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  باألشخاص،  جتارتقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين باال    

      ٢٠١٧سبتمرب /أيلول ٨إىل  ٦يف فيينا من  املعقود
    مةمقدِّ  -أوًال  

عرب الوطنية، يف  مةنظمؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل أقرَّ  -١
لنساء واألطفال، اباألشخاص، وخباصة  جتار، بأنَّ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اال٤/٤  مقرَّره

يسي امللزم و الصك العاملي الرئهاملكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، 
إنشاء فريق عامل مؤقَّت  رَّر،املق ذلك يف ،باألشخاص. كما قرَّر املؤمتر أيضًا جتارملكافحة اال ايقانون

إىل  ١٤لسابقة من اباألشخاص. وقد ُعقدت دورات الفريق العامل  جتارمفتوح العضوية ُيعىن باال
تشرين   ١٩ويوم  ،٢٠١٠كانون الثاين/يناير  ٢٩إىل  ٢٧، ومن ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ١٥

تشرين  ٨إىل  ٦، ومن ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ١٢إىل  ١٠، ومن ٢٠١٠األول/أكتوبر 
  .٢٠١٥نوفمرب /الثاين تشرين ١٨ إىل ١٦ ومن، ٢٠١٣الثاين/نوفمرب 

ذ اتفاقية األمم املعنون "تعزيز تنفي ٧/١من بني ما نص عليه قرار مؤمتر األطراف  كانو  -٢
" أن يكون الفريق العامل عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا نظمةة املاملتحدة ملكافحة اجلرمي

م الفريق إىل املؤمتر يقدِّ  وأنباألشخاص عنصرًا ثابتًا من عناصر مؤمتر األطراف،  جتاراملعين باال
اعات سنوية، حسب العاملة على النظر يف عقد اجتم أفرقته املؤمترتقاريره وتوصياته، وشجَّع 

  االقتضاء، وعلى عقدها تعاقبيًّا ضمانًا لفعالية استخدام املوارد.
تفاقية االنفيذ ت، أن يواصل عملية إنشاء آلية الستعراض ٨/٢وقرَّر املؤمتر، يف قراره   -٣

تماع احلكومي الدويل ير االجوالربوتوكوالت امللحقة هبا، استنادًا إىل التوصيات الواردة يف تقر
 اض تنفيذ اتفاقية األمماملعين باستكشاف مجيع اخليارات املتعلقة بوضع آلية مناسبة وفعالة الستعر

 ، الذي انعقد يف فيينا يومياملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
اءات وقواعد حمدَّدة قرَّر املؤمتر أيضًا وضَع إجر. ويف القرار نفسه، ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٧و ٦

ى أن تسترشد تلك بشأن تشغيل آلية االستعراض لكي ينظر فيها ويعتمدها يف دورته التاسعة، عل
  .٥/٥اإلجراءات والقواعد باملبادئ واخلصائص املذكورة يف قراره 
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االستعراض تدرجييًّا مجيَع  ليةآأيضًا أن تتناول  ٨/٢وعالوة على ذلك، قرَّر املؤمتر يف قراره   -٤
مواد االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا فيما خيص كل صك من الصكوك اليت انضمت إليها الدول 

بغية  وأنهاألطراف، حبيث تصنَّف تلك املواد يف جمموعات مواضيعية وفقًا ملضمون أحكامها، 
الفريق العامل املعين هبا خالل العامني  استعراض كل جمموعة مواضيعية معيَّنة من املواد، أْن يضع

  .ومبساعدة األمانة استبياَن تقييم ذايتٍّ موجزًا ودقيقًا ومركَّزًا التاليني
الصادرة عن مؤمتر  ، مجيَع املقرَّرات ذات الصلة٨/٢أكد املؤمتر من جديد، يف قراره  كما  -٥

ردودها على  طراف أن تقدماألطراف بشأن االستبيانات القائمة، وطلب إىل مجيع الدول األ
وفر معلومات وردودًا تاالستبيانات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، وأن 

  مستوفاة تشمل حتديد احتياجاهتا من املساعدة التقنية.
    

    توصياتلا  -ثانيًا  
إىل  ٦يف فيينا من  قدُعالذي  يف اجتماعه ،باألشخاص جتارباالاعتمد الفريُق العامل املعين   -٦
  . أدناه الواردةالتوصيات  ،سبتمرب/أيلول ٨
    

    عامة توصيات  -ألف  
  عتمادها:قصد ا التالية التوصيات يفمؤمتر األطراف  ينظرأوصى الفريق العامل بأن   -٧

، من ةنياملع اجلهات وسائردعم التعاون، حيثما أمكن ذلك، مع القطاع اخلاص   )أ(  
 ؛ياالضحا على التعرفبالبشر، وال سيما  جتارباألنشطة املتصلة باالأجل التوعية 

ريق التحريات العمل على مجع األدلة الداعمة وذات الصلة، على سبيل املثال عن ط  )ب( 
لى الضحايا عالضحايا فقط، هبدف ختفيف العبء  اتاالستباقية، بدال من االعتماد على شهاد

 باعتبارهم املصدر الوحيد لألدلة؛

ون تأخري، وضع الضحايا يف مالجئ آمنة وسليمة أو أماكن إيواء مناسبة أخرى د  )ج(  
 ضحايا؛ما مل تكن هناك ظروف تشري إىل أنَّ من شأن ذلك التأثري على أمن وسالمة ال

ليم والتدريب النظر يف خيارات تتيح، حيثما أمكن، توفري فرص مناسبة للعمل والتع  )د(  
 ن الربوتوكول؛م ٦(د) من املادة   ٣املحلي، وطبقًا للفقرة الفرعية للقانون  للضحايا، وفقًا

 على ثارآ من اإلعالم وسائط إشراك على يترتب قد ما يفحيثما أمكن،  النظر،  )ه(  
 كل من الضحايا والتحقيقات، مبا يشمل توقيت الكشف؛

فيها  وزافية جيكتأكيد توصيته السابقة للدول األطراف بالنظر يف توفري مدة زمنية   )و(  
أجهزة إنفاذ القانون  للضحايا أن يتلقوا املساعدة املناسبة، لكي يبتوا بشأن إمكانية تعاوهنم مع

 ومشاركتهم يف أيِّ إجراء قضائي؛

 املعنية احلكومية األجهزة بني املعلومات لتبادل وطنية بيانات قواعد إنشاء يف النظر  )ز(  
 اخلصوصية؛ اعتبارات ةمراعا مع باألشخاص، جتاراال بقضايا
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حلي والدويل، الصعيدين املتبادل املعلومات على النحو املناسب على على  تشجيعال  )ح(  
عامون واملحققون، وضباط فيهم املدعون ال نخصائيني املمارسني يف جمال العدالة اجلنائية، مببني األ

  باألشخاص؛  جتارالشرطة، والقضاة، وأفرقة العمل، فيما يتعلق بقضايا اال
ربعات لضحايا توفري الدعم بقدر املستطاع لصندوق األمم املتحدة االستئماين للت  (ط)  

  باألشخاص؛ جتاراال
املقصد باعتبارها والعبور و نشأمراعاة قيمة التجمعات اإلقليمية اليت تضم بلدان امل  (ي)  

  باألشخاص. جتاروسيلة لتعزيز التعاون عرب احلدود يف قضايا اال
    

تركز  باألشخاص، اليت جتارة يف التصدِّي لالفعالبشأن تدابري العدالة اجلنائية ال توصيات  -باء  
على تلبية ما حتتاجه خمتلف فئات وأنواع الضحايا من محاية ومساعدة، مع اإلشارة 

    ضمن سياق حركات اهلجرة املختلطة جتاربصفة خاصة إىل ضحايا اال
  :ةالتالي التوصيات اعتماد يفمؤمتر األطراف  ينظرأوصى الفريق العامل بأن   -٨

 مدع يف دورهم أو كمهاجرين صفتهم عن النظر بغض للضحايا الدعم توفري  )أ(  
 القضائية؛ املالحقات أو اجلنائية التحقيقات

لعامة، يف عدم معاقبة لتشريعات الداخلية وللصالحية التقديرية للنيابة الالنظر، وفقًا   )ب(  
نتيجة مباشرة حلالتهم كاص املتَّجر هبم على األفعال غري املشروعة اليت ارتكبوها أو مقاضاة األشخ

 ة؛كأشخاص متَّجر هبم أو كانوا ُمجربين على ارتكاب تلك األفعال غري املشروع

 ،الئق كنسيف  للضحايا احلماية تقدمي عند اجلنسانية االعتبارات مراعاة ضمان  )ج(  
 عند وكذلك، واألطفال والرجال النساء لدى املختلفة الضعف جوانب احلسبان يف تؤخذ أن على

تضي ذلك، التعاون مع مبا يشمل، يف احلاالت اليت تق املناسبة النفسية املساعدةتوفري  االقتضاء،
 ؛املدين املنظمات غري احلكومية وسائر املنظمات ذات الصلة وغريها من عناصر املجتمع

ا يشمل، مبيا باللغات اليت ميكن أن يفهموها، ضمان توفري ترمجة شفوية للضحا  )د(  
 مع بالتعاون األمر، لزم إذا ،عند مساعدة الضحايا ،بقدر اإلمكان، اللهجات املحلية ولغة اإلشارة

اإلعاقة الكامل  األشخاص ذوي فهموتعزيز الدعم لضمان  الضحية، لبلد الدبلوماسية التمثيليات
  ؛هافي ونشاركي اليت لعمليات القضائيةولالقانونية  محلقوقه

 ملنشأا بلدان بني احلدود عرب واملساعدة احلماية توفري على العمل تشجيع  )(ه  
 واملقصد؛ والعبور

 القنصلي كوالسل الدبلوماسي السلك يف العاملني قدرات تعزيز مواصلة يف النظر  (و)  
 هلم؛ املساعدة وتوفري باألشخاص جتاراال ضحايا على التعرف من لتمكينهم

 واحلماية دةاملساع لفرص املناسب التنسيق أجل من الالزمة التدابري اختاذ ضمان  (ز)  
 جلميع املناسب لتدريبا وتوفري اجلنائية، العدالة إجراءات مراحل مجيع يشمل مبا للضحايا، املتاحة
 التدابري؛ هذه تطبيق على املعنية اجلهات
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 ومنافذ قهمحبقو الضحايا لتعريف اإلعالمية املواد من املزيد توفري على العمل  (ح)  
 مفهومة؛ بلغة اجلنائية العدالة تطبيق وسبل املمكنة املساعدة

تقدمي املساعدة  العاملني يف جمال يشمل مبا ،جهات االستجابة األولية قدرات تنمية  (ط)  
 تدفقاتق سيا ضمن ،يف وقت مناسب ،باألشخاص جتارضحايا اال على التعرف على ،اإلنسانية
 املختلطة؛ اهلجرة

  باملجان؛يف ذلك  مبا للضحايا، القانوين التمثيل كفالة  )ي(  
 جتارالامن االهتمام ملعاجلة قضايا  ًاالوطنية مزيد السلطاتتكريس  كفالة  )ك(  

ن مع اجلهات التعاوو التنسيقب ،ويف حاالت الطوارئ اإلنسانية اتزاعيف سياق الن باألشخاص
 على املعنينياملوظفني  تعزيز قدرات العاملني يف الصفوف األمامية وغريهم من منها بوسائل املعنية،
  الضحايا؛ على التعرف

تفاع من تقرير السياسات وضمان التساوي يف االن عند الضحايا منظورمراعاة   )ل(  
  تدابري وخدمات املساعدة واحلماية؛

انة هبم خالل ميكن االستعمن املترمجني الشفويني، الذين  شبكاٍت إنشاء يف النظر  )م(  
  مجيع مراحل إجراءات العدالة اجلنائية؛

 جتارالالنظر يف اختاذ تدابري ملعاجلة حاالت تورط مجاعات إرهابية يف ا  )ن(  
تدابري  ضعو مواصلةمن أجل  ،باألشخاص، مبا يف ذلك إجراءات محاية الضحايا ومساعدهتم

  ؛ةفعالالعدالة اجلنائية ال
 لبان تدابري تصدٍّ باألشخاص وهتريب املهاجرين ظاهرتني خمتلفتني تتط جتاراال اعتبار  (س)  
  سياساتية خمتلفة. و تشريعية

    
    ملخَّص املداوالت  -ثالثًا  

، ٢٠١٧سبتمرب /لولأي ٧نظر الفريق العامل، يف جلستيه الثالثة والرابعة، املعقودتني يف   -٩
 جتارتوكول االاستبيان الستعراض تنفيذ برومن جدول األعمال املعنون "إعداد  ٣البند  يف

 على لتعليقاالدول إىل  ةالرئيس تباألشخاص". ويف إطار هذا البند من جدول األعمال، دع
 عليها يركز أن نبغيي اليت املحاور حول الرأي إبداء يشمل مبا االستبيان، ملشروع العام الطابع

  . ينشدها أن ينبغي اليت واألهداف االستبيان
ان ومضمونه وبنيته االستبي منحتديد اهلدف النهائي  من املتكلمني إىل أنَّ  العديدوأشار   -١٠

. بروتوكوالهتاو نظمةة املمرهون مبا سيقرره مؤمتر األطراف بشأن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية اجلرمي
لفترة ا خاللتمر ستسومشاورات املؤمتر يف هذا الصدد ال تزال جارية،  أنَّ إىلكذلك  ُأشريو

مي الدويل املفتوح أي يف إطار االجتماع احلكو ،التاسعة للمؤمتر الدورة انعقاداملفضية إىل 
تفاقية االنفيذ استعراض ت آليةالذي يسعى إىل وضع إجراءات وقواعد حمددة لتشغيل  املشاركة

  .٨/٢لقرار املؤمتر  وبروتوكوالهتا، املنشأة وفقًا
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 أالَّ و ،مركَّزًاواالستبيان موجزًا ودقيقًا  يكون أن ضرورة إىلمعظم املتكلمني  أشارو  -١١
بنص الربوتوكول من  أن تتقيَّد صياغة األسئلة تقيدًا صارمًاو ،يتعدى نطاق أحكام الربوتوكول

 يشملستبيان أن أجل جتنب االلتباس. وطرح املتكلمون أيضًا آراء حول ما إذا كان ينبغي لال
  أشري االختياري". أسئلة مفتوحة و/أو "خانات الت

وم هلا على اخلرباء د معظم املتكلمني على ضرورة أالَّ يفرض االستبيان أعباء ال لزكَّوأ  -١٢
 التكلفة وضع ورةوضر ،حتاشي ازدواجية اجلهود وضرورة، عليه بالرد كلفوناملمارسني الذين سي

ى عند الرد عل ول،العديد من املتكلمني عن تأييدهم لفكرة أن تقوم الد عرب. وأاحلسبان يف
دمتها يف سياق اإلبالغ قتتعلق باملعلومات اليت  إلكترونيةو/أو وصالت  بيانات بتقدمياالستبيان، 

خرى. ورأى عدَّة أعن تنفيذ الصكوك القانونية اإلقليمية أو الدولية األخرى أو باستبيانات 
 ذلك يف مبا بيانات،االست باقي مع تكاملالتحقيق للتمس طرائق يأن  مؤمترمتكلمني أنه ينبغي لل

أحد  رأىبيانات، وتلك االستلى ع  اإلجابةيفمن خالل االعتراف املتبادل باملعلومات املقدمة 
. الصدد هذا يفن يؤدي دورًا أمكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ميكنه  املتكلمني أنَّ 

ل االستبيانات ستجمع من خال اليتاستخدام وختزين البيانات  كيفيةاملتكلمون عن  تساءلكما 
ميكن  أنهإىل  يضًا. وأشري أاالستبيانات على الرد الدول من فيها سيطلب اليت املرات عدد عنو

  .االستبيان خبالفالنظر يف أشكال أخرى للحصول على البيانات 
من دوريت  ،ياناتالنسختني املوجودتني من االستب أنَّمن املتكلمني إىل  العديدوأشار   -١٣

 هيكلةمكن إعادة امل من ديد، مبعىن أنَّ اجلأساس االستبيان  أن تشكال هماميكن ،٢٠٠٥و ٢٠٠٤
آلية االستعراض، أو  يف إطار استخدامهما يناسب مبا تعديلهما أو استكماهلما أوهاتني النسختني 

هذين االستبيانني  ىل أنَّ . وأشار املتكلمون إاحلايل شكلهما يف استخدامهما ببساطةأنَّ من املمكن 
ف، وأنَّ استخدامهما من الدول األطرا العديد بالفعلعليهما  ردَّ وقد الربوتوكول بنص يتقيدان

  .ةتكلفالسيكون بالتايل فعاًال وناجعًا من حيث 
ستبيان من من بني اآلراء األخرى اليت ُطرحت اقتراح دعا إىل أن يستفسر اال وكان  -١٤

 بالبشر؛ لالجتارملقصد ذا كانت من بلدان املنشأ و/أو العبور و/أو االدولة الطرف املجيبة عما إ
 عن معلومات الهلاخ من قدَّمت اليت األخرىأو الدولية أو االستبيانات  اإلقليميةوعن الصكوك 

ساعد على ين ينبغي أن هذا االستبيا  أنَّ ُرِئي  كما. جتاراال مكافحة جمال يف تبذهلا اليت اجلهود
املستفادة واملمارسات  تبادل املعلومات والدروس ييسراالحتياجات من املساعدة التقنية واستبانة 

كن أن تفرز توصيات حمصلة اجلهود املبذولة يف مجع البيانات مي أنَّ الفضلى فيما بني الدول؛ و
  .الربوتوكول لتفسري

    
    االجتماع تنظيم  -رابعًا  

    االجتماع افتتاح  -ألف  
، ٢٠١٧يلول/سبتمرب أ ٨إىل  ٦فيينا من  يفباألشخاص  جتارباالاجتمع الفريق العامل املعين   -١٥

  .توعقد مخس جلسا
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 . وقدالعامل لفريقا رئيسُة)، األمريكية املتحدة لواليات(ا برو فرجينيا جتماَعاال وافتتحت  -١٦
ن أهدافه واملواضيع فيها ملحة عامة عن الوالية املسَندة إىل الفريق العامل وع تكلمة عرض ألقت

  .اليت ينظر فيها
  يف افتتاح الدورة. واليابان األورويب االحتاد الممثِّ تكلمو  -١٧
    

    البيانات  -باء  
  ألعمال.امن جدول  ٣و ٢و ١د واستهاللية عامة يف إطار البن اتألقت األمانة كلم  -١٨
  مال.(ب) من جدول األع ١وقدمت النرويج واملكسيك مداخلتني يف إطار البند   -١٩
لتالية املحاورون ا من جدول األعمال، قاد املناقشة، حتت إشراف الرئيسة، ٢ويف إطار البند   -٢٠

يريديا سرتوتشي (املكسيك)، اودارلني باجاريتو (الفلبني)، ومرييام  ،أمساؤهم: ِسيد أمحد مراد (اجلزائر)
  الشمالية).  يرلنداآوبام بوين (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و ،ودينا دومينيتس (إسرائيل)

ة يف بروتوكول تكلم ممثِّلو األطراف التالي ،من جدول األعمال ٣و ٢ ينويف إطار البند  -٢١
 إسبانيا، أرمينيا، ،األرجنتني أذربيجان، ،األورويب، االحتاد الروسي االحتادجار باألشخاص: االتّ 

 الربتغال، باراغواي، إيطاليا، ،إندونيسيا املتحدة، العربية اإلمارات أملانيا، إكوادور، إسرائيل، أستراليا،
 الدومينيكية، اجلمهورية ،البهاما جزر اجلزائر، تركيا، تايلند، بيالروس، بريو، بولندا، بنما، بلجيكا،

-مجهورية( زويالفن بني،الفل فرنسا، غامبيا، لعراق،ا الصني، سويسرا، سنغافورة، النكا، سري ،ومانيار
 اململكة املكسيك، غرب،امل مصر، ماليزيا، كولومبيا، ديفوار، كوت كندا، قربص، فنلندا، ،)البوليفارية
  .اليونان بان،اليا املتحدة، الواليات هولندا، اهلند، ،يانيجري النمسا، النرويج، املتحدة،

  عن مجهورية إيران اإلسالمية. بوتكلَّم أيضًا املراق  -٢٢
ربملانية للبحر ألقاها املراقب عن اجلمعية ال كلمةواستمع الفريق العامل أيضًا إىل   -٢٣

  املتوسط.  األبيض
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -جيم  
اآلراء ، بتوافق ٢٠١٧سبتمرب /أيلول ٦أقرَّ الفريق العامل، يف جلسته األوىل، املعقودة يف   -٢٤

  جدول األعمال التايل:
  املسائل التنظيمية:  -١  
  افتتاح االجتماع؛  (أ)    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)    

لى اليت تركز ع باألشخاص، جتارة يف التصدِّي لالفعالتدابري العدالة اجلنائية ال  -٢
ع اإلشارة متلبية ما حتتاجه خمتلف فئات وأنواع الضحايا من محاية ومساعدة، 

  ضمن سياق حركات اهلجرة املختلطة. جتاربصفة خاصة إىل ضحايا اال
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  باألشخاص. جتارإعداد استبيان الستعراض تنفيذ بروتوكول اال  -٣  
  مسائل أخرى.  -٤  
  اعتماد التقرير.  -٥  

    
    احلضور  -دال  

شخاص: باأل جتارُمثِّلت يف االجتماع الدول التالية األطراف يف بروتوكول اال  -٢٥
، إسرائيل، إستونيا، أستراليا إسبانيا، أرمينيا، األردن، األرجنتني، أذربيجان، ،الروسي االحتاد

، أوكرانيا، أوروغواي، الأنغو، إندونيسيا، املتحدة العربية اإلمارات، أملانيا، إكوادور، أفغانستان
 املتعددة-دولة( بوليفيا، ندابول، فاسو بوركينا، بنما، بلجيكا، الربتغال، الربازيل، باراغواي، إيطاليا

، البهاما جزر، جلزائرا، األسود اجلبل، تونس، تشيكيا، تركيا، تايلند، بيالروس، بريو، )القوميات
، نياروما ،الدامنرك، جورجيا، أفريقيا جنوب، كوريا مجهورية، الدومينيكية اجلمهورية

، الصني، يليش، سرياليون، سويسرا، السودان، سنغافورة، سلوفاكيا، السلفادور، النكا  سري
، قربص، فنلندا، )ليفاريةالبو-مجهورية( زويالفن، الفلبني، فرنسا، غواتيماال، غامبيا، مانعُ ، العراق
، ماليزيا، مالطة، نانبل، التفيا، كينيا، الكويت، كولومبيا، ديفوار كوت، كوبا، كندا، كرواتيا، قطر

، نيوزيلندا، نيجرييا، النمسا، النرويج، منغوليا، املتحدة اململكة، املكسيك، املغرب، مصر، مدغشقر
  .اليونان، اليابان، املتحدة الواليات، هولندا، هنغاريا، اهلند
ليمية طرف يف منظمة تكامل اقتصادي إقوُمثِّل يف االجتماع االحتاد األورويب، وهو   -٢٦

  باألشخاص. جتاربروتوكول اال
إلسالمية) ا-وُمثِّلت أيضًا الدول التالية اليت هلا صفة مراقب: إيران (مجهورية  -٢٧

  واليمن.  وباكستان
  وُمثِّلت مفوَّضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان مبراقب.   -٢٨
 ، لوضع سياسات اهلجرةاملركز الدويل الدولية التالية: وُمثِّلت مبراقبني املنظمات احلكومية  -٢٩

منظمة األمن والتعاون  ،يمنظمة التعاون اإلسالم ،منظمة الدول األمريكية ،املنظمة الدولية للهجرة
  جلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط.ا ،يف أوروبا

  قائمة بأمساء املشاركني. CTOC/COP/WG.4/2017/INF.1/Rev.1وترد يف الوثيقة   -٣٠
    

    الوثائق  -هاء  
  ُعرضت على الفريق العامل الوثائق التالية:  -٣١

  )؛CTOC/COP/WG.4/2017/1جدول األعمال املؤقت املشروح (  (أ)  
تدابري العدالة اجلنائية الفعالة يف  شأنورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة ب  (ب)  

باألشخاص، اليت تركز على تلبية ما حتتاجه خمتلف فئات وأنواع الضحايا  جتارجمال التصدي لال

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/INF.1/Rev.1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/1
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ضمن سياق حركات اهلجرة  جتارومساعدة، مع اإلشارة بصفة خاصة إىل ضحايا االمن محاية 
  ؛)CTOC/COP/WG.4/2017/2املختلطة (
 باألشخاص، جتارمشروع استبيان من إعداد األمانة الستعراض تنفيذ بروتوكول اال  (ج)  

 ).CTOC/COP/WG.4/2017/3( ٨/٢وفقًا لقرار املؤمتر 
    

  اعتماد التقرير  -رابعًا  
 

 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٨اعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن اجتماعه يف   -٣٢
)CTOC/COP/WG.4/2017/L.1.(  
  

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/L.1

