
 CTOC/COP/WG.2/2022/1–CTOC/COP/WG.3/2022/1  األمــم المتحـدة  

  

 

 مؤتمر األطراف في اتفاقية
 الجريمةاألمم المتحدة لمكافحة  
 المنظمة عبر الوطنية

 
Distr.: General 

14 February 2022 

Arabic 

Original: English 

 

 

 030322    030322    V.22-00786 (A) 

*2200786* 
 

 فريق الخبراء الحكوميين العامل 
 المعني بالمساعدة التقنية 

 2022أيار/مايو  27- 23فيينا،  

 الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي 
 2022أيار/مايو  27- 23فيينا،  

     
 جدوال األعمال المؤقَّتان المشروحان    
 الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي    

 :)بند مشترك(المسائل التنظيمية  -1

 افتتاح االجتماع؛ )أ( 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. )ب( 

 من اتفاقية الجريمة المنظمة(. 17نقل األشخاص المحكوم عليهم )المادة  -2

تطبيق اتفاقية الجريمة المنظمة من أجل منع ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة  -3
)بنــد مشــــــــــــــترك بين الفريق العــامــل المعني بــالتعــاول الــدولي وفريق الخبرا  الحكوميين العــامــل المعني  

 بالمساعدة التقنية(.

 .)بند مشترك(مسائل أخرى  -4

 .  )بند مشترك(  اعتماد التقرير المشترك -5
  

 فريق الخبراء الحكوميين العامل المعني بالمساعدة التقنية    

 )بند مشترك(:المسائل التنظيمية  -1

 افتتاح االجتماع؛ )أ( 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. )ب( 

تطبيق اتفاقية الجريمة المنظمة من أجل منع ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة  -2
)بند مشــــــــــــترك بين فريق الخبرا  الحكوميين العامل المعني بالمســــــــــــاعدة التقنية والفريق العامل المعني  

 بالتعاول الدولي(.
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ــتراتيجيال الفعالة لمنع الجريمة المنظمة ومكافح -3 ــاني االسـ تها، بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنسـ
 وحقوق اإلنسال.

وضـــع واعتماد الةـــيهة النهائية للتولـــيال المنبجقة عن االجتماع الجاني عشـــر للفريق العامل )المعقود   -4
 .(2020تموز/يوليه  10و 9يومي  

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المســــــــائل المتعلقة بعلية اســــــــتعراا تنفيل اتفاقية األمم المتحدة  -5
 والبروتوكوالل الملحقة بها.

 .)بند مشترك(مسائل أخرى  -6

 .  )بند مشترك(اعتماد التقرير المشترك   -7
  

 الشروح   

 الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي   

 المسائل التنظيمية  - 1 

 افتتاح االجتماع  )أ(  

من يوم االثنين،   00/10ريق العامل المعني بالتعاول الدولي في الســـاعة  ســـوف يفتتال االجتماع الجالش عشـــر للف
 . 2022أيار/مايو  23

  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  

، وافق المكتب الموســـــــــــــع لميتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة 2021تموز/يوليه    30في 
جرا  الموافقة الةــــــــــــامتة، عل  مواعيد عقد اجتماعي الفريق العامل المعني المنظمة عبر الوطنية، باســــــــــــتخدام إ

بالتعاول الدولي وفريق الخبرا  الحكوميين العامل المعني بالمســـــاعدة التقنية، الللين ســـــيعقدال بالتعاقب في الفترة 
ــ ل تطبيق اتفاقية الجر 2022أيار/مايو   27إل   23من  ــتركة بشــ ــيكية مشــ ــة مواضــ يمة المنظمة  ، مع عقد مناقشــ

 . 10/6من أجل منع ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة، وفقا لقرار الميتمر 

، وافق المكتب الموسـع، باسـتخدام إجرا  الموافقة الةـامتة، عل  المواضـيع 2021كانول األول/ديسـمبر   22وفي 
 الفنية لالجتماع الجالش عشر للفريق العامل المعني بالتعاول الدولي. 

من جدول أعمال االجتماع الجالش عشـــــــــــر للفريق العامل المعني بالتعاول    2و 1وتبدأ المداوالل بشـــــــــــ ل البندين  
من جدول   2، وســتســتمر المناقشــة بشــ ل البند  2022أيار/مايو   23من يوم االثنين   00/10الدولي في الســاعة  

 من نفس اليوم. ومن المتوخ  أل تبدأ الجلســــال المشــــتركة للفريق العامل المعني 00/18األعمال حت  الســــاعة  
ــ ل البند المشــــــــــترك من جدول   ــاعدة التقنية بشــــــــ بالتعاول الدولي وفريق الخبرا  الحكوميين العامل المعني بالمســــــــ
األعمــال المعنول طتطبيق اتفــاقيــة الجريمــة المنظمــة من أجــل منع ومكــافحــة الجرائم المنظمــة عبر الوطنيــة التي 

من نفس اليوم.    00/18حت  الســــــــاعة   ، وســــــــتســــــــتمر2022أيار/مايو  24تضــــــــر بالبيئةط لــــــــ اح يوم الجالثا   
. ومن المقرر مناقشــــــــــة اعتماد التقرير 2022أيار/مايو  26وســــــــــتناقر مســــــــــائل أخرى بعد  هر يوم الخميس، 

المشـــــترك للفريق العامل المعني بالتعاول الدولي وفريق الخبرا  الحكوميين العامل المعني بالمســـــاعدة التقنية بعد 
 .2022أيار/مايو  27، ول اح يوم الجمعة 2022أيار/مايو  26 هر يوم الخميس 
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 ( عل  تنظيم األعمال والتهييرال الممكنة في هلا الةدد  19- أثر جائحة مرا فيروس كورونا )كوفيد   
( المســــــــتمرة، بما في ذلك القيود المفروضــــــــة عل  الســــــــفر،  19-نظرا لت ثير جائحة مرا فيروس كورونا )كوفيد

جتماع ضـــــرورية في أ  وق  خالل فترة وجيثة، مجل عقد االجتماع في شـــــكل  تةـــــ ال التهييرال في شـــــكل اال قد
هجين، يجمع بين عنةـــــــر المشـــــــاركة حضـــــــوريا والمشـــــــاركة عبر اإلنترن . ونظرا للقيود الثمنية التي تفرضـــــــها 
االســــــتعانة بمنةــــــة الترجمة الشــــــفوية عن باعد، فلل مدة االجتماعال الهجينة تقتةــــــر عل  ســــــاعتين، و التالي،  

ألــ ال من الضــرور  اعتماد الشــكل الهجين، فســيلثم إجرا  تعديل طديل في جدول األعمال. وتراقب األمانة  اإذ
الوضــــــــكية عن كجب وســــــــتقدم معلومال مســــــــت ملة في الوق  المناســــــــب عن تنظيم العمل، رهنا بموافقة المكتب 

 ين للفريقين العاملين.الموسع. ولللك، تانةال الوفود باالطالع بةورة منتظمة عل  الةفحتين الش كيت 
  

 من اتفاقية الجريمة المنظمة(   17نقل األشخاص المحكوم عليهم )المادة   - 2 

ــيع مختلفة تتعلق بالتعاول الدولي في   ــابقة، ناقر الفريق العامل المعني بالتعاول الدولي مواضــــــــــ في االجتماعال الســــــــــ
ــيع المقترحة التي قدمها ا  ــائل الجنائية، بما في ذلك المواضـــ لفريق العامل نفســـــه. وناقر، عل  وجه الخةـــــوص،  المســـ

ــائل الجنائية )المادة   ــاعدة القانونية المت ادلة في المســ ــليم    18جوانب مختلفة من المســ من اتفاقية الجريمة المنظمة( وتســ
، التعاول الدولي ألغراا المةـــــــــادرة 2016(. وعالوة عل  ذلك، ناقر الفريق العامل، في عام 16المجرمين )المادة  

، نقل اإلجرا ال الجنائية  2017 عام  (، وفي 14و   13التةــرف في عائدال الجرائم أو الممتل ال المةــادرة )المادتال  و 
عل  موضوعي    2021و   2020(. وعالوة عل  ذلك، ركث الفريق العامل في اجتماعاته المعقودة في عامي  21)المادة 

 عل  التوالي(.   20و   19)المادتال  التحقيقال المشتركة وأساليب التحر  الخالة  

و ما أل مرحلة االســــــــتعراا المقبلة علية اســــــــتعراا تنفيل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية والبروتوكوالل الملحقة بها ســـتركث عل  التعاول الدولي والمســـاعدة القانونية المت ادلة والمةـــادرة، ســـوف  

ــتنادا إل  المالحظال    تتاح للفريق العامل ــة اســــــــ ــة إعادة النظر في تلك األحكام إلجرا  مثيد من المناقشــــــــ فرلــــــــ
 واالتجاهال والتحديال المشتركة التي استبين  من خالل عملية االستعراا. 

ــة تركيث اهتمامه عل  المادة  من اتفاقية الجريمة المنظمة    17وقبل بلوغ تلك المرحلة، تتاح للفريق العامل فرلــــــــ
، لعل الدول األطراف تود 17ألشـخاص المحكوم عليهم(، التي لم يناقشـها بعد في اجتماعاته. ووفقا للمادة )نقل ا

أل تنظر في إبرام اتفاقال أو ترتي ال ثنائية أو متعددة األطراف بشــ ل نقل األشــخاص اللين يحكم عليهم بعقو ة 
مشــمولة باتفاقية الجريمة المنظمة إل  إقليمها  الح س أو ب شــكال أخرى من الحرمال من الحرية، الرت ابهم جرائم

 ل ي يتسن  ألولئك األشخاص إكمال مدة عقو تهم هناك.  

وعالوة عل  ذـلك، لعـل الفريق العـامـل يود التركيث عل  االعتـ ارال العملـية في مجـال نـقل األشــــــــــــــخـاص المحكوم 
ل الدولي هله في المســـــــــــائل الجنائية قد  عليهم، مجل الممارســـــــــــال الجيدة والتحديال، مع مراعاة أل طريقة التعاو 

 .19-ت ثرل بشكل خاص أثنا  جائحة كوفيد

ــية من إعداد األمانة  2وللنظر في البند   ــاســ من جدول األعمال، ســــتعرا عل  الفريق العامل ورقة معلومال أســ
ــادة   )الــمـــــ عــلــيــهــم  الــمــحــكــوم  ــاص  األشــــــــــــــــخـــــ ــل  نــقـــــ ــة(   17بشــــــــــــــــــــ ل  الــمــنــظـــمـــــ ــة  الــجــريــمـــــ ــة  ــاقــيـــــ اتــفـــــ مــن 

(CTOC/COP/WG.3/2022/2 ســــــتتضــــــمن معلومال عن االعت ارال العملية والقانونية والممارســــــال الجيدة ،)
 والتحديال التي تواَجه فيما يتعلق بنقل األشخاص المحكوم عليهم.
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 الوثائق   
ــية أعدتها األمانة بشـــــــ ل نقل  ــاســـــ من اتفاقية الجريمة  17األشـــــــخاص المحكوم عليهم )المادة ورقة معلومال أســـــ

 (CTOC/COP/WG.3/2022/2المنظمة( )
  

 تطبيق اتفاقية الجريمة المنظمة من أجل منع ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة  - 3 

ول األعمال، ســــتقدم األمانة معلومال مســــت ملة موجثة عن األدوال المتاحة وأنشــــطة المســــاعدة  في إطار بند جد
 التقنية الجارية بهدف منع ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة.

، إل  10/6وطلـب ميتمر األطراف في اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة، في قراره  
فريق الخبرا  الحكوميين العامل المعني بالمســاعدة التقنية والفريق العامل المعني بالتعاول الدولي، إجرا  مناقشــة  

مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضــــــــر مواضــــــــيكية مشــــــــتركة بشــــــــ ل تطبيق االتفاقية من أجل منع و 
بالبيئة، وتقديم تولـــــيال ل ي ينظر فيها ميتمر األطراف في االتفاقية في دورته الحادية عشـــــرة، في إطار والية 
ــيكية المشـــتركة، من المقرر  ــير المناقشـــة المواضـ كل منهما، من أجل تعثيث التطبيق العملي لالتفاقية. و غية تيسـ

، مع عقد جلســــــــــال مشــــــــــتركة 2022أيار/مايو   27إل    23لفريقال العامالل بالتعاقب في الفترة من  أل يجتمع ا
 بش ل هلا البند المشترك من جدول األعمال.

وســــتســــتند المناقشــــة المواضــــيكية المشــــتركة إل  مناقشــــال الخبرا  بشــــ ل منع ومكافحة الجرائم التي تضــــر بالبيئة التي  
ـــ ا /فبراير    16إل     14ـعداـلة الجـنائـية، في فترة ـما بين اـلدورتين، من عـقدتـها لجـنة منع الجريـمة وال  ، وـناقر 2022شـــــــــــ

فيها المشـاركول السـبل الملموسـة لتحسـين االسـتراتيجيال وتدابير التةـد  من أجل منع هله الجرائم ومكافحتها بفعالية،  
لخبرا  عل  مواضــــيع مجل منع الجرائم  وتعثيث التعاول الدولي عل  المســــتوى التنفيل  بهلا الشــــ ل. وركثل مناقشــــال ا 

التي تضــــر بالبيئة؛ ومكافحة الجرائم التي تضــــر بالبيئة؛ وتعثيث التعاول الدولي من أجل التةــــد  للجرائم التي تضــــر  
بالبيئة. وســــتســــت شــــل المناقشــــة المواضــــيكية المشــــتركة التي ســــيعقدها الفريقال العامالل التابعال لميتمر األطراف في  

ــبل  اتفاقية األم  ــيل، ناهات التجريم لدى نظرهما في ســ م المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بمثيد من التفةــ
التةــد  للجرائم التي تضــر بالبيئة، فضــال عن المســائل المتةــلة بالتعاول الدولي من أجل مكافحة الجرائم التي تضــر  

 االتفاقية.   بالبيئة، بما في ذلك التطبيق العملي لألحكام ذال الةلة من 
  

 الوثائق   
ــاســـــــــــــــية أعـدتهـا األمـاـنة عن تطبيق اتفـاقـية الجريمـة المنظمـة من أجـل منع ومكـافحـة الجرائم   ورقـة معلومـال أســــــــــــ

 (CTOC/COP/WG.2/2022/3-CTOC/COP/WG.3/2022/3المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة )
  

 مسائل أخرى  - 4 

ــت ملة موجثة   ــتقدم األمانة، في جملة أمور، معلومال مسـ ــائل أخرى، سـ في إطار بند جدول األعمال المتعلق بمسـ
خاللــــة القضــــايا الخالــــة بالتعاول الدولي في المســــائل الجنائية التي عن أدوال التعاول الدولي المتاحة، مجل 

 .األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ك ساس قانوني، التي نشرل ميخرا استخدم  فيها اتفاقية

ــائــل أخرى يراد طرحهــا في إطــار البنــد   من جــدول األعمــال،   4ونظرا لعــدم توجيــه انت ــاه األمــانــة إل  أ  مســـــــــــــ
 يتوقع في الوق  الحاضر تقديم أ  وثائق بش ل هلا البند.   فال
  

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2022/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2022/3-CTOC/COP/WG.3/2022/3
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 اعتماد التقرير المشترك  - 5  

ــاعدة التقنية تقريرا   ــيعتمد الفريق العامل المعني بالتعاول الدولي وفريق الخبرا  الحكوميين العامل المعني بالمســ ســ
 نة إعداد مشروعه.مشتركا عن اجتماعاتهما، بما في ذلك مناقشتهما المشتركة، تتول  األما

 
 

 فريق الخبراء الحكوميين العامل المعني بالمساعدة التقنية   

 لمسائل التنظيمية ا  - 1 

 افتتاح االجتماع  )أ(  

ســـــــــوف يفتتال االجتماع الجالش عشـــــــــر لفريق الخبرا  الحكوميين العامل المعني بالمســـــــــاعدة التقنية في الســـــــــاعة  
 . 2022أيار/مايو   23من يوم االثنين،   00/10

  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  

)ب( من جـدول األعمـال الميقـ  لالجتمـاع   1لالطالع عل  شــــــــــــــروح بشـــــــــــــــ ل هـلا البنـد، انظر أيضـــــــــــــــا البنـد  
 عشر للفريق العامل المعني بالتعاول الدولي، أعاله.  الجالش

وافقة الةـامتة، عل  المواضـيع ، وافق المكتب الموسـع، باسـتخدام إجرا  الم2021كانول األول/ديسـمبر   22وفي 
 الفنية لالجتماع الجالش عشر لفريق الخبرا  الحكوميين العامل المعني بالمساعدة التقنية.

ومن المتوخ  أل تبــدأ االجتمــاعــال المشـــــــــــــتركــة للفريق العــامــل المعني بــالتعــاول الــدولي وفريق الخبرا  الحكوميين  
ــ ل البند   ــاعدة التقنية بشـ ــترك من جدول األعمال المعنول طتطبيق اتفاقية الجريمة المنظمة  العامل المعني بالمسـ المشـ

ــ اح يوم الجالثا    ــر بالبيئةط لـــ   2022أيار/مايو    24من أجل منع ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضـــ
ــاعة   ــتمر حت  الســـــــ ــتســـــــ ــة البند    18/ 00وســـــــ من جدول أعمال فريق الخبرا     3من نفس اليوم. ومن المقرر مناقشـــــــ

  5و   4. ومن المقرر مناقشـــة البندين  2022أيار/مايو   25الحكوميين العامل المعني بالمســـاعدة التقنية يوم األر عا   
  أيــار/  26س  من جــدول أعمــال فريق الخبرا  الحكوميين العــامــل المعني بــالمســـــــــــــــاعــدة التقنيــة لـــــــــــــ ــاح يوم الخمي 

ــائل أخرى بعد  هر يوم الخميس، 2022 مايو  ــتناقر مســـ . ومن المقرر مناقشـــــة اعتماد  2022أيار/مايو    26. وســـ
التقرير المشــــترك لفريق الخبرا  الحكوميين العامل المعني بالمســــاعدة التقنية والفريق العامل المعني بالتعاول الدولي 

 . 2022أيار/مايو    27اح يوم الجمعة ، ول  2022أيار/مايو    26بعد  هر يوم الخميس 
  

 تطبيق اتفاقية الجريمة المنظمة من أجل منع ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة  - 2 

من جدول األعمال الميق  لالجتماع الجالش عشـــــر للفريق  3لالطالع عل  شـــــروح بشـــــ ل هلا البند، انظر البند  
 لي، أعاله.العامل المعني بالتعاول الدو 

  
االستراتيجيات الفعالة لمنع الجريمة المنظمة ومكافحتها، بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني   -3 

 وحقوق اإلنسان

في إطار بند جدول األعمال، ســــتقدم األمانة معلومال مســــت ملة موجثة عن األدوال المتاحة وأنشــــطة المســــاعدة  
 استراتيجيال لمنع الجريمة المنظمة ومكافحتها.التقنية الجارية بهدف وضع 

، 10/4وطلــب ميتمر األطراف في اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة، في قراره  
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرال والجريمة )المكتب( موالــــــــلة تقديم المســــــــاعدة التقنية و نا  القدرال   إل 
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إل  الدول األعضا ، بنا  عل  طلبها، من أجل دعم قدرتها عل  منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها، 
ــتراتيجيال الوطنية لم ــع االسـ ــاعدة في وضـ ــائل منها تقديم المسـ نع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها. بوسـ

بوضــع والطالق مجموعة أدوال خالــة باســتراتيجية الجريمة  2021واســتجابة لللك الطلب، قام المكتب في عام 
 Organized crime strategy toolkit forالمنظمـة من أجـل وضــــــــــــــع اســــــــــــــتراتيجيـال ذال أثر كبير بعنوال  

developing high-impact strategies . 

و ـنا  عل  مجموعـة األدوال، لعـل الفريق العـامـل يود تركيث مـداوالـته عل  تـ ادل الخبرال المتعلقـة بكيدـية إدمـا  
أحكام االتفاقية في االســــــــــــــتراتيجيال الفعالة لمنع الجريمة المنظمة ومكافحتها. ولعل الفريق العامل يود أيضــــــــــــــا 

ــاملة التي يمكن أل ت  ــتراتيجيال الجريمة المنظمة،  النظر في الم ادئ واألهداف الشــــ ســــــاعد في توجيه وضــــــع اســــ
واـلدروس المســــــــــــــتفـادة والممـارســــــــــــــال الجـيدة من حـيش األنشــــــــــــــطـة والت تيكـال والقـدرال التي تخـدم تـلك المـ ادئ 
واألهداف، فضـــــال عن رلـــــد وتقييم فعالية اســـــتراتيجيال منع الجريمة المنظمة ومكافحتها. كما يمكنه أل يت ادل 

مال خطر الجريمة المنظمة الخطيرة عل  الةـــعيد المحلي أو أ  تقارير ووثائق أخرى قائمة  المعلومال عن تقيي 
عل  المعرفة تتعلق بالجريمة المنظمة، ألنها تســــتخدم كقاعدة أدلة لهله االســــتراتيجيال، ونوع المعلومال الالزمة 

ل  منع الجريمة المنظمة عبر بشـ ل تهديدال الجريمة المنظمة عل  الةـعيد العالمي من أجل دعم قدرة الدول ع
الوطنية ومكافحتها. وأخيرا، لعل الفريق العامل يود مناقشـــــــــة ســـــــــبل ووســـــــــائل تعميم مراعاة المنظور الجنســـــــــاني 

 واعت ارال حقوق اإلنسال في إطار استراتيجيال منع الجريمة المنظمة ومكافحتها.
  

 الوثائق   
ــتر  ــ ل االســـ ــية أعدتها األمانة بشـــ ــاســـ اتيجيال الفعالة لمنع الجريمة المنظمة ومكافحتها، بما في  ورقة معلومال أســـ
 (CTOC/COP/WG.2/2022/2ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني وحقوق اإلنسال )

  
شر للفريق العامل وضع واعتماد الصيغة النهائية للتوصيات المنبثقة عن االجتماع الثاني ع -4 

 (2020تموز/يوليه    10و  9يومي   )المعقود 

ــاعدة التقنية يومي  ــر لفريق الخبرا  الحكوميين العامل المعني بالمســـــــــ  تموز/ 10و 9عقد االجتماع الجاني عشـــــــــ

. وفي ذلك االجتماع، كال بندا جدول األعمال الموضـــــــــو"يال هما طتحديش الســـــــــجالل التشـــــــــريكية 2020 يوليه
األطراف تحضـــــــــــــيرا علية اســـــــــــــتعراا تنفيل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  للدول 

والبروتوكوالل الملحقـة بهـاط وطتطبيق اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة في االجتهـاد  
 القانوني المحليط.

ني عشــــــــــــــر من خالل اتةــــــــــــــال جميع المـندو ين، وكـلـلك الرئيس،  ، عقـد االجتمـاع الـجا19-ونظرا لجـائحـة كوفـيد
بواســطة منةــة للترجمة الشــفوية عبر اإلنترن ، ولم يحضــر في قاعة االجتماع ســوى ممجلو األمانة. ونظرا لتلك 
القيود، لم يتســــــن ات اع الممارســــــة المعمول بها والمتمجلة في التفاوا بشــــــ ل مشــــــاريع التولــــــيال أثنا  اجتماع 

 عامل واعتمادها كجث  من التقرير النهائي.  الفريق ال

و دال من ذلك، أرفق  مشاريع التوليال المعنونة طنقا  مناقشة للنظر فيها مستقبال است انها رئيس فريق الخبرا   
(.  CTOC/COP/WG.2/2020/3الحكوميين العامل المعني بالمســـــــــــــاعدة التقنيةط بتقرير اجتماع الفريق العامل )

 وتماشيا مع الممارسة المت عة، قدم التقرير إل  ميتمر األطراف في دورته العاشرة. 

وقبـل الـدورة العـاشــــــــــــــرة لميتمر األطراف، وافق المكتـب الموســــــــــــــع، بـاســــــــــــــتخـدام إجرا  الموافقـة الةـــــــــــــــامتـة في  
، عل  إجراٍ  تفاوضـــــ  بشـــــ نه الدول األعضـــــا  خالل مشـــــاورال غير رســـــمية. وتضـــــمن 2020تموز/يوليه   31

ــم  بـــــــــــــــــــطفترة التف رط، التي قام  األمانة خاللها، نيابة عن رئيس الفر  ــروع اإلجرا  ما يســ يق العامل، بتعميم مشــ

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2022/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2020/3
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التولــــيال في شــــكل ورقة غير رســــمية )قبل نشــــر التقرير النهائي( عل  ال عجال الدائمة للدول األعضــــا  التي 
ســجل  نفســها للمشــاركة في اجتماع الفريق العامل، وكللك عل  جميع أعضــا  الوفود المســجلين، وحددل موعدا 

 يقال عل  نقا  المناقشة الموضوعة لينظر فيها الميتمر الحقا. لتقديم التعل 2020أيلول/سبتمبر  16أقة  هو 

وقد أتيح  التعليقال التي قدمتها الدول األطراف قبل الموعد األقةـــــــ  المشـــــــار إليه أعاله لميتمر األطراف في  
 (.  CTOC/COP/2020/CRP.5دورته العاشرة في ورقة اجتماع )

عل  شـكل الدورة العاشـرة للميتمر، لم يتسـن ات اع الممارسـة   19-ونظرا للظروف المبينة أعاله وأثر جائحة كوفيد
ــيال الفريق العامل التي جرى   ــابقة للميتمر، وهي الســـــعي إل  إقرار الميتمر لتولـــ المعمول بها في الدورال الســـ

 التفاوا بش نها من خالل اعتماد قرار ترفق به تلك التوليال.

رئيس الفريق العامل في اجتماعه الجاني عشــر، أل تســتمر المناقشــة  و نا  عل  ذلك، اقترح  األمانة، بالتشــاور مع 
ــيال واعتمادها  ــيهة النهائية للتولــ ــع الةــ ــت انها رئيس فريق    -   الرامية إل  وضــ ــة التي اســ ــتنادا إل  نقا  المناقشــ اســ

ــتقبال  ــاعدة التقنية للنظر فيها مســـــــــ ــر للفريق في االجتماع  -  الخبرا  الحكوميين العامل المعني بالمســـــــــ الجالش عشـــــــــ
 العامل، بغية عرا تلك التوليال عل  ميتمر األطراف في دورته الحادية عشرة من أجل إقرارها. 

، بهدف اعتماد التولــيال وتقديمها  2020ولعل الفريق العامل يود موالــلة وختم المناقشــال التي بدأل في عام 
هائيا. وســـــيكول أســـــاس المناقشـــــة هو تقرير اجتماع إل  ميتمر األطراف في دورته الحادية عشـــــرة بغية إقرارها ن 

( وورقــة االجتمــاع  CTOC/COP/WG.2/2020/3)  2020تموز/يوليــه    10و  9الفريق العــامــل الــل  عقــد يومي  
ــتخدامCTOC/COP/2020/CRP.5الملكورة أعاله ) ــية    (. وعالوة عل  ذلك، يمكن اســــ ــاســــ ورقة المعلومال األســــ

ــه   ــد في تموز/يوليـ ــل  عقـ ــل، الـ ــامـ ــاع األخير للفريق العـ ــة لالجتمـ ــانـ ــا األمـ ــدتهـ ــة  2020التي أعـ ــادة مرجكيـ ، كمـ
(CTOC/COP/WG.2/2020/2.) 
  

 الوثائق   
ــاســــــــــــــيــة من إعــداد األمــانــة عن تطبي  ق اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة  ورقــة معلومــال أســـــــــــــ

 (CTOC/COP/WG.2/2020/2الوطنية في االجتهاد القانوني المحلي ) عبر

ــا فيينــ المعقود في  التقنيــــة  ــدة  ــاعــ ــالمســـــــــــــــ بــ ــامــــل المعني  العــ الخبرا  الحكوميين  يومي   تقرير عن اجتمــــاع فريق 
 (  CTOC/COP/WG.2/2020/3) 2020تموز/يوليه  10و 9

ــتقبال والمنبجقة عن  ــينظر فيها مســــــ ــة التي ســــــ ــ ل نقا  المناقشــــــ ــمن التعليقال الواردة بشــــــ ملكرة من األمانة تتضــــــ
(  2020تموز/يوليه    10و 9االجتماع الجاني عشــــــــــــــر للفريق العامل المعني بالمســــــــــــــاعدة التقنية )المعقود يومي  

(CTOC/COP/2020/CRP.5) 
  

ذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المسائل المتعلقة بآلية استعراض تنفي -5 
 والبروتوكوالت الملحقة بها

ــتعراا   ــائل المتعلقة بعلية اســ في إطار بند جدول األعمال، ســــوف تقدم األمانة معلومال محدثة وجيثة عن المســ
 والل الملحقة بها.تنفيل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوك

من إجرا ال وقواعد تشــهيل يلية اســتعراا تنفيل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة   12ووفقا للفقرة  
عبر الوطنية والبروتوكوالل الملحقة بها، تادر  مســـ لة اســـتعراا العملية طكبند في جداول أعمال الميتمر وأفرقته  

ية القائمة ل ل منهم. ونظرًا للطابع التدريجي العاملة، بما يتوافق مع مجاالل خبراتهم الفنية ودول المســــــاس بالوال
، يقرر الميتمر أو المكتب الموســع في وق  مناســب محتوى جداول أعمال ومواعيد اجتماعال …لالســتعراضــال

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2020/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2020/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2020/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2020/3
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األفرقة العاملة. و غية الت كد من ألَّ بمقدور األفرقة العاملة أل تســـــهم في اعلية وأل تنفل في نفس الوق  والياتها 
يضـــــــــًا، ال ين هي أل ام فريق عامل أل يخةـــــــــ  أكجر من بند واحد من بنود جدول أعماله في كل دورة  القائمة أ

 للمسائل المتةلة بسير عملية االستعراا.ط 

من اإلجرا ال والقواعد إل  أل فريق الخبرا  الحكوميين العامل المعني بالمســـــاعدة    44وعالوة عل  ذلك، تشـــــير الفقرة  
اجال من المســــــــاعدة التقنية المســــــــت انة أثنا  عملية االســــــــتعراا ويقدم تولــــــــيال إل  ميتمر  التقنية ينظر في االحتي 

 األطراف بش ل كيدية مساعدة الدول األطراف في جهودها الرامية إل  تنفيل االتفاقية والبروتوكوالل الملحقة بها. 

في المرحلة األول  من عملية   وفي حين أنه ليس من المتوقع االنتها  من إعداد عدد كاف من قوائم المالحظال
، بغية إتاحة مناقشـــــــة النتائت، وكللك بشـــــــكل خاص احتياجال  2022االســـــــتعراا بحلول الر ع الجاني من عام 

ــت انة، لعل الفريق العامل يود أل يكرس اهتمامه لتحديش التطورال الراهنة والتقدم المحرز  المســـــاعدة التقنية المســـ
 فرلة للدول األطراف لت ادل خبراتهم التي قدم  حت  اعل.  في يلية استعراا التنفيل والتاحة

  
 مسائل أخرى  - 6 

ــت ملة موجثة عن أدوال   ــائل أخرى، ســـــوف تقدم األمانة معلومال مســـ في إطار بند جدول األعمال المتعلق بمســـ
 المساعدة التقنية المتاحة بهدف منع الجريمة المنظمة ومكافحتها.

ــائــل أخرى يراد طرحهــا في إطــار البنــد   من جــدول األعمــال،   6ونظرا لعــدم توجيــه انت ــاه األمــانــة إل  أ  مســـــــــــــ
 يتوقع في الوق  الحاضر تقديم أ  وثائق بش ل هلا البند. فال
  

 اعتماد التقرير المشترك  - 7 

المعني بالتعاول الدولي تقريرا   ســـــيعتمد فريق الخبرا  الحكوميين العامل المعني بالمســـــاعدة التقنية والفريق العامل
 مشتركا عن اجتماعاتهما، بما في ذلك مناقشتهما المشتركة، تتول  األمانة إعداد مشروعه. 
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 المرفق 
 تنظيم األعمال المقترح   

 
 فريق الخبرا  الحكوميين العامل المعني بالمساعدة التقنية  الفريق العامل المعني بالتعاول الدولي  

 العنوال أو الولل  بند جدول األعمال  العنوال أو الولل  بند جدول األعمال  والوق  التاريخ  

 2022أيار/مايو    23االثنين،       

 افتتاح االجتماع  )أ(   1 افتتاح االجتماع  )أ(   1 13/ 00– 10/ 00

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(   1 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(   1 

 
  17نقل األشخاص المحكوم عليهم )المادة   2

   من اتفاقية الجريمة المنظمة( 

  17نقل األشخاص المحكوم عليهم )المادة   2 18/ 00- 15/ 00
 )تابع( من اتفاقية الجريمة المنظمة(  

  

   2022أيار/مايو    24الثالثاء،  

تطبيق اتفاقية الجريمة المنظمة من أجل   3 13/ 00– 10/ 00
الجرائم المنظمة عبر  منع ومكافحة  

 الوطنية التي تضر بالبيئة 
2 

تطبيق اتفاقية الجريمة المنظمة من أجل  
منع ومكافحة الجرائم المنظمة عبر  

 الوطنية التي تضر بالبيئة 

تطبيق اتفاقية الجريمة المنظمة من أجل   3 18/ 00- 15/ 00
منع ومكافحة الجرائم المنظمة عبر  

 )تابع( الوطنية التي تضر بالبيئة  
2 

تطبيق اتفاقية الجريمة المنظمة من أجل  
منع ومكافحة الجرائم المنظمة عبر  

 )تابع( الوطنية التي تضر بالبيئة  

 2022أيار/مايو    25األربعاء،  

االستراتيجيال الفعالة لمنع الجريمة   3   13/ 00– 10/ 00
المنظمة ومكافحتها، بما في ذلك تعميم  

مراعاة المنظور الجنساني وحقوق  
 اإلنسال 

االستراتيجيال الفعالة لمنع الجريمة   3   18/ 00- 15/ 00
المنظمة ومكافحتها، بما في ذلك تعميم  

مراعاة المنظور الجنساني وحقوق  
 )تابع( اإلنسال  

   2022أيار/مايو    26الخميس،  

وضع واعتماد الةيهة النهائية   4   13/ 00– 10/ 00
للتوليال المنبجقة عن االجتماع الجاني  

  9عشر للفريق العامل )المعقود يومي  
 ( 2020تموز/يوليه    10و 

المسائل المتعلقة بعلية استعراا تنفيل   5   
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة  
المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالل  

 الملحقة بها 
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 فريق الخبرا  الحكوميين العامل المعني بالمساعدة التقنية  الفريق العامل المعني بالتعاول الدولي  
 العنوال أو الولل  بند جدول األعمال  العنوال أو الولل  بند جدول األعمال  والوق  التاريخ  

     
 مسائل أخرى  6 مسائل أخرى  4 18/ 00- 15/ 00

 اعتماد التقرير المشترك  7 اعتماد التقرير المشترك  5 

 2022أيار/مايو    27الجمعة،  

 )تابع( اعتماد التقرير المشترك   7 )تابع( اعتماد التقرير المشترك   5 13/ 00– 10/ 00
 


