
 CTOC/COP/WG.4/2020/1  األمــم المتحـدة 

  

 

 اتفاقية مؤتمر األطراف في  
 األمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

 المنظمة عبر الوطنية 

 
Distr.: General 

4 June 2020 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

250620    250620    V.20-02921 (A) 

*2002921*  

 الفريق العامل المعني باالتجار باألشخاص
 2020أيلول/سبتمبر  11و 10فيينا، 

  
 جدول األعمال المؤقت المشروح    

 
 جدول األعمال المؤقت  

 المسائل التنظيمية:   -1

 ؛االجتماعافتتاح  )أ( 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. )ب( 

إرشادات بشأن تدابير العدالة الجنائية المالئمة المتخذة فيما يتعلق بالضحايا الذين أجبروا على ارتكاب  -2
 جرائم نتيجة لالتجار بهم.

 .أفضل الممارسات في مجال التحقيقات المشتركة والمالحقات القضائية المتخصصة -3

 مسائل أخرى. -4

 اعتماد التقرير. -5
  

 الشروح  
 المسائل التنظيمية -1 

 افتتاح االجتماع )أ( 

ــو   ــرة من  ـــ اح يو  يفتتح سـ ــاعة العاشـ ــخال في السـ ــر للفريق العامل المعني باالتجار باألشـ االجتماع العاشـ
 .2020أيلول/سبتمبر  10الخميس، 

  
 األعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم  )ب( 

المعنون   7/1قرر مؤتمر األطرا  في اتفـاييـة األمم المتحـدة لمحـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة، في قرار  
"تعزيز تنفـيذ اتـفايـية األمم المتحـدة لمحـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية والبروتوكوالت الملحـقة بهـا"،  ــــــــــــــمن 

تقارير    ديق  تجار باألشـخال عنصـرا بابتا من عنا ـر المؤتمر، جملة أمور، أن يحون الفريق العامل المعني باال
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ــياته إليه، وشـــــجا الفريقل العامل على النظر في عقد اجتماعاته ســـــنويا، حســـــ  االقتضـــــا ، وعلى  عقدها  وتو ـــ
 ما اجتماعات سائر األفرقة العاملة التابعة للمؤتمر،  مانا لفعالية استخدا  الموارد.تعاقبيا 

، اتفق المحت  الموســـــا لمؤتمر األطرا ، بموج  إجرا  الموافقة الصـــــامتة، على 2019 آب/أغســـــ س 30وفي 
، التي من المقرر بموجبها عقد االجتماع العاشـــــــــــر للفريق العامل المعني 2020خ ة عقد االجتماعات في عا  

محت  الموسا، وباإل افة إلى ذلك، اتفق ال  .2020أيلول/سبتمبر    11و  10باالتجار باألشخال في فيينا يومي  
 ، بموج  إجرا  الموافقة الصامتة، على الموا يا الفنية الجتماع الفريق العامل.2020أيار/مايو  1في 

، من أجـل تمحين الفريق العـامـل من أدا  7/1تنظيم األعمـال المقترح )انظر المرفق( وفـقال لقرار المؤتمر أعـد وـقد 
وقت وخدمات مؤتمرات. ومن شــــأن الموارد المتاحة للفريق  المها  المســــندة إليه  ــــمن حدود ما هو متاح له من

ــفوية بل ات األمم  العامل أن تمحنه من عقد أربا جلســــــــات عامة على مدى يومين، ما توفير خدمات ترجمة شــــــ
 المتحدة الرسمية الست.

  
ارتكاب  بالضحايا الذين أجبروا علىإرشادات بشأن تدابير العدالة الجنائية المالئمة المتخذة فيما يتعلق  -2 

 بهملالتجار جرائم نتيجة 

من جدول األعـمال، لـعل الفريق الـعامل يود مـناقشــــــــــــــة الســـــــــــــــبل التي يمحن بـها تنفـيذ مـبدأ عد   2في إطار البـند 
ــمان التو ــــــــل لنتائال عادلة لضــــــــحايا االتجار الذين أجبروا على  المعاي ة في نظم العدالة الجنائية الوطنية لضــــــ
ــعيد الدولي،  ــة ت ور المبدأ على الصـ ــد بدراسـ ــترشـ ــة أن تسـ ارتكاب جرائم نتيجة لالتجار بهم. ويمحن لهذ  المناقشـ

   والسبل التي نفذ بها المبدأ بالفعل في نظم العدالة الوطنية.

حلة ولعل الفريق العامل يود أيضــا بحك كيةية تنفيذ مبدأ عد  المعاي ة من خالل القوانين والســياســات في كل مر 
ــدار الححم إلى ما بعد اإلدانة، ما مراعاة االختالفات في النظم مرحلة من مراحل نظا  العدالة الجنائية، من  إ ــ

  القانونية الوطنية.

ولعل الفريق العامل يود كذلك مناقشــة بعا المســائل الرئيســية المرت  ة بمبدأ عد  المعاي ة، بما في ذلك تحديد 
ــحايا، والمعايير الم ــية من قبيل "اإلج ار على ارتكاب جرائم" أو "الجرائم المرتك ة هوية الضـــــــ حددة لمفاهيم رئيســـــــ

 نتيجة لذلك" ون اق المبدأ.

 من جدول األعمال، ستعرض على الفريق العامل ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة. 2وللنظر في البند 
  

 الوبائق  

إرشــــــادات بشــــــأن تدابير العدالة الجنائية المالئمة المتخذة فيما ل  تتناو ورقة معلومات أســــــاســــــية من إعداد األمانة 
 (CTOC/COP/WG.4/2020/2يتعلق بالضحايا الذين أجبروا على ارتكاب جرائم نتيجة لالتجار بهم )

  
 أفضل الممارسات في مجال التحقيقات المشتركة والمالحقات القضائية المتخصصة -3 

التحقيقات المشــــــتركة والمالحقات القضــــــائية المتخصــــــصــــــة في قضــــــايا االتجار  يمو ــــــوععلى الرغم من أن 
ـباعتـ ارهـما بـندا موا ــــــــــــــي ـيا ـقائـما ـبذاـته في جـدول أعمـال الفريق الـعاـمل في اجتـماعـات لم يـعالجـا ـباألشــــــــــــــخـال 

ال أوســــــا ن اقا في ســــــابقة، فقد جرت مناقشــــــات بشــــــأن جوان  محددة من المو ــــــوع في إطار بنود جدول أعم
المناقشـــات المتعلقة بتحســـين تنفيذ بروتوكول منا وقما   وقد أجريت هذ  المناقشـــات في إطار اجتماعات متعددة.

ومعاي ة االتجار باألشــــــــــــخال، وبخا ــــــــــــة النســــــــــــا  واألطفال، المحمل التفايية األمم المتحدة لمحافحة الجريمة 
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ات والكيانات التي تكافح االتجار باألشـخال، وكذلك المتعلقة المنظمة عبر الوطنية، وتحسـين التنسـيق ما الهي 
ومن بم، اعتمد الفريق العامل عدة  .بالتعاون الدولي في قضــــــــــــايا االتجار وأنشــــــــــــ ة بنا  القدرات ذات الصــــــــــــلة

 تو يات تتعلق بوجه أعم بتعزيز التحقيقات، بما في ذلك بشأن أفرقة التحقيق المشتركة والمالحقة القضائية.

 إجرا  مناقشــة مفصــلةمن جدول األعمال، لعل الفريق العامل يود  3ادة التركيز في المناقشــة في إطار البند  ولزي
مختلف ال رائق إلجرا  التحقيقات المشـتركة والمالحقات القضائية المتخصصة، ومناقشة التحديات العملية التي ل

 قد تعيق تنفيذها.

ــات الواعدة  ــة الممارســـــ ــعيد الوطني واإلقليمي القائمة عوعالوة على ذلك، لعل الفريق العامل يود مناقشـــــ لى الصـــــ
 والدولي، ما التركيز على أمثلة فعالة من حيك التكلفة يمحن تنفيذها حتى إذا كانت الموارد محدودة.

 ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة.من جدول األعمال، ستعرض على الفريق العامل  3وللنظر في البند 
  

 الوبائق   

ــتركة والمالحقات   ــية من إعداد األمانة عن أفضـــــل الممارســـــات في مجال التحقيقات المشـــ ــاســـ ورقة معلومات أســـ
 (CTOC/COP/WG.4/2020/3القضائية المتخصصة )

  
 مسائل أخرى  -4 

من جدول األعمال، فال يتوقا في   4في إطار البند  نظرا لعد  توجيه انت ا  األمانة إلى أي مســــــــــــائل يراد طرحها
  الوقت الحا ر تقديم أي وبائق في إطار هذا البند.

  
 اعتماد التقرير -5 

 من المزما أن يعتمد الفريق العامل تقريرا عن اجتماعه، سو  تتولى األمانة إعداد مشروعه.
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 المرفق 
 

 تنظيم األعمال المقترح   
 

 التاريخ والوقت
جدول  بند 

 العنوان أو الو ف األعمال
   

  أيلول/سبتمبر 10الخميس، 
 افتتاح االجتماع )أ( 1 00/10-00/13

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب( 1 

إرشادات بشأن تدابير العدالة الجنائية المالئمة المتخذة  2 
يتعلق بالضحايا الذين أجبروا على ارتكاب جرائم  فيما

 بهم نتيجة لالتجار

إرشادات بشأن تدابير العدالة الجنائية المالئمة المتخذة  2 00/15-00/18
يتعلق بالضحايا الذين أجبروا على ارتكاب جرائم  فيما

 )تابا(بهم  نتيجة لالتجار

أفضل الممارسات في مجال التحقيقات المشتركة  3 
 والمالحقات القضائية المتخصصة 

  أيلول/سبتمبر 11الجمعة، 

أفضل الممارسات في مجال التحقيقات المشتركة  3 00/10-00/13
 )تابا( والمالحقات القضائية المتخصصة

 مسائل أخرى  4 00/15-00/18

 اعتماد التقرير 5 

 


