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  املعقوداجتماع الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص،  عن تقرير    

     ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨إىل  ١٦يف فيينا من 
   مقدمة  - أوال  

م مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، يف       سلَّ  -١
ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال،     بروتوكول منع وقمعأنَّ ، ب٤/٤مقرره 

، هـو الصـك العـاملي الرئيسـي     عـرب الوطنيـة   اجلرمية املنظمةاألمم املتحدة ملكافحة املكمل التفاقية 
إنشـاء فريـق عامـل    ، يف ذلـك القـرار،   املـؤمتر قـرَّر  امللزم قانونا ملكافحة االجتار باألشخاص. كمـا  

الفريـق العامـل   هـذا  باالجتار باألشـخاص. وقـد عقـدت اجتماعـات     مؤقت مفتوح العضوية يعىن 
، ٢٠١٠كــانون الثاين/ينــاير  ٢٩إىل  ٢٧، ومــن ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ١٥و ١٤ يــوميالســابقة 

، ومـن  ٢٠١١تشـرين األول/أكتـوبر    ١٢إىل  ١٠، ومـن  ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ١٩ ويف
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٨إىل  ٦

ــرَّر و  -٢ ــؤمترقـ ــراره   مـ ــراف يف قـ ــة     ٦/١األطـ ــال التفاقيـ ــذ الفعـ ــمان التنفيـ ــون "ضـ املعنـ
املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا"، أن تسـتمر            األمم

الواليات املسندة إىل الفريـق العامـل املعـين باالجتـار باألشـخاص، وأن جتسـد جمـاالت عملـه يف         
الــذي التوصــيات الــواردة يف تقريــر الفريــق العامــل عــن اجتماعــه املســتقبل، حســب االقتضــاء، 

 )١(.٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ١٢إىل  ١٠عقد من 

ــرَّر و  -٣ ــراره  ق ــة األمــم املتحــدة     ٧/١مــؤمتر األطــراف، يف ق ــذ اتفاقي ــز تنفي ــون "تعزي املعن
مـن بينـها أن    ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا"، مجلـة أمـور،        

يكون الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص عنصرا ثابتا من عناصـر مـؤمتر األطـراف، يقـدم     
                                                         

  )١(  CTOC/COP/WG.4/2011/8 ٥١-٤٦، الفقرات.  
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وشــجع املــؤمتر أفرقتــه العاملــة علــى النظــر يف عقــد اجتماعــات    .تقــاريره وتوصــياته إىل املــؤمتر
 سنوية، حسب االقتضاء، وعلى عقدها تعاقبيا ضمانا لفعالية استخدام املوارد.

    
   التوصيات  - ثانيا  

 اعتمد الفريق العامل التوصيات الواردة أدناه.  -٤
   

    التوظيف ورسوم التوظيف يف االجتار باألشخاصوكاالت دور   - ١  
أن  -سـواء أكانـت بلـدان منشـأ أم بلـدان مقصـد للعمـال املهـاجرين          -ينبغي للدول   -٥

التوظيــف  وكــاالتأن تــنظم تشــريعات وتــدابري إداريــة ملكافحــة التوظيــف االحتيــايل، و  تســنَّ
إنشـاء مؤسسـة عموميـة     بطرائـق منـها  ، وكـذلك أن ترصـدها،   ص هلـا وتـرخِّ لها اخلاصة وتسـجِّ 

  صة يف هذا الصدد.خمصَّ
ينبغــي للــدول أن تنظــر يف حظــر تقاضــي رســوم مــن العمــال، بطريقــة مباشــرة أو غــري   -٦

، بغيـة منـع   شـتراء العمـومي  مباشرة، نظري توظيفهم وتعيينهم، ويف إعادة النظـر يف ممارسـات اال  
  .االجتار باألشخاص

تنفذ محـالت  إىل احلد من اإليقاع بالعمال املهاجرين ضحايا، ينبغي للدول أن  سعياً  - ٧
لقـوانني واللـوائح الداخليـة املنطبقـة. وينبغـي      ل وتنشر مواد إعالمية عن حقـوقهم وفقـاً  توعية 
أو خـط اتصـال مباشـر وهيئـات      هـاجرين للعمال امل تظلمآلية تنظر يف إنشاء أن أيضاً للدول 

  ، بغية التمكني من اإلبالغ عن حاالت االستغالل أو اإليذاء.ذات صلة
ــزامينبغــي للــدول أن تنظــر يف    -٨  بتــوفري عقــود التوظيــف وأصــحاب العمــل وكــاالت  إل

؛ ومنـع عمليـة حتويـل    بلغـة يفهموهنـا   للعقـود  شـروح  توفري أو، حيثما أمكن،للعمال املهاجرين 
ود اليت قد ختلـق بيئـة مناسـبة لالجتـار باألشـخاص؛ وضـمان عـدم حجـز وثـائق اهلويـة عـن            العق

العمال؛ وإلزام أصحاب العمـل بـدفع نفقـات النقـل للعمـال عنـد عـودهتم إىل بلـداهنم األصـلية          
بعــد انتــهاء عقــودهم أو لــدى إهنائهــا علــى حنــو مبكــر؛ ومــنح العمــال حــق تقــدمي الشــكاوى.   

ى التزاماهتـا مبوجـب اتفاقيـة فيينـا للعالقـات القنصـلية، أن تيسـر للعمـال         وينبغي للدول، بناء عل
  التواصل مع املكاتب القنصلية يف حال تعرضهم ملشاكل.

، إن مباشـرة املهـاجرين  ع أصحاب العمل علـى توظيـف العمـال    ينبغي للدول أن تشجِّ  -٩
لعمل أو املعتمـدة، وذلـك   تستعني إال بوكاالت التوظيف املسجلة واملصرح هلا با أمكن، أو أالَّ

  من أجل منع ممارسات التوظيف االحتيالية واالستغاللية.
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فيما بينها ملنع ومكافحة االجتـار باألشـخاص واسـتغالل    ز التعاون ينبغي للدول أن تعزِّ  -١٠
  اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف.بوسائل منها، حسب االقتضاء، إبرام ، العمال املهاجرين

ــدو   -١١ ــني    عل أن تشــجِّينبغــي لل ــاون ب ــى التع ــام واخلــاص عل ع تشــجِّأن و، القطــاعني الع
ــى التصــرُّ   املنشــآت ــة عل ــال   التجاري ــف العم ــاحلرص الواجــب يف توظي ــاجرين ف ب ــاً، امله  وفق

بغية منع االجتار باألشخاص.ا، للمعايري املتعارف عليها دولي  
ين، مبـا يف ذلـك التعـاون    ينبغي للدول أن حتفز التعاون بـني أصـحاب املصـلحة املتعـدد      -١٢

، عنـد االنطبـاق، بغيـة منـع ومكافحـة االجتـار باألشـخاص        مع مفتشي العمل ونقابـات العمـال  
  .واستغالل العمال املهاجرين

يف جمــال منــع االجتــار باألشــخاص   بنــاء القــدرات تعمــل علــىأن أيضــاً ينبغــي للــدول   -١٣
لعـاملني يف جمـال الرعايـة    االعمـل و من خالل برامج تدريبية مناسـبة ملفتشـي   وذلك ، ومكافحته

الصحية ومقدمي اخلدمات االجتماعية واملربني وموظفي إنفاذ القـانون، ممـن قـد يتعـاملون مـع      
  ضحايا االجتار باألشخاص.

أن تنظــر يف تعلــيم وتــدريب موظفيهــا العــاملني يف الســلك الدبلوماســي   ميكــن للــدول  -١٤
يف إنشــاء شــبكة مــن امللحقــني  ، إن أمكــن،أن تنظــرو/أو القنصــلي، حســب احلاجــة، وميكنــها 

  .بغية منع االجتار باألشخاص يف سفاراهتااملتخصصني 
    

    آليات التنسيق الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص  - ٢  
زيـادة تـوافر البيانـات االحصـائية وجودهتـا،      ز جهودهـا الراميـة إىل   ينبغي للدول أن تعـزِّ   - ١٥

الصعيد احمللي والوطين  مات قابلة للمقارنة لتبادهلا على كل منوحتليل تلك البيانات وإنتاج معلو
االجتاهات واألمناط السائدة وتـدعم أفضـل   د أن حتدِّلتلك املعلومات . وينبغي يواإلقليمي والعامل

ــيِّناملمارســات  ــاد       وتب ــة وتســهم يف صــوغ السياســات واعتم ــن املســاعدة التقني االحتياجــات م
تـدابري  الربامج ووضـع الـ  وتثبط الطلب على مجيـع أشـكال االسـتغالل،     التدابري، مبا فيها تلك اليت

  صلة ملنع االجتار باألشخاص ومكافحته.الخرى ذات األ
ــة أو تعزيزهــا، ينبغــي للــدول أن تنظــر يف إشــراك       -١٦ لــدى إنشــاء آليــات التنســيق الوطني

ــها  جمموعــة واســعة مــن أصــحاب املصــلحة املســؤولني     ــاذ يف جمــاالت من ــة وإنف ــانون  العدال الق
واإلعـالم واملسـاواة بـني اجلنسـني     واهلجرة والشؤون املاليـة والضـرائب واخلـدمات االجتماعيـة     

ــة     ــة والصــحة والشــؤون اخلارجي ــة   واخلــدمات القانوني ــيم واألوســاط األكادميي واللجــوء والتعل
  اص.اجملتمع املدين والناجني من االجتار باألشخكذلك إشراك املعنيني يف ووالتجارية والعمل، 
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لتنسـيق الراميـة   الوطنيـة ل  احتليل لفعالية ومهام آلياهتـ تنظر يف إجراء أن لألطراف ينبغي   -١٧
  ، وذلك بغرض حتديد احتياجاهتا من املساعدة التقنية.إىل منع االجتار باألشخاص ومكافحته

ينبغــي للفريــق العامــل أن ينظــر، أثنــاء اجتماعاتــه القادمــة، يف موضــوع فعاليــة ومهــام     -١٨
  تلف آليات التنسيق الوطنية.خم

ــعينبغــي للمــؤمتر أن ينظــر يف    -١٩ ــدول ملعلومــات     مجي ــوفري ال ــارات املتاحــة لضــمان ت اخلي
موثوقــة ومتســقة عــن التنفيــذ الفعــال لالتفاقيــة ولربوتوكــول االجتــار باألشــخاص، وذلــك بغيــة  

رب الناجحـة  استبانة الثغرات واالحتياجـات مـن املسـاعدة التقنيـة وتسـليط الضـوء علـى التجـا        
  واملمارسات اجليدة.

مكانية تعزيز جهودها الرامية إىل وضع تدابري مناسـبة منـها،   إينبغي للدول أن تنظر يف   -٢٠
عند االقتضاء، مشاركة مؤسسات اجملتمع املـدين املعنيـة، مـن أجـل رصـد السياسـات واخلطـط        

  ؤشرات املناسبة لذلك.الوطنية اهلادفة إىل منع االجتار باألشخاص ومكافحته، باستخدام امل
م سياسات وبـرامج متعـددة االختصاصـات وقائمـة علـى األدلـة       ينبغي للدول أن تصمِّ  -٢١

ــع االجتــار باألشــخاص         ــن أجــل من ــن االســتراتيجيات م ــا م وخطــط عمــل وإرشــادات وغريه
ومكافحته بفعالية، واالستعانة، كلما أمكن ذلـك، مبـدخالت مؤسسـات اجملتمـع املـدين املعنيـة       

  ني من عمليات االجتار باألشخاص.والناج
ينبغي للدول أن تنظر يف إنشاء قواعد بيانات وطنية أو إقليميـة متكاملـة تعـىن باالجتـار       -٢٢

باألشخاص وتتضمن بيانات عن حاالت االجتار واجتاهاتـه وأمناطـه وأفضـل املمارسـات بشـأنه      
بانة التحـديات والثغـرات   وآليه عمله، وذلك بغرض املساعدة على حتليـل الوضـع امليـداين واسـت    

 وصوغ سياسات شاملة ملكافحة االجتار باألشخاص.
   

املفاهيم الرئيسية لربوتوكول االجتار باألشخاص، مع التركيز على ورقات املناقشة   - ٣  
الصادرة عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بشأن استغالل حالة 

    االستضعاف، واملوافقة، واالستغالل
د بوضوح املفاهيم الرئيسية لوضع معـايري ملـا يشـكل جرميـة     الدول على أن حتدِّ تشجَّع  -٢٣

االجتــار باألشــخاص يف تشــريعاهتا الوطنيــة، علــى أن تكــون مرنــة مبــا يكفــي الســتيعاب خمتلــف 
مـن مث، ينبغـي   و .أشكال االجتار ولكن دون تصعيب عمليـة التجـرمي علـى حنـو كـبري دون داع     

ب مجيع اجلهات املعنية من أجل تيسري التوصـل إىل فهـم مشـترك وتنفيـذ متسـق      للدول أن تدرِّ
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لتلــك املفــاهيم الرئيســية، مبــا فيهــا، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، اســتغالل حالــة االستضــعاف  
  .واملوافقة واالستغالل

ينبغي لألمانة أن تواصل تطوير األدوات وتعميمها من أجل توضيح املفـاهيم الرئيسـية     -٢٤
ع التشريعات والسوابق القضائية واملبادئ التوجيهية املتعلقة بتلـك املفـاهيم، داخـل خمتلـف     ومج

قواعد البيانات مبا فيها قاعدة بيانـات السـوابق القضـائية املتعلقـة جبـرائم االجتـار بالبشـر التابعـة         
انني املتعلقـة  ملكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة وبوابـة املـوارد اإللكترونيـة والقـو       

أن تضع قائمة باملؤشـرات املتعلقـة   أيضاً ينبغي لألمانة . و"باجلرمية املعروفة باسم بوابة "شريلوك
  .مبختلف أشكال االستغالل، باالستناد إىل األدوات القائمة

لدول األطراف أن تسعى إىل التنفيذ الكامل لألطر القانونية الدوليـة واإلقليميـة   ينبغي ل  -٢٥
  .ملتعلقة باالجتار باألشخاص واجلرائم ذات الصلةاحلالية ا

الطفــل مصــاحل راعــي ي يراعــي االعتبـارات اجلنســانية كمــا  ينبغـي للــدول أن تتبــع هنجــاً   -٢٦
 .الفضلى عند تطبيق املفاهيم الرئيسية الواردة يف بروتوكول االجتار باألشخاص

    
   تنظيم االجتماع  - ثالثا  
    افتتاح االجتماع  - ألف  

ــا مــن    ا اجتمــع  -٢٧ تشــرين  ١٨إىل  ١٦لفريــق العامــل املعــين باالجتــار باألشــخاص يف فيين
  . وعقد مخس جلسات.٢٠١٥الثاين/نوفمرب 

ات بودميــان (إندونيســيا). وبعــد إلقــاء الــرئيس   محــوتــرأس اجتمــاع الفريــق العامــل را   -٢٨
بع ملكتـب  كلمته االفتتاحية، ألقى رئيس قسم مكافحـة االجتـار بالبشـر وهتريـب املهـاجرين التـا      

 رةمقـرِّ أيضـاً  كلمـة افتتاحيـة    وألقـت األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة كلمـة افتتاحيـة.     
  باالجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال. ةاملعني ةاألمم املتحدة اخلاص

ــدورة    -٢٩ ــاح الـ ــات يف افتتـ ــوأدىل ببيانـ ــا ا  ممثِّلـ ــة دول أمريكـ ــن جمموعـ ــل مـ ــة لو كـ التينيـ
  ، واالحتاد األورويب، وإكوادور.يبـوالكاري

    
    البيانات  - باء  

  من جدول األعمال. ٤و ٣و ٢أدلت األمانة ببيانات استهاللية بشأن البنود   -٣٠
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ــود    -٣١ ــار البن ــة      ٤إىل  ٢ويف إط ــاورون التالي ــرئيس، احمل ــاد املناقشــة، حتــت إشــراف ال ، ق
ــوري (الواليــات املتحــدة     ــة أمســاؤهم: كــارال ب ــد إقبــال (إندونيســيا)،    واللــو ،)األمريكي حمم

  وآن غاالغر (أستراليا). ،فريوسكا (املكسيك) بياليسبينيدو (الربتغال)، ومرسيدس   وريتا
يف بروتوكـول االجتـار    التاليـة  و األطـراف ممثِّلـ ، أدىل ببيانـات  ٤إىل  ٢يف إطار البنـود  و  -٣٢

 أفغانســتان،إســرائيل، ا، ســتراليأإســبانيا، أرمينيــا، باألشــخاص: االحتــاد األورويب، أذربيجــان،  
أوروغـواي، أيرلنـدا، إيطاليـا،    أنغـوال،  إندونيسـيا،  أملانيا، اإلمارات العربيـة املتحـدة،   إكوادور، 

اجلمهوريـــة  تركيـــا، تايلنـــد، البحـــرين، الربازيـــل، بلجيكـــا، بوتســـوانا، بـــريو،     بـــاراغواي، 
الصني، العـراق،  يسرا، سوسنغافورة، جنوب أفريقيا، سلوفينيا، مجهورية كوريا، الدومينيكية، 

ــدا،      ــدا ،كن ــبني، فنلن ــا، الفل ــان، فرنس ــا،  عم ــتاريكا، كولومبي ــت، كوس ــا، مصــر،  الكوي التفي
الواليــات نيجرييــا، اهلنــد، هولنــدا،  املغــرب، املكســيك، اململكــة العربيــة الســعودية، النــرويج،   

  .، اليوناناملتحدة
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - جيم  
تشــرين الثــاين/  ١٦لفريــق العامــل بتوافــق اآلراء، يف جلســته األوىل، املعقــودة يف  ا أقــرَّ  -٣٣

  ، جدول أعماله املؤقت وتنظيم أعماله:٢٠١٥نوفمرب 
  املسائل التنظيمية:  -١  
  افتتاح االجتماع؛  (أ)    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)    
  باألشخاص.دور وكاالت التوظيف ورسوم التوظيف يف االجتار   -٢  
  آليات التنسيق الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص.  -٣  
املفاهيم الرئيسية لربوتوكـول االجتـار باألشـخاص، مـع التركيـز علـى ورقـات          -٤  

املناقشة الصادرة عن مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة بشـأن      
  استغالل حالة االستضعاف، واملوافقة، واالستغالل.

  ائل أخرى.مس  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  
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    احلضور  - دال  
الدول التالية األطراف يف بروتوكول االجتار باألشـخاص: االحتـاد   االجتماع ت يف ُمثِّل  -٣٤

ــتني،  أذربيجــان، الروســي، ــا، األردن،األرجن  أفغانســتان، إســرائيل، أســتراليا، إســبانيا، أرميني
 يرلنـدا، أأوكرانيـا،   أوروغـواي،  أنغوال، إندونيسيا، ،ةاإلمارات العربية املتحد أملانيا، إكوادور،
ــا، ــاراغواي، إيطالي ــل، البحــرين، ب ــا ،بلجيكــا ،الربتغــال الربازي ــنن ،بنمــا ،بلغاري  ،بوتســوانا ،ب

 ،تركيـا  ،تايلنـد بـيالروس،   و،بـري  ،املتعـددة القوميـات)  -بوليفيـا (دولـة  بوركينا فاسـو، بولنـدا،   
مجهوريــة  ،اجلمهوريــة الدومينيكيــة  ،هوريــة التشــيكية اجلماجلزائــر،  ،اجلبــل األســود  ،تــونس

ــا،  ــدوفا كوري ــة مول ــا  ،مجهوري ــدامنرك ،جنــوب أفريقي ــا ،ال  ،الســلفادور ،ســان مــارينو  ،روماني
 ،عمـــانالعـــراق،  ،الصـــني ،سويســـرا ،الســـويد ،الســـودان ،ســـنغافورة ،ســـلوفينيا ،ســـلوفاكيا
 ،قـربص  ،فييـت نـام   ،فنلنـدا  ،لبوليفاريـة) ا-زويال (مجهوريةـفن ،الفلبني ،فرنساغينيا،  ،غواتيماال
 ،لبنـان  ،التفيـا  ،كينيـا  ،الكويت ،كولومبيا ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كوبا ،كندا ،كرواتيا

اململكـة املتحـدة لربيطانيـا     ،اململكـة العربيـة السـعودية    ،املكسـيك  ،املغرب ،مصر ،ماليزيا ،ليبيا
 ،هولنـدا  ،هنغاريـا  ،اهلنـد  ،نيجرييا ،النمسا ،لنرويجاناميبيا،  ،ميامنارالعظمى وأيرلندا الشمالية، 

  اليونان. ،الواليات املتحدة
ف يف يف االجتماع االحتاد األورويب، وهو منظمة تكامـل اقتصـادي إقليميـة طـر     ُمثِّلو  -٣٥

  بروتوكول االجتار باألشخاص.
  .شخاصة على بروتوكول االجتار باألعموقِّ ةدولاليابان، وهي  ت مبراقبُمثِّلو  -٣٦
ــو  -٣٧ ــة      أيضــاً ت ُمثِّل ــران (مجهوري ــب: إي ــا صــفة مراق ــيت هل ــة ال ــدول التالي اإلســالمية) -ال
  .واليمنالكرسي الرسويل ودولة فلسطني وباكستان و

صـة  ت مبـراقبني وحـدات األمانـة العامـة والـربامج والصـناديق والوكـاالت املتخصِّ       ُمثِّلو  -٣٨
مفوضـية األمـم   ونسـان  إلضـية األمـم املتحـدة حلقـوق ا    التالية التابعة ملنظومة األمم املتحدة: مفو

  .املتحدة لشؤون الالجئني
ت مبـراقبني املنظمـات احلكوميـة الدوليـة التاليـة: املركـز الـدويل لتطـوير سياسـات          ُمثِّلو  -٣٩

  اهلجرة، املنظمة الدولية للهجرة، جامعة الدول العربية، جملس وزراء بلدان الشمال.
  قائمة بأمساء املشاركني. CTOC/COP/WG.4/2015/INF.1/Rev.1وترد يف الوثيقة   -٤٠
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    الوثائق  - هاء  
  رضت على الفريق العامل الوثائق التالية:ُع  -٤١

  ؛)CTOC/COP/WG.4/2015/1جدول األعمال املؤقت وشروحه (  (أ)  
األمانة عن دور وكـاالت التوظيـف ورسـوم التوظيـف يف االجتـار      رة من مذكِّ  (ب)  

  ؛)CTOC/COP/WG.4/2015/2باألشخاص (
األمانـة عـن آليـات التنسـيق الوطنيـة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص         رة من مذكِّ  (ج)  

)CTOC/COP/WG.4/2015/3(؛ 

األمانة عن املفاهيم الرئيسية لربوتوكول االجتـار باألشـخاص، مـع    رة من مذكِّ  (د)  
باملخـدرات واجلرميـة   التركيز على ورقـات املناقشـة الصـادرة عـن مكتـب األمـم املتحـدة املعـين         

  ؛)CTOC/COP/WG.4/2015/4بشأن استغالل حالة استضعاف، واملوافقة، واالستغالل (
لتوصيات الفريق العامـل املعـين باالجتـار    جتميع حتتوي على األمانة رة من مذكِّ  )ه(  

 .)Add.1و CTOC/COP/WG.4/2015/5باألشخاص (
   

  اعتماد التقرير  - رابعا  
 

ألطراف مسألة مشاركة اجملتمع املدين يف أعمال الفريـق العامـل، يف   أثار بعض الدول ا  -٤٢
  رت دول أطراف أخرى معارضتها ملناقشة تلك املسألة وإلدراجها يف التقرير.حني كرَّ

ــاين/نوفمرب   ١٨يف و  -٤٣ ــره عــن اجتماعــه   ٢٠١٥تشــرين الث ــق العامــل تقري  ، اعتمــد الفري
)CTOC/COP/WG.4/2015/L.1 وAdd.1( ،عدَّامل بصيغتهالة شفوي.  

 


