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*2201506*  

 الفريق العامل المعني باالتجار باألشخاص
    2022حزيران/يونيه   30و  29فيينا،  

 جدول األعمال المؤقت المشروح   
 

 جدول األعمال المؤقت  
 :المسائل التنظيمية -1

 افتتاح االجتماع؛ )أ(  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. )ب(  

ــحا ا البي  أ ج روا عذ    -2 ــان تداجير ال دالة ال نائية المفئمة المتق بة ضيما يت ذي االجـــــ ــانات ابـــــ إرشـــــ
 ارتكاب جرائم نتي ة لفت ار جهم.

  صصة.أفجل الممارسات في م ال التحقيقات المبتركة والمفحقات القجائية المت  -3

مت ذقة اآلية اســت رات تنذيب اتذاةية األمم المتحدة لمفافحة ال ريمة المنظمة ع ر الوينية المســائل ال -4
 .وال روتوكوالت المذحقة جها

 مسائل أخرى. -5

 اعتمان التقرير. -6
  

 الشروح  

 تنظيمية ال مسائل  ال  - 1 

 افتتاح االجتماع   )أ(  

لذذريي ال امل الم ني ااالت ار ااألشـ ا  في السـاعة ال اشـرة م  حـ اح سـو    ذتت  االجتماع الااني عبـر 
 .( 1) حزيران/يونيه 29يوم األرب اء، 

 

، اما في ذلك وقت ال دء،  ست نبر آخر المست دات والتغييرات في تنظيم األعمال المقترحإذا ت ي  عقد االجتماع في شفل ه ي ،  (1) 
 عذ  الصذحة الب فية لفجتماع الااني عبر لذذريي ال امل الم ني ااالت ار ااألش ا . 
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 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  

الم نون    1/ 7قرر مؤتمر األيرا  في اتذــاةيــة األمم المتحــدة لمفــافحــة ال ريمــة المنظمــة ع ر الوينيــة، في قرار   
اةية األمم المتحدة لمفافحة ال ريمة المنظمة ع ر الوينية وال روتوكوالت المذحقة جها"، ضـــــم  جمذة  "ت زيز تنذيب اتذ 

أمور، أن  فون الذريي ال امل الم ني ااالت ار ااألشـــــــــــــ ا  عنصـــــــــــــرا ِاجتا م  عناحـــــــــــــر المؤتمر،  ق دم تقارير   
، حسـ  االقتجـاء، وعذ  عقدها ت اق يا  وتوحـياته إليه، وشـ ا الذرييا ال امل عذ  النظر في عقد اجتماعاته سـنويا 

 ما اجتماعات سائر األفرقة ال امذة التاا ة لذمؤتمر، ضمانا لذ الية است دام الموارن. 

ــامتة، 2021تموز/يوليه    30وفي  ا لمؤتمر األيرا ، ع  يريي إجراء الموافقة الصــــــــ ــق ، اتذي المفت  الموســــــــ
قرر اموج هـا عقـد االجتمـاع الـااني عبــــــــــــــر لذذريي ، التي م  الم2022عذ  خطـة عقـد االجتمـاعـات في عـام  

 . 2022حزيران/يونيه  30و 29ال امل الم ني ااالت ار ااألش ا  في فيينا يومي 

ا في  ، ع  يريي إجراء الموافقة الصــــــامتة، 2021آذار/مارس   2وباإلضــــــافة إل  ذلك، وافي المفت  الموســــــق
نية الجتماعه ال اشـــر، ا ية االنتهاء م  مداوالت ال  راء  عذ  أن   يد الذريي ال امل النظر في المواضـــيا الذ

ومذاوضـــــاتهم ابـــــان التوحـــــيات التي لم ت  تتم خفل ذلك االجتماع اســـــ   القيون المذروضـــــة عذيه اســـــت ااة  
 (.19-ل ائحة مرت فيروس كورونا )كوفيد

جــل تمفي  الذريي ال ــامــل م  م  أ  7/1وقــد أ عــدق تنظيم األعمــال المقترح )انظر المرفي( وفقــا لقرار المؤتمر  
أناء المهام المســـندة إليه ضـــم  حدون ما هو متاح له م  وقت وخدمات مؤتمرات. وم  شـــان الموارن المتاحة  
لذذريي ال ـامل أن تمفِّ ـنه م  عـقد أربا جذســــــــــــــات عامة عذ  مدى يومي ، ما توفير خدمات ترجمـة شــــــــــــــذوية 

 جذغات األمم المتحدة الرسمية الست.
  

  ( عذ  تنظيم األعمال والتغييرات المحتمذة 19- جائحة مرت فيروس كورونا )كوفيد أِر    
ــة  19-جائحة مرت فيروس كورونا )كوفيد  نظرا لتاِير ( التي ما زالت متذبــــــية، اما في ذلك القيون المذروضــــ

عقد  في شـــفل   مافمنها  قد يذزم إنخال تغييرات في شـــفل االجتماع في نجـــون مهذة قصـــيرة،  عذ  الســـذر، 
ه ي    ما جي  المبــاركة االحجــور البــ صــي والمبــاركة ع ر اإلنترنت. ونظرا لذقيون الزمنية التي تذرضــها 

نصة الترجمة البذوية ع  ا  د، فإن مدة االجتماعات اله ينة تقتصر عذ  ساعتي ، وم  ِمق، إذا االست انة ام
سيذزم إجراء ت ديل يفيف في جدول األعمال. وت فف فأح   م  الجروري عقد االجتماع في شفل ه ي ، 

ا، م ذومات مســــــ   تكمذة في حينهااألمانة عذ  رحــــــد الحالة ع  كا ، وســــــتقدم، رهنا اموافقة المفت  الموســــــق
 . ولبلك، ت نص  الوفون اااليفع اصورة منتظمة عذ  الصذحة الب فية لذذريي ال امل.ابان تنظيم األعمال

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

 نتيجة لالتجار بهم 

ول األعمـال المت ذي ـااإلرشــــــــــــــانات ابــــــــــــــان ـتداجير ال ـداـلة ال ـنائـية المفئمـة المتق ـبة ضيمـا يت ذي  في إيـار جـند جـد 
االجــــــــحا ا البي  أ ج روا عذ  ارتكاب جرائم نتي ة لفت ار جهم، ل ل الذريي ال امل يون مواحــــــــذة المناقبــــــــات التي 

م م اة ة ضــــحا ا االت ار في نظم ال دالة اســــت هذت في اجتماعه ال اشــــر ابــــان الســــ ل التي  مف  جها تنذيب م دأ عد 
ال نائية الوينية لجــــــمان التوحــــــل لنتائي عانلة لجــــــحا ا االت ار البي  أ ج روا عذ  ارتكاب جرائم نتي ة لفت ار  
جهم. ويمف  لهب  المناقبــة أن تســترشــد االتطورات ذات الصــذة التي حدِت في ال امي  الماضــيي ، اما  بــمل تطور 

  ة عذ  الص يد الدولي، والس ل التي ن ذِّ ب جها الم دأ في نظم ال دالة الوينية.  م دأ عدم الم اة 
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ول ل الذريي ال امل يون أن ي حث كيفية تنذيب م دأ عدم الم اة ة م  خفل القواني  و/أو الســــياســــات المت ذقة 
انــة، ما مراعــاة افــل مرحذــة م  مراحــل نظــام ال ــدالــة ال نــائيــة، م  مرحذــة إحـــــــــــــــدار الحفم إل  مــا ا ــد اإلن

 االختففات في النظم القانونية الوينية. 

ول ل الذريي ال امل يون أن يواحــل مناقبــة ا م المســائل الرئيســية المرت طة ام دأ عدم الم اة ة، مال تحديد 
ــية م  ق يل "اإلج ار عذ  ارتكاب جرائم" أو "ال رائم المرتك ة  هوية الجـــحا ا، والم ايير المحدنة لمذا يم رئيسـ

 نتي ة لبلك" ونطاق م دأ عدم الم اة ة.

 م  إعدانوســـــــي  رت عذ  الذريي ال امل، لذنظر في هبا ال ند م  جدول األعمال، ورقة م ذومات أســـــــاســـــــية  
األمانة الجتماعه ال اشــــــــــــــر ا نوان "إرشــــــــــــــانات ابــــــــــــــان تداجير ال دالة ال نائية المفئمة المتق بة ضيما يت ذي 

ــاضية  ــية إضــ ــاســ ــحا ا البي  أ ج روا عذ  ارتكاب جرائم نتي ة لفت ار جهم"، وكبلك ورقة م ذومات أســ م  االجــ
 الموضوع. األمانة تقدم م ذومات محدِة ع  آخر المست دات ابان نإعدا

هبا الموضـــــوع التي وباإلضـــــافة إل  ذلك، ل ل الذريي ال امل يون أن  بـــــير إل  مبـــــاريا التوحـــــيات ابـــــان  
ان اقت ع  اجتماعه ال اشــر والت ذيقات ذات الصــذة التي قدمتها الوفون ا د االجتماع. ولم  ف  الذريي ال امل  

التوحــــيات ابــــان هبا الموضــــوع في اجتماعه  قد تمفق  م  إتمام المذاوضــــات ســــطرا اســــطر م  أجل اعتمان  
في ورقة نير رســمية، نيااة ع  رئيا الذريي ال امل،   2020أيذول/ســ تم ر   25ال اشــر. وعممت األمانة في 

مبــاريا التوحــيات المن اقة ع  االجتماع التماســا لذت ذيقات والمدخفت م  الوفون، وأتاحتها ا د ذلك لمؤتمر 
(. ورنا عذ  ذلك، يذ  المؤتمر CTOC/COP/2020/CRP.2في ورقة اجتماع )األيرا  في نورته ال اشـــرة  

ــ ة م  اجتماعه   10/3في قرار    ــتذيد م  ال  رة المفتسـ ــ ا  أن  سـ إل  الذريي ال امل الم ني ااالت ار ااألشـ
، جريا ال اشـــر وم  نتائ ه، وأن ي بل قصـــارى جهد  م  أجل االتذاق عذ  توحـــيات خفل اجتماعاته المق ذة

عذ  الممارســــة الم هونة. وبناء عذ  ذلك، اقترح رئيا الذريي ال امل في اجتماعه الحاني عبــــر أن تســــتمر 
المناقبـــة الرامية إل  وضـــا الصـــيغة النهائية لذتوحـــيات ابـــان هبا الموضـــوع واعتمانها في االجتماع الااني 

 في نورته الحان ة عبرة إلقرارها.عبر لذذريي ال امل، ا ية عرت تذك التوحيات عذ  مؤتمر األيرا  
  

 الوثائق    

ِة و  م  إعدانورقة م ذومات أســاســية  مت ذقة جتداجير ال دالة ال نائية مســت دات األمانة تتجــم  م ذومات محدق
جهم  لفت ــــــار  نتي ــــــة  جرائم  ارتكــــــاب  عذ   أ ج روا  الـــــبي   اـــــالجــــــــــــــحــــــا ـــــا  يت ذي  ضيمــــــا  المتق ــــــبة  المفئمــــــة 

(CTOC/COP/WG.4/2020/2) 

األمانة ابــان تداجير ال دالة ال نائية المفئمة المتق بة ضيما يت ذي االجــحا ا   م  إعدانورقة م ذومات أســاســية 
 (CTOC/COP/WG.4/2020/2البي  أ ج روا عذ  ارتكاب جرائم نتي ة لفت ار جهم )

ورقة اجتماع تتجــــــم  ت ذيقات الدول األيرا  والمراق ي  عذ  النتائي التي خذا إليها الذريي ال امل الم ني 
 (CTOC/COP/2020/CRP.2ااالت ار ااألش ا  في اجتماعه ال اشر )

  
 أفضل الممارسات في مجال التحقيقات المشتركة والمالحقات القضائية المتخصصة  - 3 

جدول األعمال المت ذي اافجــــــل الممارســــــات في م ال التحقيقات المبــــــتركة والمفحقات القجــــــائية  في إيار جند  
ــوعي   ــان موضــ ــر ابــ ــت هذت في اجتماعه ال اشــ ــات التي اســ ــذة المناقبــ ــة، ل ل الذريي ال امل يون مواحــ المت صــــصــ

رائي التنذيب الم تذذة  التحقيقات المبــتركة وأســالي  التحري ال احــة في قجــا ا االت ار ااألشــ ا ، اما في ذلك ي 
 والحذول المتاحة لذتحد ات ال مذية التبغيذية والقانونية واإلجرائية التي قد ت وق است دامها اصورة ف الة. 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2020/2
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ويمف  لهب  المناقبــــــة أن تســــــترشــــــد االممارســــــات ال ديدة والواعدة ذات الصــــــذة التي اســــــت دت عذ  كل م  
الذ الة م   عذ  الممارســــــــات أماذةالماضــــــــيي ، اما في ذلك الصــــــــ يد الويني واإلقذيمي والدولي في ال امي   

 حيث التكذذة التي  مف  تنذيبها حت  إذا كانت الموارن محدونة.

وسي  رت عذ  الذريي ال امل، لذنظر في هبا ال ند م  جدول األعمال، ورقة م ذومات أساسية أعدتها األمانة 
ــائية الجتماعه ال اشـــــــــــر ا نوان "أفجـــــــــــل الممارســـــــــــات في م ا ل التحقيقات المبـــــــــــتركة والمفحقات القجـــــــــ

األمانة تقدم م ذومات محدِة ع  التطورات   م  إعدانالمت صــصــة"، وكبلك ورقة م ذومات أســاســية إضــاضية 
 األخيرة ابان الموضوع.

وباإلضـــــافة إل  ذلك، ل ل الذريي ال امل يون أن  بـــــير إل  مبـــــاريا التوحـــــيات ابـــــان هبا الموضـــــوع التي 
ــذة التي قدمتها الوفون ا د االجتماع. وكما هو الحال ما ان   اقت ع  اجتماعه ال اشـــــــــر والت ذيقات ذات الصـــــــ

م  جدول األعمال، عذ  النحو الم ي  في البــــــروح الوارنة أعف ، لم  ف  الذريي ال امل قد   2موضــــــوع ال ند  
ــيات  ــاريا التوحــــ التي اقت رحت في اجتماعه  تمفق  م  إتمام المذاوضــــــات ســــــطرا اســــــطر م  أجل اعتمان مبــــ

ال اشــــــر ابــــــان الموضــــــوع الذني لهبا ال ند م  جدول األعمال. وقد أ تيحت ورقة االجتماع التي أ عدت الحقا، 
(. واقترح CTOC/COP/2020/CRP.2والتي تتجـــــــم  ت ذيقات الوفون، لمؤتمر األيرا  في نورته ال اشـــــــرة )

ســـــــتمر المناقبـــــــة الرامية إل  وضـــــــا الصـــــــيغة النهائية رئيا الذريي ال امل في اجتماعه الحاني عبـــــــر أن ت 
لذتوحـــــــــيات واعتمانها في االجتماع الااني عبـــــــــر لذذريي ال امل، ا ية عرت تذك التوحـــــــــيات عذ  مؤتمر 

 األيرا  في نورته الحان ة عبرة إلقرارها.
  

 الوثائق   

ِة و األمانة تتجـم  م ذومات  م  إعدانورقة م ذومات أسـاسـية  مت ذقة اافجـل الممارسـات في  مسـت دات محدق
 (CTOC/COP/WG.4/2022/3م ال التحقيقات المبتركة والمفحقات القجائية المت صصة )

األمانة ابـان أفجـل الممارسـات في م ال التحقيقات المبـتركة والمفحقات   م  إعدانورقة م ذومات أسـاسـية 
 (CTOC/COP/WG.4/2020/3القجائية المت صصة )

ورقة اجتماع تتجــــــم  ت ذيقات الدول األيرا  والمراق ي  عذ  النتائي التي خذا إليها الذريي ال امل الم ني 
 (CTOC/COP/2020/CRP.2ااالت ار ااألش ا  في اجتماعه ال اشر )

  
ة بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية متعلق ال مسائل ال  -4 

 والبروتوكوالت الملحقة بها

م  إجراءات وقواعـد تبــــــــــــــغـيل آلـية اســــــــــــــت رات تنذـيب اتذـاةـية األمم المتحـدة لمفـافحـة ال ريمـة    12وفقـا لذذقرة 
المؤتمر وأفرقته ال امذة مســــــــــالة عمذية االســــــــــت رات   يدرجالمنظمة ع ر الوينية وال روتوكوالت المذحقة جها،  

ك ند في جداول أعمالهم، اما يتوافي ما م االت خ راتهم الذنية ونون المساس االوال ة القائمة لكل منهم. وما 
ــم اهمراعاة الطااا التدري ي   ــا في  البي يتسـ ــيقرر المؤتمر أو المفت  الموسـ ــت رات، سـ   الوقت المناســـ االسـ

جـداول أعمـال اجتمـاعـات األفرـقة ال ـامـذة وجـدولهـا الزمني. وب ـية الـتاكـد م  أن امـقدور األفرـقة ال ـامـذة  محتوى 
ــا، ال ين غي ألي فريي عامل أن   صـــــا    أن تســـــهم في اولية وأن تنذب في نذا الوقت وال اتها القائمة أ جـــ

 أكار م  جند واحد م  جنون جدول أعماله في كل نورة لذمسائل المتصذة اسير عمذية االست رات.

وفي حي  أن التقدم المحرز في المرحذة األول  م  اولية ل   فون كاضيا احذول موعد اجتماع الذريي ال امل، 
 مســتكمذةتزويد الذريي ال امل ام ذومات  ا ية التمفي  م  مناقبــة النتائي، فإن جند جدول األعمال يهد  إل 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2020/3
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إليفع ا جـــــــــــــها والتقدم المحرز ضيما يت ذي ااولية، وإتاحة الذرحـــــــــــــة لذدول األيرا   موجزة ع  التطورات  
 . تاري هحت    التي اكتس تها   راتال ال  م عذ 

ائي ابان هبا ال ند. الراه في الوقت  وليا م  المنتظر  تقد م أي ِو
  

 مسائل أخرى  - 5 

م  جـدول األعمـال، فف ي توققا  5نظرا ل ـدم توجـيه انتـ ا  األمـاـنة إل  أي مســــــــــــــاـئل يران يرحهـا في إيـار ال ـند 
ائي ابان هبا ال ند.    في الوقت الحاضر تقد م أي ِو

  
 اعتماد التقرير  - 6 

 الذريي ال امل تقريرا ع  اجتماعه، سو  تتول  االمانة إعدان مبروعه.  تمد  ن  أم  المزما  
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 المرفق  
  

 ( 1) تنظيم األعمال المقترح   
  

 التاريخ والوقت
 جند جدول  

 ال نوان أو الوحف األعمال

   

    حزيران/يونيه 29األربعاء، 

 االجتماعافتتاح  )أ( 1 00/13–00/10

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب( 1 

إرشانات ابان تداجير ال دالة ال نائية المفئمة المت بة ضيما يت ذي  2 
 االجحا ا البي  أ ج روا عذ  ارتكاب جرائم نتي ة لفت ار جهم

يت ذي  إرشانات ابان تداجير ال دالة ال نائية المفئمة المت بة ضيما   2 00/15-00/18
 (  تااا االجحا ا البي  أ ج روا عذ  ارتكاب جرائم نتي ة لفت ار جهم ) 

أفجل الممارسات في م ال التحقيقات المبتركة والمفحقات   3 
 القجائية المت صصة 

   حزيران/يونيه 30الخميس، 

أفجل الممارسات في م ال التحقيقات المبتركة والمفحقات   3 00/13–00/10
 ( تاااالقجائية المت صصة )

مت ذقة اآلية است رات تنذيب اتذاةية األمم المتحدة المسائل ال 4 
 لمفافحة ال ريمة المنظمة ع ر الوينية وال روتوكوالت المذحقة جها

 مسائل أخرى  5 00/15-00/18

 اعتمان التقرير  6 

 

 

المقترح، اما في ذلك وقت ال دء، عذ   األعمالتنظيم  والتغييرات في ست نبر آخر المست داتإذا ت ي  عقد االجتماع في شفل ه ي ،  (1) 
 الصذحة الب فية لفجتماع الااني عبر لذذريي ال امل الم ني ااالت ار ااألش ا . 


