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 الفريق العامل المعني باالتجار باألشخاص
 2021تشرين األول/أكتوبر  13و 12فيينا، 

   
 جدول األعمال المؤقت المشروح   

 
 جدول األعمال المؤقت  

 المسائل التنظيمية: -1

 افتتاح االجتماع؛ )أ( 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. )ب( 

ــرا ،  -2 ــير االتةار  األ ـــــــــ ــترداا التصنولوجيا   ر  تيســـــــــ ــدب الســـــــــ ــتراتيةيال الناجحة لات ـــــــــ االســـــــــ
 االتةار  األ را  والتحقيق فيه. ومنع

 دولي.تدابير تعزيز السياسال المتعاقة  اال تراء عاى كل من ال عيد الوطني واإلقايمي وال -3

 مسائل أخرى. -4

 اعتماد التقرير. -5
  

 الشروح  
 المسائل التنظيمية -1 

 افتتاح االجتماع  )أ( 

من   الحادتة عشـــرةســـوف تحتتال االجتماع الحادب عشـــر لاحريق العامل المعني  االتةار  األ ـــرا  في الســـاعة  
ةائحة مر  فيروس ونظرا لاتطورال األخيرة المتعاقة   . 2021تشــــــرين األول/أكتوبر  12صــــــماح ثوا ال   اء، 

وسوف ثتاح مزيد   ) الحضور الشر ي وعبر اإلنترنت(. ، سُيعقد االجتماع في  كل هةين(19-كورونا )كوفيد
 ( 1) .ل جتماع ةالشمكي  ال ححةمن المعاومال عن الشكل عاى 

  
__________ 

 (1) www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/working-group-on-trafficking-2021.html . 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/working-group-on-trafficking-2021.html
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 وتنظيم األعمالإقرار جدول األعمال  )ب( 

المعنون  7/1قرر مؤتمر األطراف في اتحـاييـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الةريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة، في قرار  
"تعزيز تنحيــــف اتحــــاييــــة األمم المتحــــدة لمكــــافحــــة الةريمــــة المنظمــــة عبر الوطنيــــة والبروتوكوالل الماحقــــة ب ــــا"، 

 تقداني  االتةار  األ ـرا  عن ـرا  ابتا من عناصـر المؤتمر، جماة أمور، أن تكون الحريق العامل المع ضـمن
ــاء،  ــ  االقتضــــــــ ــنويا،  ســــــــ ــةع الحريقي العامل عاى النظر في عقد اجتماعاته ســــــــ ــياته إليه، و ــــــــ تقارير  وتوصــــــــ

 عقدها تعاقبيا مع اجتماعال سائر األفرقة العاماة التا عة لامؤتمر، ضمانا لحعالية استرداا الموارد. وعاى

ع لامؤتمر،  اســــترداا إجراء الموافقة ال ــــامتة، عاى خطة 2020أثاول/ســــبتمبر   11وفي  ، وافق المكت  الموســــل
ــان/أبريل  23. وفي  2021عقد االجتماعال في عاا  ــترداا إجراء 2021نيسـ ــا،  اسـ ع أتضـ ــل ، وافق المكت  الموسـ

االتةــار  ــاأل ــــــــــــــرــا ، الموافقــة ال ـــــــــــــــامتــة، عاى توارير االجتمــاع الحــادب عشــــــــــــــر لاحريق العــامــل المعني  ــ 
ــيع الحنية لفلال االجتماع.2021تشـــرين األول/أكتوبر   13و 12 ثومي أب آب/أغســـط    11وفي  ، وعاى المواضـ

ع كفلال عاى عقد االجتماع في  كل هةين.2021  ، وافق المكت  الموسل

الحريق العـامـل من أداء ، من أجـل تمكين 7/1وقـد أُعـدل تنظيم األعمـال المقترح )انظر المرفق( وفقـا لقرار المؤتمر 
الم اا المســــندة إليه ضــــمن  دود ما هو متاح له من وقت وخدمال مؤتمرال. ومن  ــــلن الموارد المتا ة لاحريق 
العـامـل أن تمكنـه من عقـد أربع جاســـــــــــــــال عـامـة عاى مـدى ثومين، مع توفير خـدمـال ترجمـة  ــــــــــــــحويـة با ـال 

 المتحدة الرسمية الست. األمم
  
   19-كوفيدفي ضوء تل ير جائحة الت يرال المحتماة   

المســـــتمرة، ت ـــــع  التنبؤ  ما ســـــينةم عن أب تدابير ُتحتيمل اتراحها في مةال ال ـــــحة   19- كوفيد في ضـــــوء جائحة  
األمانة  وســـــوف تواصـــــل  والســـــ مة،  ما في حلال القيود المحروضـــــة عاى الســـــحر، من أ ر عاى اجتماع الحريق العامل. 

ــتصماة في  ين ا إحا ما لزا إجراء أب  ع، معاومال مســـــ ــل ــتقدا، رهنا  موافقة المكت  الموســـــ ــد الحالة عن ك  ، وســـــ رصـــــ
. ولفلال، ُتن ـــال الوفود  االط ع   ـــورة منتظمة عاى ال ـــححة الشـــمكية ل جتماع  أخرى ت ييرال أو اتراح أب تدابير 
 الحادب عشر لاحريق العامل. 

  
االستراتيجيات الناجحة للتصدي الستخدام التكنولوجيا بغرض تيسير االتجار باألشخاص، ومنع االتجار  -2 

 باألشخاص والتحقيق فيه

ســمال أوجه التقدا التصنولوجي  تحددمن جدول األعمال، لعل الحريق العامل ثود مناقشــة كي    2في إطار البند 
ــافي  ــع عوائق إضـــ ر ، وتضـــ ــ ع ة تحول دون كشـــــ  هف  الةريمة والتحقيق في ا. وفي هفا االتةار  األ ـــــرا  وتيســـ

الســــــيا ، لعل الحريق العامل ثود تمادل معاومال مســــــتندة إلى الربرال الوطنية  شــــــلن االتةاهال وطرائق العمل 
 النا ئة التي ثتلمع ا المتةرون في اإلتقاع  الضحاتا واست  ل م والسيطرة عاي م. 

ــا  ــحه والتدخل ولعل الحريق العامل ثود أتضـ دراســـة كي  تمكن تســـرير التصنولوجيا لمنع االتةار  األ ـــرا  وكشـ
ــدب له  لب طريقة أخرى. ويمكن أن ثن ـــــــ  التركيز عاى الصيبية التي تمكن ب ا لادول وأج زة إنحاح  فيه والت ـــــ

يال التحقيق. القانون وال يئال الراصــة جمع المعاومال واال تحاب ب ا، واســترداا المعاومال المةمعة أ ناء عما
ومن  مل، لعل الحريق العامل ثود أن تحدد الممارســــال الةيدة واالســــتراتيةيال الحعالة في نشــــر التصنولوجيا ب دف 

 مكافحة االتةار  األ را . 

 من جدول األعمال، ستعر  عاى الحريق العامل ورقة معاومال أساسية من إعداد األمانة. 2ولانظر في البند 
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 الوثائق   

األمانة  شـــلن االســـتراتيةيال الناجحة لات ـــدب الســـترداا التصنولوجيا   ر   من إعدادمعاومال أســـاســـية   ورقة
 (CTOC/COP/WG.4/2021/2تيسير االتةار  األ را ، ومنع االتةار  األ را  والتحقيق فيه )

  
 والدوليتدابير تعزيز السياسات المتعلقة باالشتراء على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي  -3 

إن تعزيز الســــياســــال المتعاقة  اال ــــتراء من أجل التربي  من مراطر االتةار  األ ــــرا  واالســــت  ل مةال 
ــلن تنحيف خطة عمل األمم  تحظى  اهتماا متزاثد لدى الدول والمةتمع الدولي. وقد جرى التطر  إليه في قرار  شـــ

ع الةريمة والعدالة الةنائية، في دورت ا ال   ين، المتحدة العالمية لمكافحة االتةار  األ ــــرا  أوصــــت لةنة من 
ــادب واالجتمــــاعي  ــــاعتمــــاد ، كمــــا جرى تنــــاولــــه في قرارب مةا  األمن    (2016) 2331المةا  االقت ـــــــــــــــ

 . ولم تسبق لاحريق العامل أن تناول هفا الموضوع كبند مر ص في جدول األعمال.(2017) 2388و

وبناء عاى حلال، لعل الحريق العامل ثود مناقشة السياسال والتدابير الوطنية الرامية إلى تعزيز اال تراء الحكومي 
يمية واتماع الممارسـال  غية ضـمان عدا إسـ امه في االتةار  األ ـرا ،  لسـالي  من ا اسـترداا المعاثير التنظ

ــاع أو  ــــــــرائ ا أو توفير  المتعاقة  التزاا الحر  الواج    ر  منع االســــــــت  ل في العمل في عقود إنتاأ الســــــ
الرــدمـال، ومنع التو ي  اال تيــالي. ولعــل الحريق العــامـل ثود أتضـــــــــــــــا تمــادل المعاومـال عن التــدابير المترــفة 

ــاا التةارب ب دف منع االتةار    ــطة لتنظيم النشــــ ــيا  أنشــــ ــت  ل في ســــ ــرب أو االســــ ــرا  أو العمل القســــ األ ــــ
 اال تراء التةارب وس سل اإلمداد العالمية، فض  عن آليال الرصد واإلنحاح حال ال اة. 

 من جدول األعمال، ستعر  عاى الحريق العامل ورقة معاومال أساسية من إعداد األمانة. 3ولانظر في البند 
  

 الوثائق   

األمانة  شــلن تدابير تعزيز الســياســال المتعاقة  اال ــتراء عاى كل من ال ــعيد  من إعدادورقة معاومال أســاســية 
 (CTOC/COP/WG.4/2021/3الوطني واإلقايمي والدولي )

  
 مسائل أخرى  -4 

اجتماعه لعل الحريق العامل ثود تناول التوصــــيال المقتر ة التي لم ثتمكن من إكمال المحاوضــــال  شــــلن ا خ ل  
ــبتمبر   11و 10المعقود ثومي  ــيا مع اتحا  الحريق العامل في حلال االجتماع، ُعم عمت   .2020أثاول/ســـــــــــ وتما ـــــــــــ

وعق  تاقي  مشـــــــاريع التوصـــــــيال التي نوقشـــــــت أ ناء  عاى الوفود في  ـــــــكل ورقة غير رســـــــمية لاتعايق عاي ا.
ألطراف في االتحايية في دورته العا ـرة في  ـكل ورقة ، ُقد عمت مشـاريع التوصـيال إلى مؤتمر اودمة االتعايقال 
 (.CTOC/COP/2020/CRP.2اجتماع )

ــيشية وافية من إعداد األمانة تشـــــــــمل جميع ورقال المعاومال  ــُتعر  عاى الحريق العامل خ صـــــــــة مواضـــــــ وســـــــ
مار ــال مةملعة  ســـ  المواضـــيع، وتتضـــمن   والر صـــة األســـاســـية المعدة لاحريق العامل منف اجتماعه األول.

ــيع عدد من الموجزة ل ــائل حال  المحددة و المواضـــــــــ ــير كل من المســـــــــ ــاة وكفلال المعارف المتا ة،  غية تيســـــــــ  ـــــــــ
المناقشــــال حال ال ــــاة والمناقشــــال المقباة لاحريق العامل في اجتماعاته، والحد من االكدواجية، وتمكين الربراء 

 من الوصول سريعا إلى اإلر ادال القائمة والمةملعة.
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2388(2017)
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 الوثائق  

ــمن تعايقال الدول األطراف ورقة اجتماع أعدت ا األمانة  ــرة، تتضــــ لمؤتمر األطراف في االتحايية في دورته العا ــــ
 11و 10والمراقبين عاى نتائج االجتماع العا ــــــر لاحريق العامل المعني  االتةار  األ ــــــرا ، الفب عقد ثومي 

 (CTOC/COP/2020/CRP.2) 2020أثاول/سبتمبر 

صــــة مواضــــيشية وافية لورقال المعاومال األســــاســــية المعدة لاحريق العامل المعني  االتةار  األ ــــرا  منف خ 
 (CTOC/COP/WG.4/2021/5اجتماعه األول )

  
 اعتماد التقرير -5 

 من المزمع أن تعتمد الحريق العامل تقريرا عن اجتماعه، سوف تتولى األمانة إعداد مشروعه.
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 المرفق  
 تنظيم األعمال المقترح   

 العنوان أو الوص  بند جدول األعمال التارير والوقت 

 تشرين األول/أكتوبر 12الثالثاء،    

 افتتاح االجتماع  )أ(  1 13/ 00/11-00

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب(  1 

االتةار  االستراتيةيال الناجحة لات دب السترداا التصنولوجيا   ر  تيسير  2 
  األ را ، ومنع االتةار  األ را  والتحقيق فيه

   

االستراتيةيال الناجحة لات دب السترداا التصنولوجيا   ر  تيسير االتةار   2 15-00/17/ 00
 )تا ع( األ را ، ومنع االتةار  األ را  والتحقيق فيه 

تدابير تعزيز السياسال المتعاقة  اال تراء عاى كل من ال عيد الوطني  3 
 واإلقايمي والدولي 

 تشرين األول/أكتوبر 13األربعاء، 

تدابير تعزيز السياسال المتعاقة  اال تراء عاى كل من ال عيد الوطني  3 13/ 00/11-00
 )تا ع(واإلقايمي والدولي  

 مسائل أخرى  4 

 )تا ع(مسائل أخرى  4 15-00/17/ 00

 اعتماد التقرير 5 
 


