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  الفريق العامل املعين باالتِّجار باألشخاص
        ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٨- ٦فيينا، 

      وشروحهت جدول األعمال املؤقَّ    
  :املسائل التنظيمية  -١

  افتتاح االجتماع؛  )أ(  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  

عاقبة االتِّجار باألشـخاص،    حتليل املفاهيم الرئيسية الواردة يف بروتوكول منع وقمع وم          -٢
وخباصة النساء واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب               

  .الوطنية، مع التركيز على مفهوم املوافقة
 تعزيــز الــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص بطرائــق منــها خفــض الطلــب، كيفيــة  -٣

  .جتار باألشخاصالا  علىوحتديد العوامل احملفِّزة
ذكر صراحةً يف بروتوكـول االتِّجـار باألشـخاص، ولكنـها           أشكال االستغالل اليت مل تُ      -٤

  .نشأت يف السياقات أو املمارسات الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية
  .متابعة التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعاته السابقة  -٥
  .مسائل أخرى  -٦
  .يراعتماد التقر  -٧
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      الشروح    
    املسائل التنظيمية  - ١  

    افتتاح االجتماع  )أ(  
 مـن يـوم     ٠٠/١٠سوف ُيفَتَتح اجتماع الفريق العامل املعـين باالتِّجـار باألشـخاص يف الـساعة               

  .٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٦األربعاء 
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  
 ٦/١ األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة، يف قـراره         ر مؤمتر األطراف يف اتفاقية قرَّ

كفالـــة التنفيـــذ الفّعـــال التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظَّمـــة عـــرب الوطنيـــة "املعنـــون 
 أن تـستمر واليـات الفريـق العامـل املعـين باالتِّجـار باألشـخاص، وأن          ،"والربوتوكوالت امللحقة هبا  

  )١(.جماالُت عمله يف املستقبل، حسب االقتضاء، التوصيات الواردة يف تقرير الفريق العاملُتجسِّد 
ــودة يف          ــسته املعق ــة، يف جل ــة املنظَّم ــة اجلرمي ــراف يف اتفاقي ــؤمتر األط ــع مل ــب املوسَّ ــق املكت   وواف

، على جدول األعمال املؤقَّت الجتماع الفريـق العامـل الـذي سـُيعقد              ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٧
  .٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٨ إىل ٦ فيينا من يف

رة للفريـق العامـل   وسوف تتيح املوارد املتوفّ. ويرد تنظيم األعمال املقترح يف مرفق هذه الوثيقة    
  . ُتوفَّر فيهما ترمجة فورية بلغات األمم املتحدة الرمسية الستعقد جلستني عامتني يومياً

    
 يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتِّجار باألشخاص، حتليل املفاهيم الرئيسية الواردة  - ٢  

  وخباصة النساء واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة 
    عرب الوطنية، مع التركيز على مفهوم املوافقة

   إىل ١٠أوصـــى الفريـــُق العامـــل املعـــين باالتِّجـــار باألشـــخاص، يف جلـــسته املعقـــودة يف فيينـــا مـــن 
ــشرين األول١٢ ــوبر / ت ــق العامــل يف     ٢٠١١أكت ــشها الفري ــدد مــن املواضــيع لكــي يناق ــؤمتَر بع ، امل

بروتوكـول منـع    اجتماعاته املقبلة، مبا يف ذلك استمرار التركيـز علـى املفـاهيم الرئيـسية الـواردة يف                  
 األمـم املتحـدة   وقمع ومعاقبة االتِّجار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، املكمِّـل التفاقيـة      

، من قبيـل املوافقـة واسـتغالل الـسلطة واخلـداع، مـع اإلشـارة                ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية    
  .أيضا إىل الصكوك الدولية ذات الصلة

───────────────── 

  )1( CTOC/COP/WG.4/2011/8 ٥١-٤٦، الفقرات.  
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ولكي ينظر الفريق العامل يف هذا البند، سوف ُتعرض عليه ورقة معلومات أساسية تتضّمن حتلـيال                
  ".املوافقة" بروتوكول االتِّجار باألشخاص، مع التركيز على مفهوم  الواردة يفالرئيسيةللمفاهيم 

    
    الوثائق    

 األمانـة عـن حتليـل املفـاهيم الرئيـسية الـواردة يف بروتوكـول                من إعـداد  ورقة معلومات أساسية    
  )CTOC/COP/WG.4/2013/2(االتِّجار باألشخاص، مع التركيز على مفهوم املوافقة 

  
   تعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص بطرائق منها خفض الطلب، كيفية  - ٣  

    جار باألشخاصالتِّعلى اوحتديد العوامل احملفِّزة 
ــة كــان موضــوُع ــها خفــض الطلــب، كيفي ــز الــشراكات بــني القطــاعني العــام   بطرائــق من  تعزي

وصــى  املواضــيع الــيت أ أحــَد هــوجــار باألشــخاص،التِّعلــى ااخلــاص وحتديــد العوامــل احملفِّــزة و
  . العامل يف اجتماعاته املقبلةالفريُق العاملُ املؤمتَر بأن يناقشها الفريُق

ولكــي ينظــر الفريــق العامــل يف هــذا البنــد، ســوف ُتعــرض عليــه ورقــة معلومــات أساســية عــن  
  .دة واألدوات الالزمة خلفض الطلب على االتِّجار باألشخاصاملمارسات اجليِّ

    
    الوثائق    

دة واألدوات الالزمـة خلفـض    األمانـة بـشأن املمارسـات اجليِّـ    مـن إعـداد   ة  ورقة معلومـات أساسـي    
قٍ منـها تعزيـز الـشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص               ائـ الطلب على االتِّجار باألشخاص، بطر    

)CTOC/COP/WG.4/2013/3(  
    

ذكر صراحةً يف بروتوكول االتِّجار باألشخاص، ولكنها أشكال االستغالل اليت مل ُت  - ٤  
    أت يف السياقات أو املمارسات الوطنية أو اإلقليمية أو الدوليةنش

، بروتوكـول االتِّجـار باألشـخاص     ذكر صـراحةً يف     كان موضوع أشـكال االسـتغالل الـيت مل تُـ          
 املواضـيع   أحـدَ هـو ولكنها نشأت يف السياقات أو املمارسات الوطنية أو اإلقليميـة أو الدوليـة،      

  . العامل يف اجتماعاته املقبلةاليت أوصى الفريُق العاملُ املؤمتَر بأن يناقشها الفريُق
ولكي ينظر الفريق العامل يف هذا البند، سـوف ُتعـرض عليـه ورقـة معلومـات أساسـية تتـضّمن            
حملة عامة عـن أشـكال االسـتغالل غـري املدرجـة علـى القائمـة غـري احلـصرية ألنـواع االسـتغالل                      

  . الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل كل منالواردة يف الربوتوكول ولكنها لوحظت على
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    الوثائق    
ذكر صــراحةً يف  األمانــة بـشأن أشـكال االســتغالل الـيت مل تُـ    مـن إعـداد  ورقـة معلومـات أساســية   

ميـة  بروتوكول االتِّجار باألشخاص، ولكنها نشأت يف السياقات أو املمارسات الوطنيـة أو اإلقلي          
  )CTOC/COP/WG.4/2013/4(أو الدولية 

    
    متابعة التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعاته السابقة  - ٥  

، أن يتوىل الفريـق العامـل تيـسري تنفيـذ بروتوكـول االتِّجـار باألشـخاص          ٤/٤ره  ر املؤمتر، يف مقرَّ   قرَّ
قٍ منها اإلسـهام    ائني يف هذا اجملال، بطر    من خالل تبادل التجارب واملمارسات بني اخلرباء واملمارس       

م الفريـق العامـل إىل املـؤمتر        ويف هـذا الـصدد، قـدَّ      . ياتيف استبانة َمواطن الضعف والثغرات والتحدِّ     
بـــشأن  ) CTOC/COP/WG.4/2012/3 وCTOC/COP/WG.4/2010/6تـــرد يف الـــوثيقتني  (توصـــيات 

  .ذ أحكام بروتوكول االتِّجار باألشخاصن تنفيالكيفية اليت ميكن هبا للدول األطراف أن حتسِّ
  . الفريق العامل تنفيذ هذه التوصيات حىت اآلنيستعرضويف إطار هذا البند، سوف 

 بنـد جـدول     ، بأنَّ ٢٠١٣ يونيه/ حزيران ٧ املكتب املوسَّع للمؤمتر، يف جلسته املعقودة يف         وأقرَّ
التِّجـار باألشـخاص لغـرض نـزع         ا فيهـا األعمال سيتيح أيضا النقاش بشأن خمتلف القضايا، مبـا          

  .األعضاء
    

    الوثائق    
   ١٤تقريــر عــن اجتمــاع الفريــق العامــل املعــين باالتِّجــار باألشــخاص، املعقــود يف فيينــا يــومي     

  )CTOC/COP/WG.4/2009/2 (٢٠٠٩أبريل / نيسان١٥و
   إىل ٢٧تقريــر عــن اجتمــاع الفريــق العامــل املعــين باالتِّجــار باألشــخاص، املعقــود يف فيينــا مــن  

  )CTOC/COP/WG.4/2010/6 (٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٩
 تـشرين  ١٩تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعـين باالتِّجـار باألشـخاص، املعقـود يف فيينـا يف             

  )CTOC/COP/WG.4/2010/7 (٢٠١٠أكتوبر /األول
   إىل ١٠نــا مــن تقريــر عــن اجتمــاع الفريــق العامــل املعــين باالتِّجــار باألشــخاص املعقــود يف فيي  

  )CTOC/COP/WG.4/2011/8( ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢
    

    اعتماد التقرير  - ٧  
  . عن اجتماعه وسوف تتوىل األمانة إعداد مشروعهسوف يعتمد الفريق العامل تقريراً
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    املرفق
  تنظيم األعمال املقترح    

  
  التاريخ والوقت

بند جدول 
  العنوان أو الوصف  األعمال

    نوفمرب/ تشرين الثاين٦ء، األربعا

  افتتاح االجتماع  )أ (١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب (١ 
حتليل املفاهيم الرئيسية الواردة يف بروتوكول منع   ٢ 

وقمع ومعاقبة االتِّجار باألشخاص، وخباصة 
النساء واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة 

رمية املنظَّمة عرب الوطنية، مع التركيز ملكافحة اجل
  على مفهوم املوافقة

  )تابع(حتليل املفاهيم الرئيسية   ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
   نوفمرب/ تشرين الثاين٧اخلميس، 

 تعزيز بطرائق منها خفض الطلب، كيفية  ٣  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
اخلاص وحتديد الشراكات بني القطاعني العام و

  ار باألشخاصالجتعلى االعوامل احملفِّزة 
  )تابع( خفض الطلب كيفية  ٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
ذكر صراحةً يف أشكال االستغالل اليت مل ُت  ٤ 

بروتوكول االتِّجار باألشخاص، ولكنها نشأت 
يف السياقات أو املمارسات الوطنية أو اإلقليمية 

  أو الدولية
    نوفمرب/ تشرين الثاين٨اجلمعة، 

  ذكر صراحة اليت مل ُتأشكال االستغالل   ٤  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  )تابع(يف بروتوكول االتِّجار باألشخاص 

متابعة التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف   ٥  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  اجتماعاته السابقة

  مسائل أخرى  ٦ 
  اعتماد التقرير  ٧ 
 


