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 الدورة العاشرة

 2020األول/أكتوبر  تشرين 16-12فيينا، 
 *من جدول األعمال المؤقت 5و 4و 2 البنود

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

 التعاون الدولي، مع التركيز خصوصا على تسليم المجرمين 
 والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي ألغراض المصادرة، 

 وإنشاء السلطات المركزية وتعزيزها
 

    المساعدة التقنية
 الفرعية لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة تقارير اجتماعات األجهزة    

  لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها 
 
 

   مذكرة من األمانة  
، المعقودين 9/1تقريران عن اجتماعي فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوووووية، المنشوووول وفقا  للقرار    

 2020تموز/يوليه  15إلى  13ومن  2019تشرين األول/أكتوبر  11إلى  9الفترة من في فيينا في 

 9/1أنشـــــم مؤتمر األفراا فا ات األمم األمم المتحدة لم افحم ال ريمم المنبمم عبر الوفنمم، فا قرا     -1
الوفنمم والبروتوكوالت  المعنون "إنشــاآ يلمم اعــتعراف تن يف ات األمم األمم المتحدة لم افحم ال ريمم المنبعمم عبر 

 هنا بمح ام القرا  ن ســ ، وقر  اعــته ل وقواعد تشــليلها الملحقم بها"، يلمم اعــتعراف االت األمم، واعتمد إجراآات  
 المرحلم التحضيريم لعملمم االعتعراف.

ــ ، إلم م تب األمم المتحدة المعنا بالملدري ات وال ريمم أن  عقد، -2 فا  وفلب المؤتمر، فا القرا  ن ســــــــ
ــ   ــويم من أجل و ــــــــ حدود الموا د المتاحم، اجتماعا واحدا علم األقل ل ريق خبراآ ح وما دولا م توح العضــــــــ
ــاآ، وتعداد المجادء التوجيهمم  جراآ  ــب االقتضــ ــتبمانات التقيمم الفاتا والمواآمم بينها، حســ ــملم النهاالمم العــ الصــ

__________ 
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ــا  إليها فا مرفق لل  القرا . االعــــــتعرا ــــــات القمريم وملما نمولجا لقواالم الم حبات وال مللصــــــات المشــــ
 دو ت  العاشرة. أثناآوفلب المؤتمر أ ضا أن تحال إلم  نتاالج أعمال فريق اللبراآ لكا ينبر فيها 

إلم  9وعقـد فريق اللبراآ الح وما اـلدولا الم توح العضــــــــــــــوـيم اجتمـاعـ  األول فا فييـنا فا ال ترة من  -3
تموز/يولمــ    15إلم  13ومن المقر  أن  عقــد اجتمــاعــا ثــانمــا فا ال ترة من ، 2019تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر  11

ــا. ووفقا للقرا     2020 ــرة التقريران المتعلقان  9/1فا فيينا أ ضــــــ ــوا   عرف علم المؤتمر فا دو ت  العاشــــــ ، عــــــ
 علم التوالا(. CTOC/COP/WG.10/2020/6و CTOC/COP/WG.10/2019/5بهفين االجتماعيين )

  
 تقريران عن اجتماعي الفريق العامل المعني باالتجار باألشخاص المعقودين في فيينا في الفترة 

 2020سبتمبر  /أيلول 11و 10ويومي  2019أيلول/سبتمبر  11إلى  9من 

بشـــــمن االت ا  بالجشـــــر، أنشـــــت فريق عامل مؤقت م توح العضـــــويم  4/4عم  بمقر  مؤتمر األفراا   -4
لتقد م المشو ة والمساعدة للمؤتمر فا تن يف واليت  فمما يتعلق ببروتوكول من  وقم  ومعاألجم االت ا  باألشلاص، 

 المتحدة لم افحم ال ريمم المنبمم عبر الوفنمم.وبلاصم النساآ واألف ال، الم مل الت األمم األمم 

بشـــمن تع ي  تن يف االت األمم والبروتوكوالت الملحقم بها،  ـــمن جملم أمو ، أن    1/ 7وقر  المؤتمر فا قرا       - 5
   ون ال ريق العامل المعنا باالت ا  بالجشر عنصرا ثابتا من عناصر  وأن  قدم إلم  هفا ال ريق تقا ير  وتوصمات . 

أيلول/عــــــبتمبر    11إلم    9وعقد ال ريق العامل المعنا باالت ا  باألشــــــلاص اجتماع  التاعــــــ  فا ال ترة من   - 6
، عوا  عرف  1/ 7. ووفقا للقرا   2020أيلول/عبتمبر   11و   10، ومن المقر  أن  عقد اجتماع  العاشر يوما 2019

  CTOC/COP/WG.4/2019/6ين ) علم المؤتمر فا دو تـــــــ  العـــــــاشـــــــــــــرة التقريران المتعلقـــــــان بهـــــــفين االجتمـــــــاع 
 علم التوالا(.  CTOC/COP/WG.4/2020/4و 

  
 تقريران عن اجتماعي الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين المعقودين في فيينا في الفترة  

 2020أيلول/سبتمبر   9و 8ويومي  2019أيلول/سبتمبر  13إلى  11من 

بشــــــــــــــمن تن يـف بروتوكول م ـافحـم تهريـب المهـاجرين عن فريق البر  5/3عم  بقرا  مؤتمر األفراا   -7
ل الت األمم األمم المتحدة لم افحم ال ريمم المنبمم عبر الوفنمم، أ نشت فريق عامل ح وما والجحر وال و، الم مري 

دولا مؤقعت م توح العضويم معنا بتهريب المهاجرين من أجل إعداآ المشو ة إلم المؤتمر ومساعدت  علم تن يف 
 الوال م المنوفم ب  فمما يتعلق ببروتوكول م افحم تهريب المهاجرين.

،  ــــــــــــمن جملم أمو ، أن   ون ال ريق العامل المعنا بتهريب المهاجرين  7/1  المؤتمر فا قرا    وقرع  -8
 عنصرًا ثابتًا من عناصر ، وأن  قدم إلم  هفا ال ريق تقا ير  وتوصمات .

أيلول/عـــــــبتمبر    13إلم   11وعقد ال ريق العامل المعنا بتهريب المهاجرين اجتماع  الســـــــادف فا ال ترة من  - 9
ــاب  يوما و   2019 ــبتمبر   9و   8من المقر  أن  عقد اجتماع  الســـــ ، عـــــــوا   عرف  1/ 7. ووفقا للقرا  2020أيلول/عـــــ

  CTOC/COP/WG.7/2019/6علم المؤتمر فا دو تـــــــ  العـــــــاشـــــــــــــرة التقريران المتعلقـــــــان بهـــــــفين االجتمـــــــاعين ) 
 علم التوالا(.  CTOC/COP/WG.7/2020/4و 
 
 

 2020تموز/يوليه   17و   16تقرير عن اجتماع الفريق العامل المعني باألسلحة النارية المعقود في فيينا يومي 

ــلحم النا يم وأج اال   4/ 5عم  بقرا  مؤتمر األفراا   - 10 ــن  األعــــــ ــمن صــــــ ناتها والفخيرة واالت ا  بها بشــــــ ها وم ور
بصو ة غير مشروعم، أ نشت فريق عامل ح وما دولا م توح العضويم معنا باألعلحم النا يم من أجل إعداآ المشو ة 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.10/2019/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.10/2020/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
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للمؤتمر ومســـــــاعدت  علم تن يف واليت  المتعلقم ببروتوكول م افحم صـــــــن  األعـــــــلحم النا يم وأج االها وم وناتها والفخيرة  
 ها بصو ة غير مشروعم، الم مل الت األمم األمم المتحدة لم افحم ال ريمم المنبمم عبر الوفنمم. واالت ا  ب 

ــلحم النا يم  7/1وقر  المؤتمر فا قرا     -11 ــمن جملم أمو ، أن   ون ال ريق العامل المعنا باألعـــــــــ ،  ـــــــــ
 عنصرًا ثابتًا من عناصر ، وأن  قدم إلم  هفا ال ريق تقا ير  وتوصمات .

ــاب  يوما ومن  - 12 ــلحم النا يم اجتماع  الســـــــ تموز/يولم     17و   16المقر  أن  عقد ال ريق العامل المعنا باألعـــــــ
ــا للقرا  2020 ــا  1/ 7. ووفقــ ــفا االجتمــ ــاشـــــــــــــرة التقرير المتعلق بهــ ــ  العــ ، عـــــــــــــوا   عرف علم المؤتمر فا دو تــ

 (CTOC/COP/WG.6/2020/4  .) 
  

 2020تموز/يوليه  8و 7تقرير عن اجتماع الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي المعقود في فيينا يومي 

أنشــــــت فريق عامل  بشــــــمن تن يف أح ام التعاون الدولا فا االت األمم، 3/2عم  بمقر  مؤتمر األفراا   -13
م توح العضـــــــويم معنا بالتعاون الدولا لم ون عنصـــــــرا ثابتا من عناصـــــــر المؤتمر. وقد أعاد المؤتمر تمكيد هفا 

 المقر  باعتمرا  فا قرا ات الحق .

،  ــــــــــــــمن جمـلم أمو ، ال ريق العـامـل المعنا ـبالتعـاون اـلدولا وفريق 7/1وشــــــــــــــ   المؤتمر فا قرا     -14
ــاآ، اللبراآ الح وميين ال ــب االقتضــ ــنويم، حســ ــاعدة التقنمم علم النبر فا عقد اجتماعات عــ عامل المعنا بالمســ

 وعقد اجتماعاتهما علم التعاقب، من أجل  مان اعتلدام الموا د اعتلداما فعاال.

ــر يوما  - 15 تموز/يولم     8و   7ومن المقر  أن  عقد ال ريق العامل المعنا بالتعاون الدولا اجتماع  الحادي عشــ
. وعـــوا   عرف  مجاشـــرة  قبل االجتما  الثانا عشـــر ل ريق اللبراآ الح وميين العامل المعنا بالمســـاعدة التقنمم   2020

 (. CTOC/COP/WG.3/2020/4) عشر  علم المؤتمر فا دو ت  العاشرة التقرير المتعلق باالجتما  الحادي 
 
 

 10و  9بالمساعدة التقنية المعقود في فيينا يومي تقرير عن اجتماع فريق الخبراء الحكوميين العامل المعني 
 2020تموز/يوليه 

بشــمن أنشــمم المســاعدة التقنمم، فريق اللبراآ الح وميين العامل  2/6أنشــم مؤتمر األفراا، فا مقر     -16
 المؤقت الم توح العضويم المعنا بالمساعدة التقنمم.

أمو ، ال ريق العـامـل المعنا ـبالتعـاون اـلدولا وفريق ،  ــــــــــــــمن جمـلم 7/1وشــــــــــــــ   المؤتمر فا قرا     -17
ــاآ،  ــب االقتضــ ــنويم، حســ ــاعدة التقنمم علم النبر فا عقد اجتماعات عــ اللبراآ الح وميين العامل المعنا بالمســ

 وعقد اجتماعاتهما علم التعاقب، من أجل  مان اعتلدام الموا د اعتلداما فعاال.

ــر يوما ومن المقر  أن  عقد فريق اللبراآ   - 18 ــاعدة التقنمم اجتماع  الثانا عشــ الح وميين العامل المعنا بالمســ
عـــــــــوا  و مجاشـــــــــرة.  دولا عقب االجتما  الحادي عشـــــــــر لل ريق العامل المعنا بالتعاون ال   2020تموز/يولم    10و   9

 .  ( CTOC/COP/WG.2/2020/3  عرف علم المؤتمر فا دو ت  العاشرة التقرير المتعلق باالجتما  الثانا عشر ) 
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