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  فريق اخلرباء احلكوميني العامل 
 املعين باملساعدة التقنية

        ٢٠٢٠متوز/يوليه  ١٠و ٩فيينا، 
      جدول األعمال املؤقت املشروح    
    جدول األعمال املؤقت    

 املسائل التنظيمية:  -١

 افتتاح االجتماع؛  (أ)    

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)    

حتديث الســــجالت التشــــريعية للدول األطراف حتضــــريا آللية اســــتعراض تنفيذ اتفاقية   -٢
 املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا.  األمم

القـانوين  االجتهـادة املنظمـة عرب الوطنيـة يف تطبيق اتفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـ  -٣
 املحلي.

 مسائل أخرى.   -٤

 اعتماد التقرير.  -٥
    

    الشروح     
   املسائل التنظيمية  -١ 

   افتتاح االجتماع  (أ) 
ســـــوف يفتتح االجتماع الثاين عشـــــر لفريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملســـــاعدة التقنية 

 .٢٠٢٠ متوز/يوليه ٩من يوم اخلميس،  ٠٠/١٠الساعة   يف
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   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب) 
الوطنية،  اجلرمية املنظمة عربناقش املكتب املوســـــع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

، مواعيد اجتماعات فريق اخلرباء ٢٠١٩تشـــرين األول/أكتوبر  ١٠يف اجتماعه العاشـــر املعقود يف 
. ٢٠٢٠احلكوميني العامل املعين باملســــــاعدة التقنية والفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف عام 

مين لالجتماعات، وافق املكتب املوســع يف وعقب املشــاورات غري الرمسية بشــأن إعداد اجلدول الز
، من خالل إجراء املوافقة الصـــــامتة، على عقد االجتماع الثاين ٢٠١٩تشـــــرين الثاين/نوفمرب  ٢٨

. ٢٠٢٠متوز/يوليه  ١٠و ٩عشـــــر لفريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملســـــاعدة التقنية يومي 
ــــــع على جدول األعمال املؤقت ل ــــــباط/فرباير  ٢٦الجتماع يف ووافق املكتب املوس   ، ٢٠٢٠ش

  الصامتة. من خالل إجراء املوافقة
    

حتديث السجالت التشريعية للدول األطراف حتضريا آللية استعراض تنفيذ اتفاقية   -٢  
   املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا األمم

املنظمة، ينبغي لكل دولة طرف أن تقدم إىل املؤمتر معلومات عن من اتفاقية اجلرمية  ٣٢وفقا للمادة   
براجمها وخططها وممارســــــاهتا وكذلك عن تدابريها التشــــــريعية واإلدارية املتخذة لتنفيذ االتفاقية، وما 

أثناء القيام بذلك، على النحو الذي يطلبه املؤمتر. وعالوة على ذلك،  اتواجههيترتب من صــــــعوبات 
جبملة أمور بشـــأن تنفيذ األحكام املتعلقة باملســـاعدة التقنية من االتفاقية،  ٨/٤أوصـــى املؤمتر، يف قراره 

حكام أن تســـمي الدول األطراف جهة وصـــل بغرض التواصـــل مع األمانة من أجل تيســـري تنفيذ أ منها
ملادة  ٥و ٤الفقرتني  مية  ٣٢من ا باملخدرات واجلر ية، وأن تزود املكتب املعين  فاق (املكتب) من االت

ببيانات االتصــــال اخلاصــــة جبهة الوصــــل املعنية، وأن جتعل الدول األطراف تشــــريعاهتا علنية ومتاحة، 
تزود الدول يكون ذلك من خالل اإلنترنت. وعالوة على ذلك، أوصــــــى املؤمتر بأن  ويفضــــــل أن

األمانة بوصالت لتلك املرافق، لكي  ،اليت لديها مرافق جتميع للتشريعات والسوابق القضائية ،األطراف
إدراجها يف بوابة إدارة املعارف املســـماة "بوابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية"  تتمكن من

 ). https://sherloc.unodc.org :"شريلوك") (متاحة يف  ("بوابة

من جدول األعمال، ومن أجل تعزيز إمكانية الوصــول إىل التشــريعات املحلية  ٢ويف إطار البند   
على شـــــبكة اإلنترنت، وحتضـــــريا آللية اســـــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 

الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، ســــــتقدم األمانة ملحة عامة عن حالة املعلومات املنظمة عرب 
شريلوك" واحلالة املتعلقة بإعداد النميطة اجلديدة اآلمنة  املتعلقة بالتشريعات املوجودة على بوابة "

 آللية استعراض التنفيذ. 

شريعية املوجودة على ب   سجالهتا الت شجع الوفود على التحقق من  شريلوك" حتضريا وت وابة "
لالجتماع، وعلى تقدمي التشــــــريعات املنفذة لالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا إىل األمانة 
يف شــكل إلكتروين خالل االجتماع. وينبغي تقدمي التشــريعات بإحدى اللغات الرمسية لألمم 

مكتب  لدى "املتحدة. وخالل االجتماع، ســتســاعد جهات االتصــال املعنية ببوابة "شــريلوك
 لبوابة.ايف خصص امل الركنالوفود على حتديث سجالهتا يف  املخدرات واجلرمية
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   القانوين املحلي االجتهادتطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف   -٣  
من جدول األعمال، ســيبحث الفريق العامل كيفية تطبيق اتفاقية اجلرمية املنظمة  ٣يف إطار البند   

ـــة اجلوانب  االجتهاديف  ـــبيل املثال ال احلصـــر، دراس القانوين املحلي. وقد يتطلب ذلك، على س
التالية: (أ) التطبيق املحلي للتعاريف الواردة يف االتفاقية؛ (ب) التطبيق املحلي ألحكام التجرمي 

ضائية؛ (د)  االجتهادالواردة يف االتفاقية؛ (ج)  القانوين فيما  تهاداالجالقانوين املتعلق بالوالية الق
يتصل بالتعاون الدويل. ويشجع اخلرباء على تقدمي ملفات املحكمة، مبا يتضمن معلومات حمددة 

هادعن  بة "شــــــريلوك"،  االجت نة إلدراجها يف بوا ملذكور أعاله، إىل األما قانوين على النحو ا ال
يود أيضــــا مناقشــــة الدروس  وتبادل الدروس املســــتفادة مع الفريق العامل. ولعل الفريق العامل

املســــــتفادة يف جمال االحتياجات من املســــــاعدة التقنية ومتطلبات بناء القدرات من أجل تنفيذ 
 االتفاقية. 

من جدول األعمال، ستعرض على الفريق العامل ورقة معلومات أساسية من  ٣وللنظر يف البند   
افحــة اجلرميــة املنظمــة عرب الوطنيــة يف إعــداد األمــانــة بعنوان "تطبيق اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــ

 القانوين املحلي".  االجتهاد
    

   الوثائق    
ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة عن تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة   

 )CTOC/COP/WG.2/2020/2القانوين املحلي ( االجتهادعرب الوطنية يف 
    

   مسائل أخرى  -٤  
جدول األعمال، من  ٤نظرا لعدم اســــــترعاء انتباه األمانة إىل أي مســــــائل يراد طرحها يف إطار البند 

 يتوقع يف الوقت احلاضر تقدمي أي وثائق بشأن هذا البند.   فال
    

   اعتماد التقرير  -٥  
 سوف يعتمد الفريق العامل تقريرا عن اجتماعه، وسوف تتوىل األمانة إعداد مشروع ذلك التقرير.
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     املرفق
     تنظيم األعمال املقترح    

 التاريخ والوقت
  بند جدول 
 العنوان أو الوصف األعمال

   متوز/يوليه ٩اخلميس، 
 افتتاح االجتماع )أ( ١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب( ١ 
حتديث السجالت التشريعية للدول األطراف حتضريا  ٢ 

آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
 الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبااجلرمية املنظمة عرب 

حتديث السجالت التشريعية للدول األطراف  ٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
حتضريا آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت 
  (تابع)امللحقة هبا 

   متوز/يوليه ١٠اجلمعة، 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة تطبيق  ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 القانوين املحلي االجتهادالوطنية يف   عرب
تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة  ٣ ٠٠/١٨-٠٠/١٥

 )(تابع القانوين املحلي االجتهادالوطنية يف   عرب
 مسائل أخرى ٤ 
 اعتماد التقرير ٥ 
 


