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المسائل التنظيمية

(أ)

افتتاح االجتماع
سـو

ذتت االجتماع الااني عبـر لذذريي ال امل الم ني ااالت ار ااألشـ ا

يوم األرب اء 29 ،حزيران/يونيه(.)1

في السـاعة ال اشـرة م حـ اح

( )1إذا ت ي عقد االجتماع في شفل ه ي  ،ستنبر آخر المست دات والتغييرات في تنظيم األعمال المقترح ،اما في ذلك وقت ال دء،
عذ الصذحة الب فية لفجتماع الااني عبر لذذريي ال امل الم ني ااالت ار ااألش ا
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(ب)

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
قرر مؤتمر األي ار

في اتذــاةيــة األمم المتحــدة لمفــافحــة ال ريمــة المنظمــة ع ر الوينيــة ،في قرار  1/7الم نون

"ت زيز تنذيب اتذاةية األمم المتحدة لمفافحة ال ريمة المنظمة ع ر الوينية وال روتوكوالت المذحقة جها" ،ض ـ ــم جمذة

أمور ،أن فون الذريي ال امل الم ني ااالت ار ااألش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا

عنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار ِاجتا م عناح ـ ـ ـ ـ ـ ــر المؤتمر ،قدم تقارير

يي ال امل عذ النظر في عقد اجتماعاته سـنويا ،حسـ االقتجـاء ،وعذ عقدها ت اق يا
وتوحـياته إليه ،وشـ ا الذر ا
ما اجتماعات سائر األفرقة ال امذة التاا ة لذمؤتمر ،ضمانا لذ الية است دام الموارن.
وفي  30تموز/يوليه  ،2021اتذي المفت

المو قس ـ ـ ـ ـ ـا لمؤتمر األي ار  ،ع يريي إجراء الموافقة الصـ ـ ـ ـ ــامتة،

عذ خطـة عقـد االجتمـاعـات في عـام  ،2022التي م المقرر اموج هـا عقـد االجتمـاع الاـاني عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر لذذريي
ال امل الم ني ااالت ار ااألش ا

في فيينا يومي  29و 30حزيران/يونيه .2022

وباإلضـ ـ ــافة إل ذلك ،وافي المفت

المو قسـ ـ ـا في  2آذار/مارس  ،2021ع يريي إجراء الموافقة الصـ ـ ــامتة،

عذ أن يد الذريي ال امل النظر في المواض ــيا الذنية الجتماعه ال اش ــر ،ا ية االنتهاء م مداوالت ال راء
ومذاوض ـ ــاتهم اب ـ ــان التوح ـ ــيات التي لم ت تتم خفل ذلك االجتماع اس ـ ـ

ل ائحة مرت فيروس كورونا (كوفيد.)19-

القيون المذروض ـ ــة عذيه اس ـ ــت ااة

وقــد أعـقد تنظيم األعمــال المقترح (انظر المرفي) وفقــا لقرار المؤتمر  1/7م أجــل تمفي الذريي ال ــامــل م

أناء المهام المس ــندة إليه ض ــم حدون ما هو متاح له م وقت وخدمات مؤتمرات .وم ش ــان الموارن المتاحة

تمفنـه م عقـد أربا جذسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات عامة عذ مدى يومي  ،ما توفير خدمات ترجمـة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذوية
لذذريي ال ـامل أن ِّ
جذغات األمم المتحدة الرسمية الست.

أِر جائحة مرت فيروس كورونا (كوفيد ) 19-عذ تنظيم األعمال والتغييرات المحتمذة
نظ ار لتاِير جائحة مرت فيروس كورونا (كوفيد )19-التي ما زالت متذبـ ـ ــية ،اما في ذلك القيون المذروضـ ـ ــة

عذ الس ــذر ،قد يذزم إنخال تغييرات في ش ــفل االجتماع في نج ــون مهذة قص ــيرة ،منها ماف عقد في ش ــفل
ه ي

ما جي المبــاركة االحجــور البـ صــي والمبــاركة ع ر اإلنترنت .ونظ ار لذقيون الزمنية التي تذرضــها

أح

م الجروري عقد االجتماع في شفل ه ي  ،فسيذزم إجراء ت ديل يفيف في جدول األعمال .وت فف

االست انة امنصة الترجمة البذوية ع ا د ،فإن مدة االجتماعات اله ينة تقتصر عذ ساعتي  ،وم ِ قم ،إذا
األمانة عذ رحـ ـ ــد الحالة ع كا  ،وسـ ـ ــتقدم ،رهنا اموافقة المفت

المو قسـ ـ ـا ،م ذومات مسـ ـ ـتكمذة في حينها

ابان تنظيم األعمال .ولبلك ،تنص الوفون اااليفع اصورة منتظمة عذ الصذحة الب فية لذذريي ال امل.
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إرشادات بشأن تدابير العدالة الجنائية المالئمة َّ
المتخذة فيما يتعلق بالضحايا الذين أُجبروا على ارتكاب جرائم
نتيجة لالتجار بهم
في إيـار جنـد جـدول األعمـال المت ذي اـاإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانات ابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان تـداجير ال ـدالـة ال نـائيـة المفئمـة المقت ـبة ضيمـا يت ذي

االجـ ـ ـ ــحا ا البي أج روا عذ ارتكاب جرائم نتي ة لفت ار جهم ،ل ل الذريي ال امل يون مواحـ ـ ـ ــذة المناقبـ ـ ـ ــات التي

اسـ ــتهذت في اجتماعه ال اشـ ــر ابـ ــان السـ ـ ل التي مف جها تنذيب م دأ عدم م اة ة ضـ ــحا ا االت ار في نظم ال دالة
ال نائية الوينية لجـ ـ ــمان التوحـ ـ ــل لنتائي عانلة لجـ ـ ــحا ا االت ار البي أج روا عذ ارتكاب جرائم نتي ة لفت ار

جهم .ويمف لهب المناقبــة أن تســترشــد االتطورات ذات الصــذة التي حدِت في ال امي الماضــيي  ،اما بــمل تطور

م دأ عدم الم اة ة عذ الص يد الدولي ،والس ل التي نِّذب جها الم دأ في نظم ال دالة الوينية.
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ول ل الذريي ال امل يون أن ي حث كيفية تنذيب م دأ عدم الم اة ة م خفل القواني و/أو السـ ــياسـ ــات المت ذقة
افــل مرحذــة م م ارحــل نظــام ال ــدالــة ال نــائيــة ،م مرحذــة إح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار الحفم إل مــا ا ــد اإلنانــة ،ما م ارعــاة

االختففات في النظم القانونية الوينية.

ول ل الذريي ال امل يون أن يواحــل مناقبــة ا م المســائل الرئيســية المرت طة ام دأ عدم الم اة ة ،مال تحديد

هوية الج ــحا ا ،والم ايير المحدنة لمذا يم رئيس ــية م ق يل "اإلج ار عذ ارتكاب جرائم" أو "ال رائم المرتك ة

نتي ة لبلك" ونطاق م دأ عدم الم اة ة.

وس ـ ـ ــي رت عذ الذريي ال امل ،لذنظر في هبا ال ند م جدول األعمال ،ورقة م ذومات أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية م إعدان

األمانة الجتماعه ال اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ا نوان "إرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانات ابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان تداجير ال دالة ال نائية المفئمة المتق بة ضيما يت ذي
االجـ ــحا ا البي أج روا عذ ارتكاب جرائم نتي ة لفت ار جهم" ،وكبلك ورقة م ذومات أسـ ــاسـ ــية إضـ ــاضية م

إعدان األمانة تقدم م ذومات محدِة ع آخر المست دات ابان الموضوع.

وباإلض ـ ــافة إل ذلك ،ل ل الذريي ال امل يون أن ب ـ ــير إل مب ـ ــاريا التوح ـ ــيات اب ـ ــان هبا الموض ـ ــوع التي

ان اقت ع اجتماعه ال اشــر والت ذيقات ذات الصــذة التي قدمتها الوفون ا د االجتماع .ولم ف الذريي ال امل

قد تم قف م إتمام المذاوضـ ــات سـ ــط ار اسـ ــطر م أجل اعتمان التوحـ ــيات ابـ ــان هبا الموضـ ــوع في اجتماعه

ال اشــر .وعممت األمانة في  25أيذول/سـ تم ر  2020في ورقة نير رســمية ،نيااة ع رئيا الذريي ال امل،
مبــاريا التوحــيات المن اقة ع االجتماع التماســا لذت ذيقات والمدخفت م الوفون ،وأتاحتها ا د ذلك لمؤتمر

األي ار

في نورته ال اشـ ـرة في ورقة اجتماع ( .)CTOC/COP/2020/CRP.2ورنا عذ ذلك ،يذ

في قرار  3/10إل الذريي ال امل الم ني ااالت ار ااألشـ ـ ا

المؤتمر

أن س ــتذيد م ال رة المفتسـ ـ ة م اجتماعه

ال اش ــر وم نتائ ه ،وأن ي بل قص ــارى جهد م أجل االتذاق عذ توح ــيات خفل اجتماعاته المق ذة ،جريا
عذ الممارسـ ــة الم هونة .وبناء عذ ذلك ،اقترح رئيا الذريي ال امل في اجتماعه الحاني عبـ ــر أن تسـ ــتمر
المناقب ــة الرامية إل وض ــا الص ــيغة النهائية لذتوح ــيات اب ــان هبا الموض ــوع واعتمانها في االجتماع الااني

عبر لذذريي ال امل ،ا ية عرت تذك التوحيات عذ مؤتمر األي ار

في نورته الحان ة عبرة إلقرارها.

الوثائق
ورقة م ذومات أســاســية م إعدان األمانة تتجــم م ذومات محقدِة ومســت دات مت ذقة جتداجير ال دالة ال نائية

المفئمـ ـ ــة المتق ـ ـ ــبة ضيمـ ـ ــا يت ذي ا ـ ــالجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ــا ـ ــا ال ـ ــبي أج روا عذ

()CTOC/COP/WG.4/2020/2

ارتكـ ـ ــاب جرائم نتي ـ ـ ــة لفت ـ ـ ــار جهم

ورقة م ذومات أســاســية م إعدان األمانة ابــان تداجير ال دالة ال نائية المفئمة المتق بة ضيما يت ذي االجــحا ا
البي أج روا عذ ارتكاب جرائم نتي ة لفت ار جهم ()CTOC/COP/WG.4/2020/2
ورقة اجتماع تتجـ ـ ــم ت ذيقات الدول األي ار

ااالت ار ااألش ا
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والمراق ي عذ النتائي التي خذا إليها الذريي ال امل الم ني

في اجتماعه ال اشر ()CTOC/COP/2020/CRP.2

أفضل الممارسات في مجال التحقيقات المشتركة والمالحقات القضائية المتخصصة
في إيار جند جدول األعمال المت ذي اافجـ ـ ــل الممارسـ ـ ــات في م ال التحقيقات المبـ ـ ــتركة والمفحقات القجـ ـ ــائية
المت ص ـ ـصـ ــة ،ل ل الذريي ال امل يون مواحـ ــذة المناقبـ ــات التي اسـ ــتهذت في اجتماعه ال اشـ ــر ابـ ــان موضـ ــوعي
التحقيقات المبــتركة وأســالي التحري ال احــة في قجــا ا االت ار ااألشـ ا

 ،اما في ذلك يرائي التنذيب الم تذذة

والحذول المتاحة لذتحد ات ال مذية التبغيذية والقانونية واإلجرائية التي قد ت وق است دامها اصورة ف الة.
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ويمف لهب المناقبـ ـ ــة أن تسـ ـ ــترشـ ـ ــد االممارسـ ـ ــات ال ديدة والواعدة ذات الصـ ـ ــذة التي اسـ ـ ــت دت عذ كل م

الصـ ـ ـ ـ يد الويني واإلقذيمي والدولي في ال امي الماضـ ـ ـ ــيي  ،اما في ذلك أماذة عذ الممارسـ ـ ـ ــات الذ الة م
حيث التكذذة التي مف تنذيبها حت إذا كانت الموارن محدونة.

وسي رت عذ الذريي ال امل ،لذنظر في هبا ال ند م جدول األعمال ،ورقة م ذومات أساسية أعدتها األمانة
الجتماعه ال اش ـ ـ ـ ـ ــر ا نوان "أفج ـ ـ ـ ـ ــل الممارس ـ ـ ـ ـ ــات في م ال التحقيقات المب ـ ـ ـ ـ ــتركة والمفحقات القج ـ ـ ـ ـ ــائية

المت ص ـصــة" ،وكبلك ورقة م ذومات أســاســية إضــاضية م إعدان األمانة تقدم م ذومات محدِة ع التطورات

األخيرة ابان الموضوع.

وباإلض ـ ــافة إل ذلك ،ل ل الذريي ال امل يون أن ب ـ ــير إل مب ـ ــاريا التوح ـ ــيات اب ـ ــان هبا الموض ـ ــوع التي

ان اقت ع اجتماعه ال اش ـ ـ ـ ــر والت ذيقات ذات الص ـ ـ ـ ــذة التي قدمتها الوفون ا د االجتماع .وكما هو الحال ما

موضـ ـ ــوع ال ند  2م جدول األعمال ،عذ النحو الم ي في البـ ـ ــروح الوارنة أعف  ،لم ف الذريي ال امل قد

تم قف م إتمام المذاوضـ ـ ــات سـ ـ ــط ار اسـ ـ ــطر م أجل اعتمان مبـ ـ ــاريا التوحـ ـ ــيات التي اقترحت في اجتماعه
ال اشـ ـ ــر ابـ ـ ــان الموضـ ـ ــوع الذني لهبا ال ند م جدول األعمال .وقد أتيحت ورقة االجتماع التي أعدت الحقا،

والتي تتج ـ ـ ــم ت ذيقات الوفون ،لمؤتمر األي ار

في نورته ال اش ـ ـ ـرة ( .)CTOC/COP/2020/CRP.2واقترح

رئيا الذريي ال امل في اجتماعه الحاني عب ـ ـ ــر أن تس ـ ـ ــتمر المناقب ـ ـ ــة الرامية إل وض ـ ـ ــا الص ـ ـ ــيغة النهائية
لذتوح ـ ـ ـ ــيات واعتمانها في االجتماع الااني عب ـ ـ ـ ــر لذذريي ال امل ،ا ية عرت تذك التوح ـ ـ ـ ــيات عذ مؤتمر

األي ار

في نورته الحان ة عبرة إلقرارها.

الوثائق
ورقة م ذومات أسـاسـية م إعدان األمانة تتجـم م ذومات محقدِة ومسـت دات مت ذقة اافجـل الممارسـات في
م ال التحقيقات المبتركة والمفحقات القجائية المت صصة ()CTOC/COP/WG.4/2022/3

ورقة م ذومات أسـاسـية م إعدان األمانة ابـان أفجـل الممارسـات في م ال التحقيقات المبـتركة والمفحقات

القجائية المت صصة ()CTOC/COP/WG.4/2020/3
ورقة اجتماع تتجـ ـ ــم ت ذيقات الدول األي ار

ااالت ار ااألش ا
-4

والمراق ي عذ النتائي التي خذا إليها الذريي ال امل الم ني

في اجتماعه ال اشر ()CTOC/COP/2020/CRP.2

المسائل المتعلق ة بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
والبروتوكوالت الملحقة بها
وفقـا لذذقرة  12م إجراءات وقواعـد تبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيـل آليـة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت رات تنذيـب اتذـاةيـة األمم المتحـدة لمفـافحـة ال ريمـة
المنظمة ع ر الوينية وال روتوكوالت المذحقة جها ،يدرج المؤتمر وأفرقته ال امذة مسـ ـ ـ ـ ــالة عمذية االسـ ـ ـ ـ ــت رات

ك ند في جداول أعمالهم ،اما يتوافي ما م االت خ راتهم الذنية ونون المساس االوال ة القائمة لكل منهم .وما

مراعاة الطااا التدري ي البي يتس ــم اه االس ــت رات ،س ــيقرر المؤتمر أو المفت

الموس ــا في الوقت المناسـ ـ

محتوى جـداول أعمـال اجتمـاعـات األفرقـة ال ـامذـة وجـدولهـا الزمني .وب يـة التـاكـد م أن امقـدور األفرقـة ال ـامذـة
أن تس ـ ــهم في اولية وأن تنذب في نذا الوقت وال اتها القائمة أ ج ـ ــا ،ال ين غي ألي فريي عامل أن

أكار م جند واحد م جنون جدول أعماله في كل نورة لذمسائل المتصذة اسير عمذية االست رات.
وفي حي أن التقدم المحرز في المرحذة األول م اولية ل

ا ية التمفي م مناقبــة النتائي ،فإن جند جدول األعمال يهد
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ص ـ ــا

فون كاضيا احذول موعد اجتماع الذريي ال امل،
إل تزويد الذريي ال امل ام ذومات مســتكمذة
V.22-01506

CTOC/COP/WG.4/2022/1

موجزة ع التطورات والتقدم المحرز ضيما يت ذي ااولية ،وإتاحة الذرح ـ ـ ـ ـ ـ ــة لذدول األي ار

ال م عذ ال رات التي اكتس تها حت تاري ه.

إليفع ا ج ـ ـ ـ ـ ـ ــها

وليا م المنتظر في الوقت الراه تقد م أي وِائي ابان هبا ال ند.
-5

مسائل أخرى
نظ ار ل ـدم توجيـه انت ـا األمـانـة إل أي مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل يران يرحهـا في إيـار ال نـد  5م جـدول األعمـال ،فف يتوقا

في الوقت الحاضر تقد م أي وِائي ابان هبا ال ند.
-6

اعتماد التقرير
م المزما أن تمد الذريي ال امل تقري ار ع اجتماعه ،سو

V.22-01506

تتول االمانة إعدان مبروعه.
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المرفق
تنظيم األعمال المقترح

()1

التاريخ والوقت

جند جدول
األعمال

ال نوان أو الوحف

األربعاء 29 ،حزيران/يونيه
13/00–10/00

( 1أ)

افتتاح االجتماع

( 1ب)

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

2

إرشانات ابان تداجير ال دالة ال نائية المفئمة المت بة ضيما يت ذي

2

إرشانات ابان تداجير ال دالة ال نائية المفئمة المت بة ضيما يت ذي

3

أفجل الممارسات في م ال التحقيقات المبتركة والمفحقات

االجحا ا البي أج روا عذ ارتكاب جرائم نتي ة لفت ار جهم

18/00-15/00

االجحا ا البي أج روا عذ ارتكاب جرائم نتي ة لفت ار جهم (تااا)

القجائية المت صصة
الخميس 30 ،حزيران/يونيه
13/00–10/00

3

أفجل الممارسات في م ال التحقيقات المبتركة والمفحقات

4

المسائل المت ذقة اآلية است رات تنذيب اتذاةية األمم المتحدة

5

مسائل أخرى

6

اعتمان التقرير

القجائية المت صصة (تااا)

لمفافحة ال ريمة المنظمة ع ر الوينية وال روتوكوالت المذحقة جها

18/00-15/00

( )1إذا ت ي عقد االجتماع في شفل ه ي  ،ستنبر آخر المست دات والتغييرات في تنظيم األعمال المقترح ،اما في ذلك وقت ال دء ،عذ
الصذحة الب فية لفجتماع الااني عبر لذذريي ال امل الم ني ااالت ار ااألش ا
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