلك المنظمة".

وبموجب المادة  19من النظام الدا لي ،يقوم المكتب بفحل وثائق التفويض ويقدم تقريره بهذا الش ن إل المؤتمر.
وبموجــب المــادة  20من النظــام الــدا لي ،يحق للممثلين أن يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركوا مؤقتــا في الــدورة إل حين اتخــاذ مكتــب
المؤتمر ق ار ار بشـ ـ ن وثائق تفويضـ ــهم .ويسـ ــمح لممثل أي دولة طرم كانت دولة طرم أ رى قد اعترضـ ــت عل

مش ـ ـ ـ ــاركته ب ن يش ـ ـ ـ ــارك مؤقتا بنف

الحقوم التي تمتع بها ممثلو الدول األطرام األ رى إل حين تقديم مكتب

المؤتمر تقريره واتخاذ المؤتمر ق ارره بهذا الش ن.

ووفقا لما قرره المكتب الموسـع للمؤتمر في دورته الثامنة ،وتماشـيا مع المادة  19من النظام الدا لي ،يجب عل الدول

األطرام أن تقدم وثائق تفويضـها في وقت التسـجيل وقبل نهاية الدورة العادية للمؤتمر عل أق ـ تقد ر ،لكي تسـن
تس ــجيل مش ــاركتها رس ــميا .ومن ثمُ ،ت ة
ذكر الدول األطرام ،فيما تعلق بالدورة العاشـ ـرة للمؤتمر ،ب نه نبغي تقديم وثائق

التفويض ال ـ ـ ــحيحة في وقت التس ـ ـ ــجيل؛ وينبغي للدول األطرام التي ترغب في المش ـ ـ ــاركة ب ـ ـ ــفة مؤقتة في الدورة

العاشـ ـ ـرة تقديم وثائق التفويض ال ـ ـ ــحيحة قبل ظهر وم الجمعة 16 ،تشـ ـ ـرين األول/أكتوبر  2020لضـ ـ ــمان تسـ ـ ــجيل
المش ــاركة رس ــميا .وس ــوم تتاح نماذج إلعداد وثائق التفويض ال ــحيحة عل ال ــفحات المخ ـ ــة للدورة العاش ـرة

للمؤتمر عل الموقع الشبكي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب).
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(و)

المناقشة العامة
ســوم يخ ــل وقت ،في إطار البند ( 1و) المعنون "المناقشــة العامة" ،إللقاء كلمات عن مســائل عامة تت ــل

بتنفيذ االتفاقية وقد تكون موضع اهتمام المؤتمر.

وسـ ــتحتفم األمانة بقائمة المتكلمين في المناقشـ ــة العامة؛ وسـ ــتفتح القائمة وم االثنين 31 ،آب/أغسـ ــط  ،وتغلق

ظهر وم الجمعة 9 ،تشـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  .2020وتوجه طلبات التسـ ـ ـ ــجيل في قائمة المتكلمين في المناقش ـ ـ ــة
العامة إل األمانة عن طريق البريد اإللكتروني باستخدام عنوان االت ال الوارد في الدعوات.

وسـ ـ ـ ــيضـ ـ ـ ــام المتكلمون إل القائمة حسـ ـ ـ ــب أسـ ـ ـ ــب ية التقديم ،عل أن تعط األولوية للممثلين برتبة ولير عل

مستوى مجل

الولراء أو ما يفوقها .ويرج من المتكلمين أال تتجاول كلماتهم ث ي دقائق.

-2

استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها

(أ)

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
أشـ ـ ار المؤتمر ،في ق ارره  1/9بشـ ـ ن إنش ــاء آلية اس ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
والبروتوكوالت الملحقـة بهـا ،إل أن االتفـاقيـة والبروتوكوالت الملحقـة بهـا تمثـل أهم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوك القـانونيـة العـالميـة

النطام لمكافحة آفة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،التي تلحق الضـ ـ ـ ــرر باألفراد والمجتمعات في جميع البلدان،

وأكد مجددا عل أهمية هذه ال كوك باعتبارها األدوات الرئيسية المتاحة للمجتمع الدولي من أجل هذا الغرض.

وأكـد المؤتمر مجـددا ،في القرار نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،أن من بين أغراض االتفـاقيـة والبروتوكوالت الملحقـة بهـا تعتيت التعـاون

عل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها عل نحو أكثر فعالية ،وشـ ـ ــدد عل ضـ ـ ــرورة أن تتخذ الدول
األطرام تـدابير إضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافيـة منسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـة لتـدنيم العمـل عل تنفيـذ االتفـاقيـة والبروتوكوالت الملحقـة بهـا والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبـانـة

االحتياجات المطلوبة من المساعدة التقنية في هذا الش ن.

وأنشـ ـ المؤتمر ،بموجب ق ارره  1/9أيض ــا ،آلية االس ــتعراض واعتمد ،رهنا ب حكام القرار ،إجراءات وقواعد تش ــغيل
آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظمة ،وقرر إط م المرحلة التحضيرية لعملية االستعراض.

وع وة عل ذلك ،طلب المؤتمر في القرار نفسـه إل المكتب أن يعقد ،في حدود الموارد المتاحة ،اجتماعا واحدا
عل األقل لفريق براء حكومي دولي مفتوح العضـوية من أجل وضـع ال ـيغة النهائية السـتبيانات التقييم الذاتي

والمواءمة بينها ،حس ـ ــب االقتض ـ ــاء ،وإعداد المبادة التوجيهية إلجراء االس ـ ــتع ارض ـ ــات القطرية ومخط نموذجي

لقوائم الم حظات والملخ ــات المش ــار إليها في مرفق القرار نفس ــه .وطلب المؤتمر أيض ــا أن تقدم نتائ أعمال
فريق الخبراء الحكومي الدولي إل المؤتمر لكي نظر فيها في دورته العاشرة.

وأ د المكتب الموسـع للمؤتمر ،في  13كانون األول/ديسـمبر  ،2018ترشـيح السـيد رونو سـوريول (فرنسـا) لرئاسـة

فريق الخبراء الحكومي الدولي المنش وفقا للقرار .1/9

وعقد فريق الخبراء الحكومي الدولي المنش ـ عم بالقرار  1/9اجتماعه األول في فيينا في الفترة من  9إل  11تش ـرين

األول/أكتوبر  ،2019واجتماعه الثاني في الفترة من  13إل  15تمول /وليه  .2020ووض ـ ـ ــع فريق الخبراء ال ـ ـ ــيغة

النهائية للمبادة التوجيهية إلجراء االسـ ـ ـ ـ ـ ــتع ارضـ ـ ـ ـ ـ ــات القطرية ولمخط نموذجي لقوائم الم حظات ولمخط نموذجي

للخ صـ ـ ـ ــات ،لكي نظر فيها المؤتمر في دورته العاشـ ـ ـ ـرة .وعمل فريق الخبراء الحكومي الدولي أيضـ ـ ـ ــا عل وضـ ـ ـ ــع

ال ـ ــيغة النهائية الس ـ ــتبيانات التقييم الذاتي الس ـ ــتعراض تنفيذ االتفاقية والبروتوكوالت الملحقة بها والمواءمة بينها ،لكي
نظر فيها المؤتمر في دورته العاش ـ ـرة .وسـ ــتعرض عل المؤتمر في دورته العاش ـ ـرة التقارير المتعلقة بتلك االجتماعات

(انظر الوثيقة  .)CTOC/COP/2020/5وسـ ـ ـ ـ ــتعرض عل المؤتمر أيضـ ـ ـ ـ ــا المبادة التوجيهية والمخططات النموذجية
(انظر الوثيقة .)CTOC/COP/2020/8
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وفي إطار البند  2من جدول األعمال أيضـ ـ ـ ـ ــا ،سـ ـ ـ ـ ـ وم يعرض عل المؤتمر ورقة اجتما تتضـ ـ ـ ـ ــمن مذكرة من

األمانة تحدد معلومات عن حالة االنضـ ـ ـ ـ ـ ــمام إل االتفاقية والبروتوكوالت الملحقة بها حت  12تشـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/

أكتوبر .)CTOC/COP/2020/CRP.1( 2020
الوثائق

مــذكرة من األمــانــة تحيــل فيهــا تقريري فريق الخبراء الحكومي الــدولي عن اجتمــانيــه المعقود ن في فيينــا في الفترة من

 9إل  11تشرين األول/أكتوبر  2019وفي الفترة من  13إل  15تمول /وليه )CTOC/COP/2020/5( 2020

مــذكرة من األمــانــة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن آليــة اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض تنفيــذ اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة

والبروتوكوالت الملحقة بها :مشـ ـ ــرو المبادة التوجيهية إلجراء االسـ ـ ــتع ارضـ ـ ــات القطرية والمخططين النموذجيين لقوائم

الم حظات والملخ ات ()CTOC/COP/2020/8

ورقــة اجتمــا بعنوان "حــالـ ة االنضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــام إل اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة

والبروتوكوالت الملحقة بها حت  12تشرين األول/أكتوبر )CTOC/COP/2020/CRP.1( "2020
(ب)

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال
قرر المؤتمر ،في مقرره  ،4/4إنشاء فريق عامل مؤقت مفتوح العضوية من أجل إسداء المشورة وتقديم المساعدة
له في تنفيذ الوالية المنوطة به وفقا لبروتوكول االتجار باألشخاص.

وقرر المؤتمر ،في ق ارره  ،1/7أن يكون الفريق العامل المعني باالتجار باألش ـ ــخاص عن ـ ـ ـ ار ثابتا من عناص ـ ــر

مؤتمر األطرام وأن يقدم إلي ه الفريق تقاريره وتوص ـ ـ ـ ـ ــياته ،وطلب إل األمانة أن تس ـ ـ ـ ـ ــتمر في مس ـ ـ ـ ـ ــاعدة األفرقة

العاملة التابعة للمؤتمر عل أداء وظائفها.

وقد عقد الفريق العامل المعني باالتجار باألشـ ـ ـ ــخاص اجتماعه التاسـ ـ ـ ــع في الفترة من  9إل  11أ لول/سـ ـ ـ ــبتمبر

 ،2019واجتماعه العاش ـ ـ ـ ـ ـ ــر ومي  10و 11أ لول/س ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر  .2020وعم بالقرار  ،1/7س ـ ـ ـ ـ ـ ــوم تاح تقري ار
االجتماعين للمؤتمر في دورته العاشرة (انظر الوثيقة .)CTOC/COP/2020/5

وباإلض ـ ـ ــافة إل ذلك ،س ـ ـ ــيعرض عل المؤتمر تقرير األمانة عن أنش ـ ـ ــطة المكتب الرامية إل تعتيت ودعم تنفيذ

بروتوكول االتجار باألشخاص للنظر فيه (.)CTOC/COP/2020/2

وس ـ ــيكون معروض ـ ــا عل المؤتمر أيض ـ ــا ورقة اجتما عن حالة المش ـ ــاورات بش ـ ـ ن نقاا المناقش ـ ــة التي س ـ ــينظر فيها

مستقب والمنبثقة عن االجتما العاشر للفريق العامل المعني باالتجار باألشخاص (.)CTOC/COP/2020/CRP.2
الوثائق

تقرير األمـ ـ ــانـ ـ ــة عن أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ــة المكتـ ـ ــب الرام يـ ـ ــة إل تعتيت ودعم تنفيـ ـ ــذ بروتوكول االتجـ ـ ــار بـ ـ ــاألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ــاص

()CTOC/COP/2020/2

مـذكرة من األمـانـة تحيـل فيهـا تقريري الفريق العـامـل المعني بـاالتجـار بـاألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص عن اجتمـانيـه المعقود ن في

الفترة من  9إل  11أ لول/سبتمبر  2019ويومي  10و 11أ لول/سبتمبر )CTOC/COP/2020/5( 2020

ورقة االجتما المعنونة "حالة المشـاورات بشـ ن نقاا المناقشـة التي سـينظر فيها مسـتقب والمنبثقة عن االجتما
العاشر للفريق العامل المعني باالتجار باألشخاص" ()CTOC/COP/2020/CRP.2
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(ج)

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو
قرر المؤتمر ،في ق ارره  3/5بشـ ـ ن تنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين ،إنش ــاء فريق عامل حكومي دولي مفتوح
العضوية ،لكي يسدي المشورة إل المؤتمر ويساعده عل تنفيذ وال ته المتعلقة ببروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين.

وطلـب المؤتمر ،في ق ارره  3/6بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن تنفيـذ بروتوكول مكـافحـة تهريـب المهـاجرين ،إل الـدول األطرام أن تواص ـ ـ ـ ـ ـ ــل
اسـتعراض تشـريعاتها ذات ال ـلة ،وتعتيتها عند االقتضـاء ،بما فيها تشـريعاتها الجنائية ،وأن تجرم األفعال التي يغطيها

كل من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين واتفاقية الجريمة المنظمة باعتبارها جرائم جنائية ،وذلك بواسطة عدة أمور

منها إرسـاء عقوبات م ئمة تتناسـب وطبيعة الجرم وجسـامته .وطلب المؤتمر إل المكتب أن واصـل مسـاعداته التقنية
وجهوده الرامية إل بناء القدرات ،بالتنســيق والتعاون مع الجهات الثنائية التي تقدم المســاعدة ومع غيرها من المنظمات
الدولية ذات ال ـ ـ ـ ــلة ،التي تسـ ـ ـ ــاعد الدول األطرام ،بناء عل طلبها ،عل تنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين

وتساعد أيضا الدول ،بناء عل طلبها ،عل الت د ق عل البروتوكول أو عل االنضمام إليه.

وقرر المؤتمر ،في ق ارره  ،1/7أن يكون الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار ثابتا من عناصـ ـ ـ ـ ـ ــر

مؤتمر األطرام وأن يقدم إليه الفريق تقا ريره وتوص ـ ـ ـ ـ ــياته ،وطلب إل األمانة أن تس ـ ـ ـ ـ ــتمر في مس ـ ـ ـ ـ ــاعدة األفرقة

العاملة التابعة للمؤتمر عل أداء وظائفها.

وعقـد الفريق العـامـل المعني بتهريـب المهـاجرين في فيينـا اجتمـاعـه الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي في الفترة من  11إل  13أ لول/

سـ ـ ــبتمبر  ،2019واجتماعه السـ ـ ــابع ومي  8و 9أ لول/سـ ـ ــبتمبر  .2020وقد عقد ك هما في فيينا .وسـ ـ ــيعرض

التقريران عل المؤتمر في دورته العاشرة (انظر الوثيقة .)CTOC/COP/2020/5

وباإلض ـ ـ ــافة إل ذلك ،س ـ ـ ــيعرض عل المؤتمر تقرير األمانة عن أنش ـ ـ ــطة المكتب الرامية إل تعتيت ودعم تنفيذ

بروتوكول تهريب المهاجرين (.)CTOC/COP/2020/3
الوثائق

تقرير األم ــان ــة عن أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ــة المكت ــب الرامي ــة إل تعتيت ودعم تنفي ــذ بروتوكول مك ــافح ــة تهري ــب المه ــاجرين

()CTOC/COP/2020/3

مـذكرة من األمـانـة تحيـل فيهـا تقريري الفريق العـامـل المعني بتهريـب المهـاجرين عن اجتمـانيـه المعقود ن في فيينـا

في الفترة من  11إل  13أ لول/سبتمبر  2019ويومي  8و 9أ لول/سبتمبر )CTOC/COP/2020/5( 2020
(د)

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها بصورة غير مشروعة
قرر المؤتمر ،في ق ارره  ،4/5إنش ـ ـ ـ ــاء فريق عامل حكومي دولي مفتوح العض ـ ـ ـ ــوية معني باألس ـ ـ ـ ــلحة النارية لكي

يسدي المشورة إل المؤتمر ويساعده عل تنفيذ وال ته المتعلقة ببروتوكول األسلحة النارية.

وقرر المؤتمر ،في ق ارره  ،1/7أن يكون الفريق العامل المعني باألســلحة النارية عن ـ ار ثابتا من عناصــر مؤتمر

األطرام ،وأن يقدم إليه الفريق تقاريره وتوص ـ ـ ـ ــياته ،وطلب إل األمانة أن تس ـ ـ ـ ــتمر في مس ـ ـ ـ ــاعدة األفرقة العاملة

التابعة للمؤتمر عل أداء وظائفها.

والحم المؤتمر ،في ق ارره  ،2/7أن الحد من صــنع األســلحة النارية وأجتائها ومكوناتها والذ يرة واالتجار بها ب ــورة
غير مشـ ــروعة يمثل أحد العناصـ ــر الرئيسـ ــية للجهود الرامية إل الحد من العن الذي ي ـ ــاحب أنشـ ــطة الجماعات
اإلجراميـة المنظمـة عبر الوطنيـة ،وأعرب عن اقتنـاعـه بـ ن هنـاك حـاجـة إل تـدنيم التعـاون الـدولي وتبـادل المعلومـات
من أجل مكافحة صنع األسلحة النارية وأجتائها ومكوناتها والذ يرة واالتجار بها ب ورة غير مشروعة.
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ورحب المؤتمر ،في ق ارره  ،3/8بما تعهدت به الدول األعضـ ــاء ضـ ــمن طة التنمية المسـ ــتدامة لعام  2030من
العمل عل الحد بشـ ـ ــدة من تدفقات األسـ ـ ــلحة غير المشـ ـ ــروعة في إطار سـ ـ ــعيها للتشـ ـ ــجيع عل إقامة مجتمعات

مســالمة ال همف فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المســتدامة ،وإتاحة إمكانية وصــول الجميع إل العدالة ،وبناء

مؤسسات فعالة و اضعة للمساءلة وشاملة للجميع عل كل المستويات.

وطلب المؤتمر في القرار نفس ــه إل المكتب أن واص ــل مس ــاعدة الدول األطرام ،بناء عل طلبها ،في جهودها

الرامية إل تعتيت نظمها الخاصــة بمراقبة األســلحة النارية ،بما تســق مع بروتوكول األســلحة النارية ،و

ــوصــا

في مجاالت وض ــع التشـ ـريعات؛ واس ــتبانة األس ــلحة النارية وض ــبطها وم ــادرتها والت ــرم فيها؛ والدعم التقني

بش ـ ن وس ــم األس ــلحة النارية وحفم س ــج تها وتعقبها؛ والتدريب وبناء القدرات في مجال التحقيق في الجرائم ذات
ال ـ ـ ــلة وم حقة مرتكبيها قضـ ـ ــائيا ،بفية منع ومكافحة واسـ ـ ــتئ ـ ـ ــال صـ ـ ــنع األسـ ـ ــلحة النارية وأجتائها ومكوناتها

والذ يرة واالتجار بها عل نحو غير مشرو .

وطلب المؤتمر ،في ق ارره  ،2/9إل المكتب أن واص ــل العمل عل تعتيت وتش ــجيع التعاون الدولي في المس ــائل

الجنائية عم ب حكام االتفاقية بهدم التحقيق في أنش ـ ـ ـ ــطة ص ـ ـ ـ ــنع األس ـ ـ ـ ــلحة النارية وأجتائها ومكوناتها والذ يرة

واالتجار بها عل نحو غير مشـ ــرو وم حقة الجناة قضـ ــائيا ،بما يشـ ــمل األنشـ ــطة المتعلقة باإلرهاب وغيره من

الجرائم ،مثل الجرائم الحضـرية التي ترتكبها الع ــابات ،وذلك بتنظيم حلقات عمل إقليمية وعبر إقليمية من أجل

البلدان ،بما يشمل البلدان التي تقع عل دروب التهريب ذات ال لة.

وفي القرار نفســه ،طلب المؤتمر أيضــا إل المكتب أن واصــل بانتظام جمع وتحليل المعلومات الكمية والنونية وكذلك

البيانات الم ــنفة بشــكل مناســب عن االتجار غير المشــرو باألســلحة النارية وأجتائها ومكوناتها والذ يرة ،واضــعا في

اعتباره فائدة د ارس ـ ــته المتعلقة باألس ـ ــلحة النارية لعام  2015المعنونة  ،UNODC Study on Firearms 2015والغاية

 4-16من أهدام التنمية المسـتدامة ،وأن واصـل العمل عل تعميم ونشـر ما توصـل إليه من نتائ بشـ ن الممارسـات
الفضل وأبعاد و

ائل عمليات االتجار هذه ،والدروي المستفادة في هذا المجال.

وع وة عل ذلك ،أقر المؤتمر في القرار نفس ــه التوص ــيات التي اعتمدها الفريق العامل المعني باألس ــلحة النارية
في اجتمـانيـه الخـام

والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي المعقود ن في فيينـا في الفترة من  8إل  10أيـار/مـا و  2017ويومي  2و3

أيار/ما و  ، 2018عل التوالي ،ودعا الدول األطرام إل اتخاذ ما لتم من تدابير ،حسـ ـ ـ ـ ــب االقتضـ ـ ـ ـ ــاء ،لتنفيذ
التوصيات الواردة في تقريري الفريق عن هذ ن االجتماعين.

ومن أجل النظر في البند الفرعي ( 2د) ،سـ ـ ــيعرض عل المؤتمر تقرير من األمانة عن أنشـ ـ ــطة المكتب الرامية

إل تعتيت ودعم تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية (.)CTOC/COP/2020/4

وع وة عل ذلك ،سـوم تاح للمؤتمر في دورته العاشـرة التقرير عن االجتما السـابع للفريق العامل المعني باألسـلحة
الـن ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ،الـمـعـقـود فـي فـيـيـن ـ ـ ــا ـومـي  16و 17تـمـول /ـولـي ـ ـ ــه ( 2020انـظـر الـوثـيـق ـ ـ ــة .)CTOC/COP/2020/5

وســيكون معروضــا عل المؤتمر أيضــا ورقة اجتما تتضــمن التعليقات الواردة بش ـ ن نقاا المناقشــة التي ســينظر فيها

مستقب والمنبثقة عن االجتما السابع للفريق العامل المعني باألسلحة النارية (.)CTOC/COP/2020/CRP.3
الوثائق

تقرير األمانة عن أنشطة المكتب الرامية إل تعتيت ودعم تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية ()CTOC/COP/2020/4
مذكرة من األمانة تحيل فيها تقرير الفريق العامل المعني باألس ـ ـ ـ ــلحة النارية عن اجتماعه المعقود في فيينا ومي

 16و 17تمول /وليه )CTOC/COP/2020/5( 2020
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ورقة االجتما المعنونة "التعليقات الواردة بشـ ن نقاا المناقشـة التي سـينظر فيها مسـتقب والمنبثقة عن االجتما
السابع للفريق العامل المعني باألسلحة النارية" ()CTOC/COP/2020/CRP.3
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الجرائم الخطيرة األخرى ،حسب تعريفها الوارد في االتفاقية ،بما فيها األشكال واألبعاد الجديدة للجريمة
المنظمة عبر الوطنية

الحم المؤتمر بقلق ،في ق ارره  ،1/6ظهور أشـ ـ ـ ـ ـ ــكال وجوانب جد دة للجريمة المنظمة عبر الوطنية ،وأكد مجددا
أن االتفاقية ،ب ـ ــفتها ص ـ ــكا عالميا يحظ بانض ـ ــمام واس ـ ــع النطام ،تتيح نطاقا واس ـ ــعا للتعاون عل الت ـ ــدي
ألش ـ ـ ـ ـ ـ ــكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية الحالية والمس ـ ـ ـ ـ ـ ــتجدة ،وأقر بالحاجة إل معلومات دقيقة عن اتجاهات

وأنماا اإلجرام عل نطام العالم ،بما في ذلك عن أشـ ـ ــكال اإلجرام المنظم الجد دة والناشـ ـ ــئة ،وأنه لتم تحسـ ـ ــين

نونية البيانات المتعلقة بالجريمة المنظمة ونطام تلك البيانات واكتمالها.

وباإلضـ ـ ـ ــافة إل ذلك ،أعرب المؤتمر في ق ارره  ،4/7المعنون "تنفيذ األحكام المتعلقة بالتعاون الدولي من اتفاقية

األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة" ،عن القلق من أن الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة قــد

اتخذت أش ــكاال متنوعة عل ال ــعيد العالمي ،وأن أش ــكالها الجد دة والمس ــتجدة تتطلب تدابير ت ــد فعالة تعتمد
عل تعتيت التعاون الدولي في المسائل الجنائية ،بسبل عدة منها استحداي قنوات للتعاون في الوقت المناسب.

وع وة عل ذلك ،أقر المؤتمر ،في ق ارره  ،3/7التوصــيات التي اعتمدها فريق الخبراء الحكوميين العامل المعني
بالمسـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنية في اجتماعه المعقود في الفترة من  28إل  30تشـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  2013ب ن واصـ ـ ـ ـ ــل
المكتب ،رهنا بتوافر موارد من ارج الميتانية ،اسـ ــتحداي أدوات للمسـ ــاعدة التقنية بش ـ ـ ن االتفاقية والبروتوكوالت

الملحقة بها وبشـ ن مســائل متخ ـ ــة .ووفقا لهذه التوصــية ،أعد المكتب دلي للممارســات التشـريعية الجيدة في
مجـال مكـافحـة الجرائم المتعلقـة بتتييم المنتجـات الطبيـة ،عنوانـه Combating falsified medical product-

 ،related crime: a guide to good legislative practicesهدم إل تيسـ ـ ـ ـ ــير قيام الدول بمراجعة وتعد ل

التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـات القـائمـة واعتمـاد تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـات جد دة لمكـافحـة الجرائم المتعلقـة بتتييم المنتجـات الطبيـة وفقـا التفـاقية

الجريمة المنظمة وغيرها من االتفاقيات الدولية ذات ال ـ ـ ــلة .وع وة عل ذلك ،أعد المكتب ورقة عن مسـ ـ ــؤولية

وسـ ــطاء االت ـ ــال الحاسـ ــوبي والتنظيم الذاتي والمشترك للوسطاء فيما تعلق بالجرائم الخطيرة .ومن المتو

ت در الورقة رسميا

ل الدورة العاشرة للمؤتمر.

أن

وال توقع في الوقت الحالي تقديم أي وثائق في إطار البند  3من جدول األعمال.
-4

التعاون الدولي ،مع التركيز خصوصا على تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي
ألغراض المصادرة ،وإنشاء السلطات المركزية وتعزيزها

قرر المؤتمر ،في مقرره  2/3المؤرخ  18تشـرين األول/أكتوبر  ،2006أن يكون الفريق العامل المفتوح العضـوية

المعني بالتعاون الدولي عن ـ ـ ـ ـ ـ ار ثابتا من عناصـ ـ ـ ـ ــر مؤتمر األطرام .وقد أعيد باسـ ـ ـ ـ ــتمرار ت كيد هذا القرار في
ق اررات الحقة صادرة عن المؤتمر.

وحث المؤتمر ،في ق ارره  ،1/8المعنون "تعتيت فعالية السـ ـ ـ ــلطات المركتية المعنية بالتعاون الدولي في المسـ ـ ـ ــائل
الجنائية من أجل الت ِّيـدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية" ،الدول األطرام عل أن يقدم بعضـها لبعضـها اآ ر
أكبر قدر من المساعدة القانونية وفقا ألحكام االتفاقية وقوانينها الوطنية ،وشجع الدول األطرام عل أن تستخدم
االتفاقية عل أوسع نطام ممكن ،بما تماش مع أطرها القانونية الوطنية ،ك ساي للتعاون الدولي.
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وفي القرار نفسه ،شجع المؤتمر بقوة الدول األطرام عل تيسير التعاون في العمل بين السلطات المركتية بسبل

من بينها إقامة الشبكات اإلقليمية أو استخدام الوسائ االفتراضية ،وحث الدول األطرام عل أن تقوم ،بالتعاون

مع المكتب ،بتعتيت التدريب والمساعدة التقنية من أجل تسهيل التعاون الدولي في إطار االتفاقية.

وأقر المؤتمر ،في ق ارره  3/9المعنون "تنفيـذ األحكـام المتعلقـة بـالتعـاون الـدولي من اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية" ،التوصــيات ذات ال ــلة ال ــادرة عن اجتماعات الفريق العامل المعني بالتعاون
الدولي التي طلب فيها إل الدول األطرام أن تواصـ ـ ــل جهودها الرامية إل تيسـ ـ ــير مشـ ـ ــاركة سـ ـ ــلطاتها المركتية
والخبراء الوطنيين في مجال المسـ ـ ــاعدة القانونية المتبادلة وتسـ ـ ــليم المجرمين مشـ ـ ــاركة نشـ ـ ــيطة في منتديات منها

الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي ،ومن ثم تيسـ ــير التعريم بالممارسـ ــات الجيدة والتحديات ،وتنشـ ــي الحوار
المباشر بين اال ت اصيين الممارسين حول تنفيذ االتفاقية وتعظيم قيمة تلك المنتديات.

وعم بالفقرة ( 1ي) من المرفق الثالث للقرار  ،3/9أعد المكتب

صة للقضايا توثق الحاالت التي استخدمت

فيها االتفاقية ك ساي قانوني للتعاون الدولي في المسائل الجنائية ،وتحللها عل أتم وجه ممكن.

ومن أجل النظر في البند  4من جدول األعمال ،س ـ ــيعرض عل المؤتمر تقرير من األمانة عن أنش ـ ــطة المكتب
الرامية إل التروي لتنفيذ األحكام المتعلقة بالتعاون الدولي من االتفاقية (.)CTOC/COP/2020/6

وعقد الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي اجتماعه العاشـ ـ ـ ـ ـ ــر في فيينا وم  16تشـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2018عل

هامف الدورة التاســعة للمؤتمر .وقد ُعقد االجتما الحادي عشــر في فيينا ومي  7و 8تمول /وليه  .2020وســيعرض
عل المؤتمر في دورته العاشرة التقرير عن االجتما الحادي عشر (انظر الوثيقة .)CTOC/COP/2020/5
وســيكون معروضــا عل المؤتمر أيضــا ورقة اجتما تتضــمن التعليقات الواردة بش ـ ن نقاا المناقشــة التي ســينظر فيها

مستقب والمنبثقة عن االجتما الحادي عشر للفريق العامل المعني بالتعاون الدولي (.)CTOC/COP/2020/CRP.4
الوثائق

مذكرة من األمانة تحيل فيها تقرير الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي عن اجتماعه الذي ُعقد في فيينا ومي
 7و 8تمول /وليه )CTOC/COP/2020/5( 2020
تقرير األمــانــة عن أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة المكتــب الراميــة إل التروي لتنفيــذ األحكــام المتعلقــة بــالتعــاون الــدولي من اتفــاقيــة

األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ()CTOC/COP/2020/6

ورقة االجتما المعنونة "التعليقات الواردة بشـ ن نقاا المناقشـة التي سـينظر فيها مسـتقب والمنبثقة عن االجتما

الحادي عشر للفريق العامل المعني بالتعاون الدولي" ()CTOC/COP/2020/CRP.4
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المساعدة التقنية
قرر المؤتمر ،في مقرره  ،3/4أن يكون الفريق العامل المؤقت المفتوح العض ــوية للخبراء الحكوميين المعني بالمس ــاعدة
التقنية عن ار ثابتا من عناصر مؤتمر األطرام .وقد أعيد ت كيد هذا القرار في ق اررات الحقة صادرة عن المؤتمر.

والحم المؤتمر ،في ق ارره  ،3/7المعنون "تنفيذ األحكام الخاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالمس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنية من اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" ،أن المس ـ ـ ــاعدة التقنية هي جتء أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي من العمل الذي يض ـ ـ ــطلع به

المكتب من أجل مساعدة الدول األعضاء عل تنفيذ االتفاقية والبروتوكوالت الملحقة بها تنفيذا فعاال.
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ومن أجل النظر في البند  5من جدول األعمال ،س ـ ــيعرض عل المؤتمر تقرير األمانة عن تقديم المس ـ ــاعدة التقنية
إل الدول في تنفيذ االتفاقية والبروتوكوالت الملحقة بها (.)CTOC/COP/2020/7

وع وة عل ذلك ،س ـ ـ ــيعرض عل المؤتمر تقرير عن االجتما الثاني عش ـ ـ ــر للفريق العامل المعني بالمس ـ ـ ــاعدة

التقنية ،الذي ُعقد في فيينا ومي  9و 10تمول /وليه ( 2020انظر الوثيقة .)CTOC/COP/2020/5

وســيكون معروضــا عل المؤتمر أيضــا ورقة اجتما تتضــمن التعليقات الواردة بشـ ن نقاا المناقشــة التي ســينظر
فيه ـ ــا مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقب

والمنبثق ـ ــة عن االجتم ـ ــا الث ـ ــاني عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر للفريق الع ـ ــام ـ ــل المعني ب ـ ــالمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ــدة التقني ـ ــة

(.)CTOC/COP/2020/CRP.5
الوثائق

مذكرة من األمانة تحيل فيها تقرير الفريق العامل المعني بالمس ـ ــاعدة التقنية عن اجتماعه المعقود في فيينا ومي

 9و 10تمول /وليه )CTOC/COP/2020/5( 2020

تقرير األمـانـة عن تقـديم المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة التقنيـة إل الـدول في تنفيـذ اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة

عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها ()CTOC/COP/2020/7

ورقة االجتما المعنونة "التعليقات الواردة بشـ ن نقاا المناقشـة التي سـينظر فيها مسـتقب والمنبثقة عن االجتما
الثاني عشر للفريق العامل المعني بالمساعدة التقنية" ()CTOC/COP/2020/CRP.5
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المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية
قررت الجمعية العامة ،في قرارها  ،25/55أن دار الحسـ ـ ـ ـ ـ ــاب المشـ ـ ـ ـ ـ ــار إليه في المادة  30من اتفاقية الجريمة

المنظمة ،ضـمن إطار صـندوم األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ،إل أن يقرر المؤتمر
وشجعت الدول األعضاء عل البدء في تقديم تبرعات وافية إل الحساب اآن

م ذلك،

الذكر بفية تتويد البلدان النامية

والبلدان ذات االقت ـ ــادات التي تمر بمرحلة انتقالية بما قد تحتاج إليه من مسـ ــاعدة تقنية من أجل تنفيذ االتفاقية
والبروتوكوالت الملحقة بها ،بما في ذلك التدابير التحضيرية ال لمة لذلك التنفيذ.

ووفقا للمادة ( 72إعداد ميتانية) من النظام الدا لي للمؤتمر ،تتول األمانة إعداد ميتانية لتمويل أنش ــطة المؤتمر
ذات ال ـ ـ ــلة بالتعاون التقني التي يضـ ـ ــطلع بها وفقا للمواد  29إل  32من االتفاقية ،والمادة  10من بروتوكول
االتجار باألشـ ـ ــخاص ،والمادة  14من بروتوكول تهريب المهاجرين ،والمادة  14من بروتوكول األسـ ـ ــلحة النارية،
وتحيل األمانة تلك الميتانية إل الدول األطرام قبل افتتاح الدورة العادية التي س ـ ـ ـ ــتعتمد فيها بس ـ ـ ـ ــتين وما عل

األقـل .ووفقـال للمـادة ( 73اعتمـاد الميتانيـة) من النظـام الـدا لي للمؤتمر ،نظر المؤتمر في الميتانيـة المعـدة عم ل
بالمادة  72من هذا النظام ويبت فيها.
وترد المعلومات المتعلقة بميتانية تمويل أنشطة المؤتمر المتعلقة بالتعاون التقني في تقرير المد رة التنفيذية عن تنفيذ
الميتاني ـ ـ ــة الموح ـ ـ ــدة لفترة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنتين  2021-2020لمكت ـ ـ ــب األمم المتح ـ ـ ــدة المعني ب ـ ـ ــالمخ ـ ـ ــدرات والجريم ـ ـ ــة

( ،)E/CN.7/2020/16-E/CN.15/2020/16الذي سـ ــيقدم إل لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
في دورتيهما المست نفتين في كانون األول/ديسمبر.

وأكد المؤتمر ،في ق ارره  1/9بش ـ ـ ـ ن إنش ـ ـ ــاء آلية اس ـ ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر

الوطنيـة والبروتوكوالت الملحقـة بهـا ،عل أهميـة الحرص في دورات الميتانيـة المقبلـة عل ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـان كفـاءة عمـل اآليـة
واس ـ ـ ـ ــتم ارريته وحياده ،ودعا الدول األعض ـ ـ ـ ــاء وس ـ ـ ـ ــائر الجهات المانحة إل توفير موارد من ارج الميتانية ل غراض
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المبينـة في القرار ،وفقـا لقواعد األمم المتحـدة وإجراءاتهـا وقواعد وإجراءات تش ـ ـ ـ ـ ـ ــغيـل اآليـة ،الواردة في مرفق ذلك القرار،

بما يشمل الفقرة  54منه.

وعقب اعتماد القرار  ،1/9وض ـ ــعت األمانة برنامجا عالميا لجمع التبرعات التي تس ـ ــتكمل الموارد القائمة لدعم تنفيذ

ذلك القرار .وفيما تعلق بالدورة العاشـ ـ ـ ـرة للمؤتمر ،س ـ ـ ــوم تعرض عل المؤتمر معلومات عن حالة تلك التبرعات،

باالستناد إل القرار  1/9وقواعد وإجراءات تشغيل اآلية (انظر الوثيقة .)CTOC/COP/2020/9

ويحل تقرير المد رة التنفيذية محل مذكرة األمانة بشـ ن المسـائل المالية والمتعلقة بالميتانية ،التي تسـتنسـم المعلومات

المقدمة في ميتانية المكتب الموحدة.
الوثائق

تقرير األمانة بشـ ن حالة تنفيذ البرنام العالمي لدعم آلية اسـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية والبرتوكوالت الملحقة بها ()CTOC/COP/2020/9

-7

جدول األعمال المؤقت لدورة المؤتمر الحادية عشرة
من المتمع أن نظر المؤتمر في جدول األعمال المؤقت لدورته الحادية عشـرة الذي تضــعه األمانة بالتشــاور مع

أعضاء المكتب ،وأن وافق عليه.
-8

مسائل أخرى
نظ ار لعـدم لفـت انتبـاه األمـانـة إل أي مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل راد طرحهـا في إطـار البنـد  8من جـدول األعمـال ،ف

الوقت الحاضر تقديم أي وثائق بش ن هذا البند.
-9

توقع في

اعتماد تقرير المؤتمر عن أعمال دورته العاشرة
من المقرر أن يعتمد المؤتمر تقري ار عن أعمال دورته العاشرة ،تعد األمانة مشروعه ،بالتنسيق مع المقرر.
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المرفق
تنظيم األعمال المقترح
التاريم/الوقت

بند جدول األعمال

العنوان أو الوص

االثنين 12 ،تشرين األول/أكتوبر
14 /00 -12 /00

18 /00 -16 /00

( 1أ)

افتتاح الدورة

( 1ب)

انتخاب أعضاء المكتب

( 1ج)

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

( 1د)

المشاركة

( 1ه )

اعتماد تقرير المكتب عن وثائق التفويض

( 1و)

المناقشة العامة

( 1و)

المناقشة العامة (تابع)

الثالثاء 13 ،تشرين األول/أكتوبر
14 /00 -12 /00

18 /00 -16 /00

2

استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة

المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها
( 2أ)

اتفاقية الجريمة المنظمة

( 2ب)

بروتوكول االتجار باألشخاص

( 2ج)

بروتوكول تهريب المهاجرين

( 2د)

بروتوكول األسلحة النارية

األربعاء 14 ،تشرين األول/أكتوبر
الجرائم الخطيرة األ رى ،حسب تعريفها الوارد في

14 /00 -12 /00

3

18 /00 -16 /00

4

وصا عل تسليم
التعاون الدولي ،مع التركيت
المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي

5

المساعدة التقنية

االتفاقية ،بما فيها األشكال واألبعاد الجد دة للجريمة

المنظمة عبر الوطنية

ألغراض الم ادرة ،وإنشاء السلطات المركتية وتعتيتها

الخميس 15 ،تشرين األول/أكتوبر
14 /00 -12 /00

اللجنة الجامعة

18 /00 -16 /00

اللجنة الجامعة

الجمعة 16 ،تشرين األول/أكتوبر
14 /00 -12 /00
18 /00 -16 /00

V.20-05387

اللجنة الجامعة
6

المسائل المالية والمتعلقة بالميتانية

7

جدول األعمال المؤقت لدورة المؤتمر الحادية عشرة

8

مسائل أ رى

9

اعتماد تقرير المؤتمر عن أعمال دورته العاشرة
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