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300418    300418    V.18-02143 (A)

*1802143*  

  الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص
        ٢٠١٨متوز/يوليه  ٣و ٢فيينا، 

      ت املشروحقَّجدول األعمال املؤ 
      جدول األعمال املؤقَّت 
  املسائل التنظيمية:  -١

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

  جار باألشخاص: مراعاة احتياجات وحقوق الضحايا.التعاون الدويل يف قضايا االتٍّ  -٢
  جار باألشخاص.إعداد استبيان الستعراض تنفيذ بروتوكول االتِّ  -٣
  مسائل أخرى.  -٤
      اعتماد التقرير.  -٥
  الشروح 

  
      املسائل التنظيمية  -١  

    افتتاح االجتماع  (أ)  
جار باألشـــخاص يف الســـاعة العاشـــرة من ســـوف ُيفتَتح االجتماع الثامن للفريق العامل املعين باالتِّ

  .٢٠١٨متوز/يوليه  ٢صباح يوم االثنني، 
  

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  
ية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة  فاق ية، يف قراره قرَّر مؤمتر األطراف يف ات  ٧/١عرب الوطن

ية والربوتوكوالت  مة عرب الوطن مية املنظَّ حة اجلر كاف حدة مل ية األمم املت فاق يذ ات املعنون "تعزيز تنف
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جار باألشخاص عنصرًا ثابتًا من امللحقة هبا"، ضمن مجلة أمور، أن يكون الفريق العامل املعين باالتِّ
ليه، وشـــجَّع الفريَق العامل على النظر يف عقد اجتماعاته عناصـــر املؤمتر، يقدِّم تقاريره وتوصـــياته إ

ســنويًّا، حســب االقتضــاء، وعلى حنو متعاقب مع اجتماعات ســائر األفرقة العاملة التابعة للمؤمتر، 
  ضمانًا لفعالية استخدام املوارد.

ع ملؤمتر األطراف، يف اجتماعه املنعقد يف  ، على ٢٠١٨ير كانون الثاين/ينا ٢٢واتَّفق املكتب املوســـَّ
نا يومي  مل يف فيي عا ثامن للفريق ال ماع ال قد االجت يه  ٣و ٢أن يع . وعالوة على ٢٠١٨متوز/يول

، مبوجب إجراء املوافقة الصــــــامتة، على ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٣ذلك، اتفق املكتب املوســــــع، يف 
  املوضوع الفين الجتماع الفريق العامل.

، من أجــل متكني الفريق ٧/١ملرفق) وفقــًا لقرار املؤمتر وقــد ُأعــدَّ تنظيم األعمــال املقترح (انظر ا
العامل من أداء املهام املســــــندة إليه ضــــــمن حدود ما هو متاح له من وقت وخدمات مؤمترات. 
وســتســمح املوارد املتاحة بعقد أربع جلســات عامة خالل اليومني ُتوفَّر هلا الترمجة الشــفوية بلغات 

  األمم املتحدة الرمسية الست.
  

    جار باألشخاص: مراعاة احتياجات وحقوق الضحاياالتعاون الدويل يف قضايا االتِّ  -٢  
ـــخاص يف اجتماعات  على الرغم من تناول الفريق العامل ملوضـــوع حقوق ضـــحايا االتِّجار باألش

الضــــحايا يف ســــياق التعاون  حمورهاملناقشــــات مل تركز حتديدًا على اتباع هنج  تلك ســــابقة، فإنَّ
ــــــخاص التعاون الدويل  الدويل. وجتعل االعتبارات املتعلقة بالضــــــحايا يف حاالت االتِّجار باألش

 وإضافة إىل ذلك، ومع. األخرى املنظمة باجلرائمخيص تلك القضايا خمتلفًا عن التعاون املتعلق  فيما
بالتعاون الدويل يف قضــايا االتِّجار باألشــخاص، الفريق العامل أبرز ســابقًا أمهية اجلانب املتعلق  أنَّ

  صدر توصيات بشأن هذا املوضوع.َت إالَّ أنه مل
ــــــة أوجه التعاون الدويل، مع من مثَّ، لعل الفريق العامل يودُّ، و يف إطار املوضــــــوع املقترح، مناقش

هذه د التركيز بصـــــفة خاصـــــة على التدابري املتعلقة حبماية الضـــــحايا ودعمهم. وميكن أن تســـــاع
بروتوكول منع وقمع  مثلما أكَّد على ذلكيف تعزيز النهج الذي يراعي حقوق الضــحايا املداوالت 

ــــاء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ــــخاص، وخباصــــة النس ومعاقبة االجتار باألش
  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وسائر املعايري والصكوك الدولية ذات الصلة. 

من جدول األعمال، ســـــتعرض على الفريق العامل ورقة معلومات أســـــاســـــية  ٢نظر يف البند ولل
ــــــخاص: مراعاة احتياجات إعداد األمانة بعنوان "التعاون الدويل يف قضـــــــايا االتِّ من جار باألش

  وحقوقهم". الضحايا
 
  الوثائق 

ــية من إعداد األمانة بعنوان "التعاون الدويل يف  ــاس  جار باألشــخاص:قضــايا االتِّورقة معلومات أس
  )CTOC/COP/WG.4/2018/2مراعاة احتياجات الضحايا وحقوقهم" (
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    جار باألشخاصإعداد استبيان الستعراض تنفيذ بروتوكول االتِّ  -٣  
، أن يواصــــل عملية إنشــــاء آلية الســــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ٨/٢قرَّر املؤمتر، يف قراره 
نظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، اســـتنادًا إىل التوصـــيات الواردة يف ملكافحة اجلرمية امل

تقرير االجتماع احلكومي الدويل املفتوح املشاركة املعين باستكشاف مجيع اخليارات املتعلقة بوضع 
 ٦ينا يومي آلية مناســـبة وفعَّالة الســـتعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، املنعقد يف في

). ويف القرار نفسه، قرَّر املؤمتر أيضًا وضَع CTOC/COP/WG.8/2016/2( ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٧و
إجراءات وقواعد حمدَّدة بشأن تشغيل آلية االستعراض لكي ينظر فيها ويعتمدها يف دورته التاسعة، 

  .٥/٥تسترشد تلك اإلجراءات والقواعد باملبادئ واخلصائص املذكورة يف قراره على أن 
ــــــتعراض تــدرجييًّــا مجيَع مواد االتفــاقيــة  ٨/٢وقرَّر املؤمتر أيضـــــــًا يف قراره  أن تتنــاول آليــة االس

صك من الصكوك اليت انضمت إليها الدول األطراف،  والربوتوكوالت امللحقة هبا فيما خيص كل 
ستعراض كل حبيث تصنَّف  ضيعية وفقًا ملضمون أحكامها، وأنه بغية ا تلك املواد يف جمموعات موا

صلة أن يضع خالل العامني املقبلني،  ضيعية معيَّنة من املواد، ينبغي للفريق العامل ذي ال جمموعة موا
  األمانة، استبياَن تقييم ذايتٍّ موجزًا ودقيقًا ومركَّزًا.  من مبساعدة

مل  عا باالتِّونظر الفريق ال قد من املعين  عه الســـــــابع، املنع ما ــــــخاص يف اجت باألش  ٨إىل  ٦جار 
سبتمرب  ستبيان من إعداد األمانة الستعراض تنفيذ بروتوكول االت٢٠١٧ِّأيلول/ جار ، يف مشروع ا

). وترد التعليقات CTOC/COP/WG.4/2017/3(انظر الوثيقة  ٨/٢باألشـــــخاص، وفقًا لقرار املؤمتر 
مِّمت بناء على طلب الرئيس كوثيقة واالقتراحات املقدمة خالل االجتماع يف ورقة غري رمسية ُع

من جدول األعمال، ســـــُتعرض على الفريق العامل ورقة غري  ٣ختامية لالجتماع. وللنظر يف البند 
جار باألشــخاص، وفقًا اض تنفيذ بروتوكول االتِّالســتعر املعدَّلرمسية تتضــمن مشــروع االســتبيان 

ع يف الوقــت احلــايل تقــدمي وثــائق توقَُّي ). والCTOC/COP/WG.4/2018/CRP.1( ٨/٢لقرار املؤمتر 
  .من جدول األعمال أخرى يف إطار هذا البند

 
  الوثائق 

ستبيان الستعراض بروتوكول االتِّ وفقًا للقرار جار باألشخاص، ورقة غري رمسية تتضمن مشروع ا
ملؤمتر األطراف يف اتفـــاقيـــة األمم املتحـــدة ملكـــافحـــة اجلرميـــة املنظَّمـــة عرب الوطنيـــة  ٨/٢
)CTOC/COP/WG.4/2018/CRP.1(  
  

    مسائل أخرى  -٤  
ــــــائل يراد طرحها يف إطار البند  توجيهنظرًا لعدم  من جدول األعمال،  ٤انتباه األمانة إىل أيِّ مس

  قدمي أيِّ وثائق بشأن هذا البند.ضر تفال ُيتوقَّع يف الوقت احلا
  

    اعتماد التقرير  -٥  
  من املزمع أن يعتمد الفريق العامل تقريرًا عن اجتماعه، سوف تتوىل األمانة إعداد مشروعه.

  

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.8/2016/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/3
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  املرفق
  تنظيم األعمال املقترح 

 
  العنوان أو الوصف  بند جدول األعمال  التاريخ والوقت

    متوز/يوليه ٢االثنني، 

  افتتاح االجتماع  (أ) ١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب) ١ 
جار التعاون الدويل يف قضايا االتِّ   ٢ 

باألشخاص: مراعاة احتياجات وحقوق 
  الضحايا

جار التعاون الدويل يف قضايا االتِّ   ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
باألشخاص: مراعاة احتياجات وحقوق 

   (تابع)الضحايا 
إعداد استبيان الستعراض تنفيذ   ٣ 

  جار باألشخاصبروتوكول االتِّ
    متوز/يوليه ٣الثالثاء، 

إعداد استبيان الستعراض تنفيذ   ٣  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  (تابع)جار باألشخاص بروتوكول االتِّ

  مسائل أخرى  ٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  اعتماد التقرير  ٥ 
 
 


