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

جدول األعمال المؤقت المشروح
جدول األعمال المؤقت
المسائل التنظيمية:

-1

(أ)

افتتاح االجتماع؛
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إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.
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االس ـ ـ ـ ـ ــتراتيةيال الناجحة لات ـ ـ ـ ـ ــدب الس ـ ـ ـ ـ ــترداا التصنولوجيا ر
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تدابير تعزيز السياسال المتعاقة اال تراء عاى كل من ال عيد الوطني واإلقايمي والدولي.
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مسائل أخرى.
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اعتماد التقرير.

ومنع االتةار األ را

والتحقيق فيه.

تيس ـ ـ ـ ـ ــير االتةار األ ـ ـ ـ ـ ــرا

،

الشروح
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المسائل التنظيمية

(أ)

افتتاح االجتماع
س ــوف تحتتال االجتماع الحادب عش ــر لاحريق العامل المعني االتةار األ ــرا

صـ ـ ــماح ثوا ال

في الس ــاعة الحادتة عش ـرة من

اء 12 ،تش ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  .2021ونظ ار لاتطورال األخيرة المتعاقة ةائحة مر

فيروس

سيعقد االجتماع في كل هةين ( الحضور الشر ي وعبر اإلنترنت) .وسوف ثتاح مزيد
كورونا (كوفيدُ ،)19-
()1
من المعاومال عن الشكل عاى ال ححة الشمكية ل جتماع.

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

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
قرر مؤتمر األطراف في اتحـاييـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الةريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة ،في قرار  1/7المعنون
"تعزيز تنحيـ ــف اتحـ ــاييـ ــة األمم المتحـ ــدة لمكـ ــافحـ ــة الةريمـ ــة المنظمـ ــة عبر الوطنيـ ــة والبروتوكوالل الماحقـ ــة ب ـ ــا"،

ضـمن جماة أمور ،أن تكون الحريق العامل المعني االتةار األ ـرا

عن ـ ار ابتا من عناصـر المؤتمر ،تقدا

يق العامل عاى النظر في عقد اجتماعاته سـ ـ ـ ـ ــنويا ،س ـ ـ ـ ـ ـ
تقارير وتوصـ ـ ـ ـ ــياته إليه ،و ـ ـ ـ ـ ــةع الحر ي
وعاى عقدها تعاقبيا مع اجتماعال سائر األفرقة العاماة التا عة لامؤتمر ،ضمانا لحعالية استرداا الموارد.

وفي  11أثاول/سـ ــبتمبر  ،2020وافق المكت

االقتضـ ـ ـ ـ ــاء،

المو لس ـ ـع لامؤتمر ،اسـ ــترداا إجراء الموافقة ال ـ ــامتة ،عاى خطة

عقد االجتماعال في عاا  .2021وفي  23نيس ــان/أبريل  ،2021وافق المكت

المو لسـ ـع أتض ــا ،اس ــترداا إجراء

الموافقــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامتــة ،عاى توارير االجتمــاع الحــادب عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر لاحريق العــامــل المعني ـ االتةــار ــاأل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرــا

أب ثومي  12و 13تشـ ـرين األول/أكتوبر  ،2021وعاى المواض ــيع الحنية لفلال االجتماع .وفي  11آب/أغس ــط
 ،2021وافق المكت

،

الموسع كفلال عاى عقد االجتماع في كل هةين.
ل

وقـد أُعـلد تنظيم األعمـال المقترح (انظر المرفق) وفقـا لقرار المؤتمر  ،1/7من أجـل تمكين الحريق العـامـل من أداء
الم اا المسـ ــندة إليه ضـ ــمن دود ما هو متاح له من وقت وخدمال مؤتمرال .ومن ـ ــلن الموارد المتا ة لاحريق
العـامـل أن تمكنـه من عقـد أربع جاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال عـامـة عاى مـدى ثومين ،مع توفير خـدمـال ترجمـة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحويـة با ـال

األمم المتحدة الرسمية الست.

الت يرال المحتماة في ضوء تل ير جائحة كوفيد19-
حتمل اتراحها في مةال ال ـ ــحة
في ض ـ ــوء جائحة كوفيد 19-المس ـ ــتمرة ،ت ـ ــع التنبؤ ما س ـ ــينةم عن أب تدابير ُت ي
والس ـ ـ مة ،ما في حلال القيود المحروض ـ ــة عاى الس ـ ــحر ،من أ ر عاى اجتماع الحريق العامل .وس ـ ــوف تواص ـ ــل األمانة

رص ـ ـ ــد الحالة عن ك  ،وس ـ ـ ــتقدا ،رهنا موافقة المكت المو لسـ ـ ـ ـع ،معاومال مس ـ ـ ــتصماة في ين ا إحا ما لزا إجراء أب

ت ييرال أو اتراح أب تدابير أخرى .ولفلالُ ،تن ــال الوفود االط ع
الحادب عشر لاحريق العامل.
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ــورة منتظمة عاى ال ــححة الش ــمكية ل جتماع

االستراتيجيات الناجحة للتصدي الستخدام التكنولوجيا بغرض تيسير االتجار باألشخاص ،ومنع االتجار
باألشخاص والتحقيق فيه
في إطار البند  2من جدول األعمال ،لعل الحريق العامل ثود مناقشــة كي
االتةار األ ـ ــرا وتي عسـ ـ ـر  ،وتض ـ ــع عوائق إض ـ ــافية تحول دون كشـ ـ ـ

تحدد أوجه التقدا التصنولوجي ســمال

هف الةريمة والتحقيق في ا .وفي هفا

السـ ـ ــيا  ،لعل الحريق العامل ثود تمادل معاومال مسـ ـ ــتندة إلى الربرال الوطنية شـ ـ ــلن االتةاهال وطرائق العمل

النا ئة التي ثتلمع ا المتةرون في اإلتقاع الضحاتا واست ل م والسيطرة عاي م.
ولعل الحريق العامل ثود أتض ــا د ارس ــة كي

تمكن تس ــرير التصنولوجيا لمنع االتةار األ ــرا

فيه والت ـ ـ ــدب له لب طريقة أخرى .ويمكن أن ثن ـ ـ ـ ـ

وكش ــحه والتدخل

التركيز عاى الصيبية التي تمكن ب ا لادول وأج زة إنحاح

القانون وال يئال الراصــة جمع المعاومال واال تحاب ب ا ،واســترداا المعاومال المةمعة أ ناء عمايال التحقيق.

ومن لم ،لعل الحريق العامل ثود أن تحدد الممارسـ ــال الةيدة واالسـ ــتراتيةيال الحعالة في نشـ ــر التصنولوجيا ب دف

مكافحة االتةار األ را

.

ولانظر في البند  2من جدول األعمال ،ستعر
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عاى الحريق العامل ورقة معاومال أساسية من إعداد األمانة.
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الوثائق
ورقة معاومال أس ــاس ــية من إعداد األمانة ش ــلن االس ــتراتيةيال الناجحة لات ــدب الس ــترداا التصنولوجيا ر
تيسير االتةار األ را
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 ،ومنع االتةار األ را

والتحقيق فيه ()CTOC/COP/WG.4/2021/2

تدابير تعزيز السياسات المتعلقة باالشتراء على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي
إن تعزيز السـ ــياسـ ــال المتعاقة اال ـ ــتراء من أجل التربي

من مراطر االتةار األ ـ ــرا

واالسـ ــت ل مةال

تحظى اهتماا متزاثد لدى الدول والمةتمع الدولي .وقد جرى التطر إليه في قرار ش ـ ــلن تنحيف خطة عمل األمم
المتحدة العالمية لمكافحة االتةار األ ـ ــرا

المةا

أوصـ ــت لةنة منع الةريمة والعدالة الةنائية ،في دورت ا ال

االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادب واالجتمـ ــاعي ـ ــاعتمـ ــاد  ،كمـ ــا جرى تنـ ــاولـ ــه في قرارب مةا

ين،

األمن )2016( 2331

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

وبناء عاى حلال ،لعل الحريق العامل ثود مناقشة السياسال والتدابير الوطنية الرامية إلى تعزيز اال تراء الحكومي
غية ضـمان عدا إسـ امه في االتةار األ ـرا

المتعاقة التزاا الحر

الرــدمـال ،ومنع التو ي

الواج

ر

من ا اسـترداا المعاثير التنظيمية واتماع الممارسـال

 ،لسـالي

منع االسـ ـ ـ ــت ل في العمل في عقود إنتاأ السـ ـ ـ ــاع أو ـ ـ ـ ـرائ ا أو توفير

اال تيــالي .ولعــل الحريق العــامـل ثود أتض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تمــادل المعاومـال عن التــدابير المترــفة

لتنظيم النشـ ـ ــاا التةارب ب دف منع االتةار األ ـ ـ ــرا

أو العمل القسـ ـ ــرب أو االسـ ـ ــت ل في سـ ـ ــيا أنشـ ـ ــطة

اال تراء التةارب وس سل اإلمداد العالمية ،فض عن آليال الرصد واإلنحاح حال ال اة.
ولانظر في البند  3من جدول األعمال ،ستعر

عاى الحريق العامل ورقة معاومال أساسية من إعداد األمانة.

الوثائق
ورقة معاومال أســاســية من إعداد األمانة شــلن تدابير تعزيز الســياســال المتعاقة اال ــتراء عاى كل من ال ــعيد

الوطني واإلقايمي والدولي ()CTOC/COP/WG.4/2021/3
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مسائل أخرى
لعل الحريق العامل ثود تناول التوصـ ــيال المقتر ة التي لم ثتمكن من إكمال المحاوضـ ــال شـ ــلن ا خ ل اجتماعه
المعقود ثومي  10و 11أثاول/س ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر  .2020وتما ـ ـ ـ ـ ـ ــيا مع اتحا الحريق العامل في حلال االجتماعُ ،ع عممت
مش ـ ـ ــاريع التوص ـ ـ ــيال التي نوقش ـ ـ ــت أ ناء عاى الوفود في ـ ـ ــكل ورقة غير رس ـ ـ ــمية لاتعايق عاي ا .وعق تاقي
التعايقال ودمة اُ ،ق عدمت مشـاريع التوصـيال إلى مؤتمر األطراف في االتحايية في دورته العا ـرة في ـكل ورقة
اجتماع (.)CTOC/COP/2020/CRP.2

عاى الحريق العامل خ ص ـ ـ ـ ــة مواض ـ ـ ـ ــيشية وافية من إعداد األمانة تش ـ ـ ـ ــمل جميع ورقال المعاومال

وس ـ ـ ـ ــتُعر
األس ــاس ــية المعدة لاحريق العامل منف اجتماعه األول .والر ص ــة مة لمعة س ـ المواض ــيع ،وتتض ــمن مار ــال

موجزة لعدد من المواض ـ ـ ـ ـ ــيع المحددة والمس ـ ـ ـ ـ ــائل حال ال ـ ـ ـ ـ ــاة وكفلال المعارف المتا ة ،غية تيس ـ ـ ـ ـ ــير كل من

المناقشـ ــال حال ال ـ ــاة والمناقشـ ــال المقباة لاحريق العامل في اجتماعاته ،والحد من االكدواجية ،وتمكين الربراء

من الوصول سريعا إلى اإلر ادال القائمة والمة لمعة.
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الوثائق
ورقة اجتماع أعدت ا األمانة لمؤتمر األطراف في االتحايية في دورته العا ـ ـ ـرة ،تتضـ ـ ــمن تعايقال الدول األطراف
والمراقبين عاى نتائج االجتماع العا ـ ـ ــر لاحريق العامل المعني االتةار األ ـ ـ ــرا

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

 ،الفب عقد ثومي  10و11

خ صـ ــة مواضـ ــيشية وافية لورقال المعاومال األسـ ــاسـ ــية المعدة لاحريق العامل المعني االتةار األ ـ ــرا
اجتماعه األول ()CTOC/COP/WG.4/2021/5
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منف

اعتماد التقرير
من المزمع أن تعتمد الحريق العامل تقري ار عن اجتماعه ،سوف تتولى األمانة إعداد مشروعه.
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المرفق
تنظيم األعمال المقترح
التارير والوقت

بند جدول األعمال

العنوان أو الوص

الثالثاء 12 ،تشرين األول/أكتوبر
13/00-11/00

( 1أ)

افتتاح االجتماع

( 1ب)

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

2

االستراتيةيال الناجحة لات دب السترداا التصنولوجيا ر

تيسير االتةار

2

االستراتيةيال الناجحة لات دب السترداا التصنولوجيا ر

تيسير االتةار

3

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

األ را

17/00-15/00

األ را

 ،ومنع االتةار األ را

 ،ومنع االتةار األ را

والتحقيق فيه

والتحقيق فيه (تا ع)

واإلقايمي والدولي
األربعاء 13 ،تشرين األول/أكتوبر
13/00-11/00

17/00-15/00

V.21-04570

3

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

4

مسائل أخرى

4

مسائل أخرى (تا ع)

5

اعتماد التقرير

واإلقايمي والدولي (تا ع)
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