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الشروح
الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي
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المسائل التنظيمية

(أ)

افتتاح االجتماع
س ــوف يفتتال االجتماع الجالش عش ــر للفريق العامل المعني بالتعاول الدولي في الس ــاعة  10/00من يوم االثنين،

 23أيار/مايو .2022
(ب)

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
في  30تموز/يوليه  ،2021وافق المكتب الموس ـ ـ ـ ـ ـ ــع لميتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية ،باسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام إج ار الموافقة الةـ ـ ـ ـ ـ ــامتة ،عل مواعيد عقد اجتماعي الفريق العامل المعني

بالتعاول الدولي وفريق الخب ار الحكوميين العامل المعني بالمس ـ ــاعدة التقنية ،الللين س ـ ــيعقدال بالتعاقب في الفترة

من  23إل  27أيار/مايو  ،2022مع عقد مناقشـ ــة مواضـ ــيكية مشـ ــتركة بش ـ ـ ل تطبيق اتفاقية الجريمة المنظمة
من أجل منع ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة ،وفقا لقرار الميتمر .6/10

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

وتبدأ المداوالل بش ـ ـ ـ ـ ـ ل البندين  1و 2من جدول أعمال االجتماع الجالش عش ـ ـ ـ ـ ــر للفريق العامل المعني بالتعاول

الدولي في الســاعة  10/00من يوم االثنين  23أيار/مايو  ،2022وســتســتمر المناقشــة بش ـ ل البند  2من جدول

األعمال حت السـ ــاعة  18/00من نفس اليوم .ومن المتوخ أل تبدأ الجلسـ ــال المشـ ــتركة للفريق العامل المعني
بالتعاول الدولي وفريق الخب ار الحكوميين العامل المعني بالمسـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنية بش ـ ـ ـ ـ ـ ل البند المشـ ـ ـ ـ ــترك من جدول

األعمــال المعنول طتطبيق اتفــاقيــة الجريمــة المنظمــة من أجــل منع ومكــافحــة الجرائم المنظمــة عبر الوطنيــة التي
تضـ ـ ـ ــر بالبيئةط لـ ـ ـ ـ اح يوم الجالثا  24أيار/مايو  ،2022وسـ ـ ـ ــتسـ ـ ـ ــتمر حت السـ ـ ـ ــاعة  18/00من نفس اليوم.

وسـ ـ ـ ـ ــتناقر مسـ ـ ـ ـ ــائل أخرى بعد هر يوم الخميس 26 ،أيار/مايو  .2022ومن المقرر مناقشـ ـ ـ ـ ــة اعتماد التقرير

المش ـ ــترك للفريق العامل المعني بالتعاول الدولي وفريق الخب ار الحكوميين العامل المعني بالمس ـ ــاعدة التقنية بعد
هر يوم الخميس  26أيار/مايو  ،2022ول اح يوم الجمعة  27أيار/مايو .2022
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أثر جائحة مرا فيروس كورونا (كوفيد ) 19-عل تنظيم األعمال والتهييرال الممكنة في هلا الةدد
نظ ار لت ثير جائحة مرا فيروس كورونا (كوفيد )19-المسـ ـ ـ ــتمرة ،بما في ذلك القيود المفروضـ ـ ـ ــة عل السـ ـ ـ ــفر،

قد تة ـ ـ ال التهييرال في ش ـ ــكل االجتماع ض ـ ــرورية في أ وق

خالل فترة وجيثة ،مجل عقد االجتماع في ش ـ ــكل

هجين ،يجمع بين عنة ـ ـ ــر المش ـ ـ ــاركة حض ـ ـ ــوريا والمش ـ ـ ــاركة عبر اإلنترن  .ونظ ار للقيود الثمنية التي تفرض ـ ـ ــها

االسـ ـ ــتعانة بمنةـ ـ ــة الترجمة الشـ ـ ــفوية عن ابعد ،فلل مدة االجتماعال الهجينة تقتةـ ـ ــر عل سـ ـ ــاعتين ،و التالي،
إذا ألـ ال من الضــرور اعتماد الشــكل الهجين ،فســيلثم إج ار تعديل طديل في جدول األعمال .وتراقب األمانة
الوضـ ـ ـ ــكية عن كجب وسـ ـ ـ ــتقدم معلومال مسـ ـ ـ ــت ملة في الوق

المناسـ ـ ـ ــب عن تنظيم العمل ،رهنا بموافقة المكتب

الموسع .ولللك ،تانةال الوفود باالطالع بةورة منتظمة عل الةفحتين الش كيتين للفريقين العاملين.
-2

نقل األشخاص المحكوم عليهم (المادة  17من اتفاقية الجريمة المنظمة)
في االجتماعال السـ ـ ـ ـ ـ ــابقة ،ناقر الفريق العامل المعني بالتعاول الدولي مواضـ ـ ـ ـ ـ ــيع مختلفة تتعلق بالتعاول الدولي في
المس ـ ــائل الجنائية ،بما في ذلك المواض ـ ــيع المقترحة التي قدمها الفريق العامل نفس ـ ــه .وناقر ،عل وجه الخة ـ ــوص،

جوانب مختلفة من المسـ ــاعدة القانونية المت ادلة في المسـ ــائل الجنائية (المادة  18من اتفاقية الجريمة المنظمة) وتسـ ــليم

المجرمين (المادة  .)16وعالوة عل ذلك ،ناقر الفريق العامل ،في عام  ،2016التعاول الدولي ألغراا المة ـ ـ ـ ــادرة

والتةــرف في عائدال الجرائم أو الممتل ال المةــادرة (المادتال  13و ،)14وفي عام  ،2017نقل اإلج ار ال الجنائية

(المادة  .)21وعالوة عل ذلك ،ركث الفريق العامل في اجتماعاته المعقودة في عامي  2020و 2021عل موضوعي
التحقيقال المشتركة وأساليب التحر الخالة (المادتال  19و 20عل التوالي).

و ما أل مرحلة االسـ ـ ـ ــتعراا المقبلة علية اسـ ـ ـ ــتعراا تنفيل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر

الوطنية والبروتوكوالل الملحقة بها س ــتركث عل التعاول الدولي والمس ــاعدة القانونية المت ادلة والمة ــادرة ،س ــوف
تتاح للفريق العامل فرلـ ـ ـ ـ ــة إعادة النظر في تلك األحكام إلج ار مثيد من المناقشـ ـ ـ ـ ــة اسـ ـ ـ ـ ــتنادا إل المالحظال
واالتجاهال والتحديال المشتركة التي استبين

من خالل عملية االستعراا.

وقبل بلوغ تلك المرحلة ،تتاح للفريق العامل فرلـ ـ ـ ـ ــة تركيث اهتمامه عل المادة  17من اتفاقية الجريمة المنظمة

(نقل األشـخاص المحكوم عليهم) ،التي لم يناقشـها بعد في اجتماعاته .ووفقا للمادة  ،17لعل الدول األطراف تود
أل تنظر في إبرام اتفاقال أو ترتي ال ثنائية أو متعددة األطراف بش ـ ل نقل األشــخاص اللين يحكم عليهم بعقو ة

الح س أو ب شــكال أخرى من الحرمال من الحرية ،الرت ابهم جرائم مشــمولة باتفاقية الجريمة المنظمة إل إقليمها
ل ي يتسن ألولئك األشخاص إكمال مدة عقو تهم هناك.

وعالوة عل ذلـك ،لعـل الفريق العـامـل يود التركيث عل االعت ـارال العمليـة في مجـال نقـل األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص المحكوم

عليهم ،مجل الممارس ـ ـ ـ ـ ــال الجيدة والتحديال ،مع مراعاة أل طريقة التعاول الدولي هله في المس ـ ـ ـ ـ ــائل الجنائية قد

ت ثرل بشكل خاص أثنا جائحة كوفيد.19-

وللنظر في البند  2من جدول األعمال ،سـ ــتعرا عل الفريق العامل ورقة معلومال أسـ ــاسـ ــية من إعداد األمانة
بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ن ـق ـ ـ ــل األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ال ـم ـح ـكــوم ع ـل ـي ـهــم (ال ـم ـ ـ ــادة  17مــن ات ـف ـ ـ ــاق ـي ـ ـ ــة ال ـج ـري ـم ـ ـ ــة ال ـم ـن ـظ ـم ـ ـ ــة)

( ،)CTOC/COP/WG.3/2022/2سـ ـ ــتتضـ ـ ــمن معلومال عن االعت ارال العملية والقانونية والممارسـ ـ ــال الجيدة
اجه فيما يتعلق بنقل األشخاص المحكوم عليهم.
والتحديال التي تو َ
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الوثائق
ورقة معلومال أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية أعدتها األمانة بشـ ـ ـ ـ ل نقل األش ـ ـ ــخاص المحكوم عليهم (المادة  17من اتفاقية الجريمة

المنظمة) ()CTOC/COP/WG.3/2022/2
-3

تطبيق اتفاقية الجريمة المنظمة من أجل منع ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة
في إطار بند جدول األعمال ،سـ ــتقدم األمانة معلومال مسـ ــت ملة موجثة عن األدوال المتاحة وأنشـ ــطة المسـ ــاعدة
التقنية الجارية بهدف منع ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة.

وطلـب ميتمر األطراف في اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة ،في ق ارره  ،6/10إل

فريق الخب ار الحكوميين العامل المعني بالمســاعدة التقنية والفريق العامل المعني بالتعاول الدولي ،إج ار مناقشــة
مواضـ ـ ـ ــيكية مشـ ـ ـ ــتركة بشـ ـ ـ ـ ل تطبيق االتفاقية من أجل منع ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضـ ـ ـ ــر
بالبيئة ،وتقديم تول ـ ــيال ل ي ينظر فيها ميتمر األطراف في االتفاقية في دورته الحادية عشـ ـ ـرة ،في إطار والية

كل منهما ،من أجل تعثيث التطبيق العملي لالتفاقية .و غية تيس ــير المناقش ــة المواض ــيكية المش ــتركة ،من المقرر

أل يجتمع الفريقال العامالل بالتعاقب في الفترة من  23إل  27أيار/مايو  ،2022مع عقد جلسـ ـ ـ ـ ــال مشـ ـ ـ ـ ــتركة
بش ل هلا البند المشترك من جدول األعمال.

وسـ ــتسـ ــتند المناقشـ ــة المواضـ ــيكية المشـ ــتركة إل مناقشـ ــال الخب ار بشـ ـ ل منع ومكافحة الجرائم التي تضـ ــر بالبيئة التي

عقـدتهـا لجنـة منع الجريمـة والعـدالـة الجنـائيـة ،في فترة مـا بين الـدورتين ،من  14إل  16شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا /فبراير  ،2022ونـاقر
فيها المشـاركول السـبل الملموسـة لتحسـين االسـتراتيجيال وتدابير التةـد من أجل منع هله الجرائم ومكافحتها بفعالية،

وتعثيث التعاول الدولي عل المسـ ــتوى التنفيل بهلا الش ـ ـ ل .وركثل مناقشـ ــال الخب ار عل مواضـ ــيع مجل منع الجرائم

التي تضـ ــر بالبيئة؛ ومكافحة الجرائم التي تضـ ــر بالبيئة؛ وتعثيث التعاول الدولي من أجل التةـ ــد للجرائم التي تضـ ــر

بالبيئة .وسـ ــتسـ ــت شـ ــل المناقشـ ــة المواضـ ــيكية المشـ ــتركة التي سـ ــيعقدها الفريقال العامالل التابعال لميتمر األطراف في

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،بمثيد من التفةـ ــيل ،ان اهت التجريم لدى نظرهما في سـ ــبل
التةــد للجرائم التي تضــر بالبيئة ،فضــال عن المســائل المتةــلة بالتعاول الدولي من أجل مكافحة الجرائم التي تضــر
بالبيئة ،بما في ذلك التطبيق العملي لألحكام ذال الةلة من االتفاقية.

الوثائق
ورقـة معلومـال أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة أعـدتهـا األمـانـة عن تطبيق اتفـاقيـة الجريمـة المنظمـة من أجـل منع ومكـافحـة الجرائم

المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة ()CTOC/COP/WG.2/2022/3-CTOC/COP/WG.3/2022/3
-4

مسائل أخرى
في إطار بند جدول األعمال المتعلق بمس ــائل أخرى ،س ــتقدم األمانة ،في جملة أمور ،معلومال مس ــت ملة موجثة

عن أدوال التعاول الدولي المتاحة ،مجل خاللـ ــة القضـ ــايا الخالـ ــة بالتعاول الدولي في المسـ ــائل الجنائية التي
استخدم

فيها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ك ساس قانوني ،التي نشرل ميخ ار.

ونظ ار لعــدم توجيــه انت ــاه األمــانــة إل أ مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــل أخرى يراد طرحهــا في إطــار البنــد  4من جــدول األعمــال،

فال يتوقع في الوق
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اعتماد التقرير المشترك

سـ ــيعتمد الفريق العامل المعني بالتعاول الدولي وفريق الخب ار الحكوميين العامل المعني بالمسـ ــاعدة التقنية تقري ار
مشتركا عن اجتماعاتهما ،بما في ذلك مناقشتهما المشتركة ،تتول األمانة إعداد مشروعه.
فريق الخبراء الحكوميين العامل المعني بالمساعدة التقنية
-1

المسائل التنظيمية

(أ)

افتتاح االجتماع
س ـ ـ ـ ــوف يفتتال االجتماع الجالش عش ـ ـ ـ ــر لفريق الخب ار الحكوميين العامل المعني بالمس ـ ـ ـ ــاعدة التقنية في الس ـ ـ ـ ــاعة

 10/00من يوم االثنين 23 ،أيار/مايو .2022
(ب)

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
لالطالع عل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروح بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل هـلا البنـد ،انظر أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا البنـد ( 1ب) من جـدول األعمـال الميقـ

الجالش عشر للفريق العامل المعني بالتعاول الدولي ،أعاله.

لالجتمـاع

وفي  22كانول األول/ديسـمبر  ،2021وافق المكتب الموسـع ،باسـتخدام إج ار الموافقة الةـامتة ،عل المواضـيع
الفنية لالجتماع الجالش عشر لفريق الخب ار الحكوميين العامل المعني بالمساعدة التقنية.

ومن المتوخ أل تبــدأ االجتمــاعــال المش ـ ـ ـ ـ ـ ــتركــة للفريق العــامــل المعني بــالتعــاول الــدولي وفريق الخب ار الحكوميين

العامل المعني بالمس ــاعدة التقنية بشـ ـ ل البند المش ــترك من جدول األعمال المعنول طتطبيق اتفاقية الجريمة المنظمة
من أجل منع ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تض ـ ــر بالبيئةط لـ ـ ـ اح يوم الجالثا  24أيار/مايو 2022
وس ـ ـ ـ ــتس ـ ـ ـ ــتمر حت الس ـ ـ ـ ــاعة  18/00من نفس اليوم .ومن المقرر مناقش ـ ـ ـ ــة البند  3من جدول أعمال فريق الخب ار

الحكوميين العامل المعني بالمس ــاعدة التقنية يوم األر عا  25أيار/مايو  .2022ومن المقرر مناقش ــة البندين  4و5
من جــدول أعمــال فريق الخب ار الحكوميين العــامــل المعني بــالمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة التقنيــة لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح يوم الخميس  26أيــار/

مايو  .2022وس ـ ــتناقر مس ـ ــائل أخرى بعد هر يوم الخميس 26 ،أيار/مايو  .2022ومن المقرر مناقش ـ ــة اعتماد

التقرير المشـ ــترك لفريق الخب ار الحكوميين العامل المعني بالمسـ ــاعدة التقنية والفريق العامل المعني بالتعاول الدولي
بعد هر يوم الخميس  26أيار/مايو  ،2022ول اح يوم الجمعة  27أيار/مايو .2022

-2

تطبيق اتفاقية الجريمة المنظمة من أجل منع ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة
لالطالع عل ش ـ ــروح بشـ ـ ـ ل هلا البند ،انظر البند  3من جدول األعمال الميق

العامل المعني بالتعاول الدولي ،أعاله.
-3

لالجتماع الجالش عش ـ ــر للفريق

االستراتيجيات الفعالة لمنع الجريمة المنظمة ومكافحتها ،بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني
وحقوق اإلنسان
في إطار بند جدول األعمال ،سـ ــتقدم األمانة معلومال مسـ ــت ملة موجثة عن األدوال المتاحة وأنشـ ــطة المسـ ــاعدة

التقنية الجارية بهدف وضع استراتيجيال لمنع الجريمة المنظمة ومكافحتها.

وطلــب ميتمر األطراف في اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة ،في ق ارره ،4/10

إل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرال والجريمة (المكتب) موالـ ـ ـ ــلة تقديم المسـ ـ ـ ــاعدة التقنية و نا القدرال
V.22-00786
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إل الدول األعضا  ،بنا عل طلبها ،من أجل دعم قدرتها عل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها،
بوس ــائل منها تقديم المس ــاعدة في وض ــع االس ــتراتيجيال الوطنية لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها.

واســتجابة لللك الطلب ،قام المكتب في عام  2021بوضــع والطالق مجموعة أدوال خالــة باســتراتيجية الجريمة

المنظمـة من أجـل وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيـال ذال أثر كبير بعنوال Organized crime strategy toolkit for

.developing high-impact strategies

و نـا عل مجموعـة األدوال ،لعـل الفريق العـامـل يود تركيث مـداوالتـه عل ت ـادل الخبرال المتعلقـة بكيديـة إدمـا

أحكام االتفاقية في االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيال الفعالة لمنع الجريمة المنظمة ومكافحتها .ولعل الفريق العامل يود أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

النظر في الم ادئ واألهداف الشـ ـ ــاملة التي يمكن أل تسـ ـ ــاعد في توجيه وضـ ـ ــع اسـ ـ ــتراتيجيال الجريمة المنظمة،
والـدروس المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفـادة والممـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الجيـدة من حيـش األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة والت تيكـال والقـدرال التي تخـدم تلـك الم ـادئ

واألهداف ،فض ـ ــال عن رل ـ ــد وتقييم فعالية اس ـ ــتراتيجيال منع الجريمة المنظمة ومكافحتها .كما يمكنه أل يت ادل

المعلومال عن تقييمال خطر الجريمة المنظمة الخطيرة عل الة ــعيد المحلي أو أ تقارير ووثائق أخرى قائمة
عل المعرفة تتعلق بالجريمة المنظمة ،ألنها تسـ ــتخدم كقاعدة أدلة لهله االسـ ــتراتيجيال ،ونوع المعلومال الالزمة

بشـ ل تهديدال الجريمة المنظمة عل الةـعيد العالمي من أجل دعم قدرة الدول عل منع الجريمة المنظمة عبر
الوطنية ومكافحتها .وأخيرا ،لعل الفريق العامل يود مناقش ـ ـ ـ ــة س ـ ـ ـ ــبل ووس ـ ـ ـ ــائل تعميم مراعاة المنظور الجنس ـ ـ ـ ــاني

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

الوثائق
ورقة معلومال أس ـ ــاس ـ ــية أعدتها األمانة بشـ ـ ـ ل االس ـ ــتراتيجيال الفعالة لمنع الجريمة المنظمة ومكافحتها ،بما في

ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني وحقوق اإلنسال ()CTOC/COP/WG.2/2022/2
-4

وضع واعتماد الصيغة النهائية للتوصيات المنبثقة عن االجتماع الثاني عشر للفريق العامل
(المعقود يومي  9و 10تموز/يوليه )2020
عقد االجتماع الجاني عش ـ ـ ـ ـ ــر لفريق الخب ار الحكوميين العامل المعني بالمس ـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنية يومي  9و 10تموز/

يوليه  . 2020وفي ذلك االجتماع ،كال بندا جدول األعمال الموض ـ ـ ـ ــو"يال هما طتحديش الس ـ ـ ـ ــجالل التش ـ ـ ـ ـريكية

للدول األطراف تحض ـ ـ ـ ـ ـ ــي ار علية اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراا تنفيل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
والبروتوكوالل الملحقـة بهـاط وطتطبيق اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة في االجتهـاد

القانوني المحليط.

ونظ ار لجـائحـة كوفيـد ،19-عقـد االجتمـاع الجـا ني عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر من خالل اتةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال جميع المنـدو ين ،وكـللـك الرئيس،

بواســطة منةــة للترجمة الشــفوية عبر اإلنترن  ،ولم يحضــر في قاعة االجتماع ســوى ممجلو األمانة .ونظ ار لتلك
القيود ،لم يتسـ ـ ــن ات اع الممارسـ ـ ــة المعمول بها والمتمجلة في التفاوا بشـ ـ ـ ل مشـ ـ ــاريع التولـ ـ ــيال أثنا اجتماع

الفريق العامل واعتمادها كجث من التقرير النهائي.
و دال من ذلك ،أرفق

مشاريع التوليال المعنونة طنقا مناقشة للنظر فيها مستقبال است انها رئيس فريق الخب ار

الحكوميين العامل المعني بالمس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنيةط بتقرير اجتماع الفريق العامل (.)CTOC/COP/WG.2/2020/3

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

وقبـل الـدورة العـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة لميتمر األطراف ،وافق المكتـب الموسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ،بـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام إج ار الموافقـة الة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامتـة في
 31تموز/يوليه  ،2020عل إج ار ٍ تفاوض ـ ـ بش ـ ـ نه الدول األعض ـ ــا خالل مش ـ ــاورال غير رس ـ ــمية .وتض ـ ــمن
اإلج ار ما يسـ ــم ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطفترة التف رط ،التي قام
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التولـ ــيال في شـ ــكل ورقة غير رسـ ــمية (قبل نشـ ــر التقرير النهائي) عل ال عجال الدائمة للدول األعضـ ــا التي

ســجل

نفســها للمشــاركة في اجتماع الفريق العامل ،وكللك عل جميع أعضــا الوفود المســجلين ،وحددل موعدا

أقة هو  16أيلول/سبتمبر  2020لتقديم التعليقال عل نقا المناقشة الموضوعة لينظر فيها الميتمر الحقا.
وقد أتيح

التعليقال التي قدمتها الدول األطراف قبل الموعد األقة ـ ـ ـ المش ـ ـ ــار إليه أعاله لميتمر األطراف في

دورته العاشرة في ورقة اجتماع (.)CTOC/COP/2020/CRP.5

ونظ ار للظروف المبينة أعاله وأثر جائحة كوفيد 19-عل شـكل الدورة العاشـرة للميتمر ،لم يتسـن ات اع الممارسـة

المعمول بها في الدورال الس ـ ــابقة للميتمر ،وهي الس ـ ــعي إل إقرار الميتمر لتول ـ ــيال الفريق العامل التي جرى
التفاوا بش نها من خالل اعتماد قرار ترفق به تلك التوليال.

و نا عل ذلك ،اقترح األمانة ،بالتشــاور مع رئيس الفريق العامل في اجتماعه الجاني عشــر ،أل تســتمر المناقشــة

الرامية إل وضـ ــع الةـ ــيهة النهائية للتولـ ــيال واعتمادها  -اسـ ــتنادا إل نقا المناقشـ ــة التي اسـ ــت انها رئيس فريق
الخب ار الحكوميين العامل المعني بالمس ـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنية للنظر فيها مس ـ ـ ـ ـ ــتقبال  -في االجتماع الجالش عش ـ ـ ـ ـ ــر للفريق

العامل ،بغية عرا تلك التوليال عل ميتمر األطراف في دورته الحادية عشرة من أجل إقرارها.

ولعل الفريق العامل يود موالــلة وختم المناقشــال التي بدأل في عام  ،2020بهدف اعتماد التولــيال وتقديمها

إل ميتمر األطراف في دورته الحادية عشـ ـ ـرة بغية إقرارها نهائيا .وس ـ ــيكول أس ـ ــاس المناقش ـ ــة هو تقرير اجتماع

الفريق العــامــل الــل عقــد يومي  9و 10تموز/يوليــه  )CTOC/COP/WG.2/2020/3( 2020وورقــة االجتمــاع

الملكورة أعاله ( .)CTOC/COP/2020/CRP.5وعالوة عل ذلك ،يمكن اسـ ـ ــتخدام ورقة المعلومال األسـ ـ ــاسـ ـ ــية
التي أع ــدته ــا األم ــان ــة لالجتم ــاع األخير للفريق الع ــام ــل ،ال ــل

(.)CTOC/COP/WG.2/2020/2

عق ــد في تموز/يولي ــه  ،2020كم ــادة مرجكي ــة

الوثائق
ورقــة معلومــال أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة من إعــداد األمــانــة عن تطبيق اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة

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

تقرير عن اجتمـ ــاع فريق الخب ار الحكوميين العـ ــامـ ــل المعني بـ ــالمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ــدة التقنيـ ــة المعقود في فيينـ ــا يومي

 9و 10تموز/يوليه )CTOC/COP/WG.2/2020/3( 2020

ملكرة من األمانة تتضـ ـ ـ ــمن التعليقال الواردة بش ـ ـ ـ ـ ل نقا المناقشـ ـ ـ ــة التي سـ ـ ـ ــينظر فيها مسـ ـ ـ ــتقبال والمنبجقة عن

االجتماع الجاني عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر للفريق العامل المعني بالمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنية (المعقود يومي  9و 10تموز/يوليه )2020

()CTOC/COP/2020/CRP.5
-5

المسائل المتعلقة بآلية استعراض تنفي ذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
والبروتوكوالت الملحقة بها
في إطار بند جدول األعمال ،سـ ــوف تقدم األمانة معلومال محدثة وجيثة عن المسـ ــائل المتعلقة بعلية اسـ ــتعراا

تنفيل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالل الملحقة بها.

ووفقا للفقرة  12من إج ار ال وقواعد تشــهيل يلية اســتعراا تنفيل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

عبر الوطنية والبروتوكوالل الملحقة بها ،تادر مس ـ لة اس ــتعراا العملية طكبند في جداول أعمال الميتمر وأفرقته
العاملة ،بما يتوافق مع مجاالل خبراتهم الفنية ودول المسـ ـ ــاس بالوالية القائمة ل ل منهم .ونظ اًر للطابع التدريجي

لالســتع ارضــال… ،يقرر الميتمر أو المكتب الموســع في وق
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األفرقة العاملة .و غية الت كد من َّ
أل بمقدور األفرقة العاملة أل تس ـ ــهم في اعلية وأل تنفل في نفس الوق

القائمة أيضـ ـ ـ ـ ـاً ،ال ين هي أل ما فريق عامل أل يخةـ ـ ـ ـ ـ
للمسائل المتةلة بسير عملية االستعراا.ط

والياتها

أكجر من بند واحد من بنود جدول أعماله في كل دورة

وعالوة عل ذلك ،تش ـ ــير الفقرة  44من اإلج ار ال والقواعد إل أل فريق الخب ار الحكوميين العامل المعني بالمس ـ ــاعدة

التقنية ينظر في االحتياجال من المسـ ـ ـ ــاعدة التقنية المسـ ـ ـ ــت انة أثنا عملية االسـ ـ ـ ــتعراا ويقدم تولـ ـ ـ ــيال إل ميتمر
األطراف بش ل كيدية مساعدة الدول األطراف في جهودها الرامية إل تنفيل االتفاقية والبروتوكوالل الملحقة بها.

وفي حين أنه ليس من المتوقع االنتها من إعداد عدد كاف من قوائم المالحظال في المرحلة األول من عملية

االس ـ ـ ــتعراا بحلول الر ع الجاني من عام  ،2022بغية إتاحة مناقش ـ ـ ــة النتائت ،وكللك بش ـ ـ ــكل خاص احتياجال
المس ـ ــاعدة التقنية المس ـ ــت انة ،لعل الفريق العامل يود أل يكرس اهتمامه لتحديش التطورال الراهنة والتقدم المحرز

في يلية استعراا التنفيل والتاحة فرلة للدول األطراف لت ادل خبراتهم التي قدم
-6

حت اعل.

مسائل أخرى
في إطار بند جدول األعمال المتعلق بمس ـ ــائل أخرى ،س ـ ــوف تقدم األمانة معلومال مس ـ ــت ملة موجثة عن أدوال
المساعدة التقنية المتاحة بهدف منع الجريمة المنظمة ومكافحتها.

ونظ ار لعــدم توجيــه انت ــاه األمــانــة إل أ مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــل أخرى يراد طرحهــا في إطــار البنــد  6من جــدول األعمــال،

فال يتوقع في الوق
-7

الحاضر تقديم أ وثائق بش ل هلا البند.

اعتماد التقرير المشترك
س ـ ــيعتمد فريق الخب ار الحكوميين العامل المعني بالمس ـ ــاعدة التقنية والفريق العامل المعني بالتعاول الدولي تقري ار

مشتركا عن اجتماعاتهما ،بما في ذلك مناقشتهما المشتركة ،تتول األمانة إعداد مشروعه.

8/10

V.22-00786

CTOC/COP/WG.2/2022/1
CTOC/COP/WG.3/2022/1

المرفق
تنظيم األعمال المقترح
الفريق العامل المعني بالتعاول الدولي
التاريخ والوق

بند جدول األعمال

العنوال أو الولل

فريق الخب ار الحكوميين العامل المعني بالمساعدة التقنية
بند جدول األعمال

العنوال أو الولل

االثنين 23 ،أيار/مايو 2022
13/00–10/00

( 1أ)

افتتاح االجتماع

( 1أ)

افتتاح االجتماع

( 1ب)

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

( 1ب)

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

2

نقل األشخاص المحكوم عليهم (المادة 17

2

نقل األشخاص المحكوم عليهم (المادة 17

من اتفاقية الجريمة المنظمة)

18/00-15/00

من اتفاقية الجريمة المنظمة) (تابع)

الثالثاء 24 ،أيار/مايو 2022
13/00–10/00

3

18/00-15/00

3

تطبيق اتفاقية الجريمة المنظمة من أجل
منع ومكافحة الجرائم المنظمة عبر

تطبيق اتفاقية الجريمة المنظمة من أجل
2

منع ومكافحة الجرائم المنظمة عبر

الوطنية التي تضر بالبيئة

الوطنية التي تضر بالبيئة

تطبيق اتفاقية الجريمة المنظمة من أجل

تطبيق اتفاقية الجريمة المنظمة من أجل

منع ومكافحة الجرائم المنظمة عبر

2

الوطنية التي تضر بالبيئة (تابع)

منع ومكافحة الجرائم المنظمة عبر

الوطنية التي تضر بالبيئة (تابع)

األربعاء 25 ،أيار/مايو 2022
13/00–10/00

3

18/00-15/00

3

االستراتيجيال الفعالة لمنع الجريمة

المنظمة ومكافحتها ،بما في ذلك تعميم
مراعاة المنظور الجنساني وحقوق

اإلنسال
االستراتيجيال الفعالة لمنع الجريمة

المنظمة ومكافحتها ،بما في ذلك تعميم
مراعاة المنظور الجنساني وحقوق

اإلنسال (تابع)

الخميس 26 ،أيار/مايو 2022
13/00–10/00

4

وضع واعتماد الةيهة النهائية

للتوليال المنبجقة عن االجتماع الجاني

عشر للفريق العامل (المعقود يومي 9

و 10تموز/يوليه )2020
5

المسائل المتعلقة بعلية استعراا تنفيل

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالل
الملحقة بها
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الفريق العامل المعني بالتعاول الدولي
التاريخ والوق
18/00-15/00

بند جدول األعمال

العنوال أو الولل

فريق الخب ار الحكوميين العامل المعني بالمساعدة التقنية
بند جدول األعمال

العنوال أو الولل

4

مسائل أخرى

6

مسائل أخرى

5

اعتماد التقرير المشترك

7

اعتماد التقرير المشترك

الجمعة 27 ،أيار/مايو 2022
13/00–10/00

10/10

5

اعتماد التقرير المشترك (تابع)

7

اعتماد التقرير المشترك (تابع)
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