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 الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص
        ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢ - ١٠فيينا،

      ت وشروحهجدول األعمال املؤقّ    
  :املسائل التنظيمية  -١

  افتتاح االجتماع؛  )أ(  

  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  

  . نزع أعضائهمبغرضاالجتار باألشخاص   -٢

اسـتغالل الـسلطة أو اسـتغالل حالـة         "التركيز علـى مفهـوم      : اسيةحتليل املفاهيم األس    - ٣
 من برتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص،        ٣الوارد يف املادة    " استضعاف

ل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة             وخباصة النساء واألطفـال، املكمّـ     
  .عرب الوطنية

  .تبيُّنهمكيز خصوصاً على ضحايا االجتار باألشخاص، مع التر  -٤

ــاون الــدويل علــى مكافحــة االجتــار باألشــخاص        -٥  التــصدِّي للعــرض : مــن حيــثُ التع
  .والتوعيةوالطلب؛ وبناء القدرات 

  .لعمل يف املستقبللقترحة املاالت اجمل  -٦

  .مسائل أخرى  -٧

  .اعتماد التقرير  -٨
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      الشروح    
    املسائل التنظيمية  - ١  

    عافتتاح االجتما  )أ(  
 مـن صـباح    العامل املعين باالجتار باألشـخاص يف الـساعة العاشـرة            الفريق اجتماُعح  فتَتسوف يُ 

  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٠ ،يوم االثنني
    

    رار جدول األعمال وتنظيم األعمالإق  )ب(  
ره ّرر مؤمتر األطرف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، يف مقـ                      قّر
 ٣ت مفتوح العضوية، وفقـاً للفقـرة        ، إنشاء فريق عامل مؤقّ    "االجتار باألشخاص " املعنون   ٤/٤

 مـن النظـام الـداخلي للمـؤمتر،       ٢ مـن املـادة      ٢ من اتفاقية اجلرمية املنظمة والفقـرة        ٣٢من املادة   
يف يرأسه أحـد أعـضاء مكتـب املـؤمتر، مـن أجـل إسـداء املـشورة للمـؤمتر وتقـدمي املـساعدة لـه                          

 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة    فيما خيصّ تنفيذ الوالية املنوطة به     
  .ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةالنساء واألطفال، املكّم

خاص، تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبـة االجتـار باألشـ        " املعنون   ٥/٢ر املؤمتر، يف قراره     وقّر
، "ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة         وخباصة النساء واألطفال، املكمّ   

ر أن يواصــل الفريــق العامــل املعــين باالجتــار باألشــخاص تنفيــذ املهــام املنــصوص عليهــا يف مقــرّ  
  .٤/٤املؤمتر 

 لـتمكني   ٥/٢، وفقا لقرار املؤمتر     ، الوارد يف مرفق هذه الوثيقة      املقتَرح أُعدَّ تنظيم األعمال  قد  و
 حـدود الوقـت املتـاح وحبـسب خـدمات املـؤمترات             يفالفريق العامل من أداء املهام املوكلة إليه        

  .املوفّرة له

ومن شـأن املـوارد املتاحـة للفريـق العامـل أن تـسمح بعقـد جلـستني عـامتني يوميـا ُتـوفَّر فيهمـا                        
  .لستترمجة فورية بلغات األمم املتحدة الرمسية ا

    
     نزع أعضائهمبغرضاالجتار باألشخاص   - ٢  

 معلومــات خلفيــة عــن االجتــار  ، ورقــة٢ُ  البنــدللنظــر يفض علــى الفريــق العامــل،  َرعــســوف ُت
  .  نزع أعضائهمبغرضباألشخاص 
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    الوثائق    
ــة عــن االجتــار باألشــخاص       ــة مــن إعــداد األمان ــة معلومــات خلفي ــزع أعــضائهم  بغــرضورق  ن

)CTOC/COP/WG.4/2011/2(  
    

استغالل السلطة أو استغالل حالة "التركيز على مفهوم : حتليل املفاهيم األساسية  -٣  
   من برتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، ٣الوارد يف املادة " استضعاف

  ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة وخباصة النساء واألطفال، املكّم
    عرب الوطنية

م حتلــيال  معلومــات خلفيــة تقــّد، ورقــة٣ُ بنــدللنظــر يف الض علــى الفريــق العامــل، وف ُتعــَرســ
اسـتغالل  " مفهـوم    للمفاهيم األساسـية الـواردة يف بروتوكـول االجتـار باألشـخاص، وبـاألخصّ             

  ".استغالل حالة استضعاف السلطة أو
    

    الوثائق    
التركيـز علـى مفهـوم    : هيم األساسـية ورقة معلومات خلفيـة مـن إعـداد األمانـة عـن حتليـل املفـا         

 مـن برتوكـول منـع وقمـع         ٣الـوارد يف املـادة      " استغالل السلطة أو استغالل حالـة استـضعاف       "
ل التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة   ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمّ    

  )CTOC/COP/WG.4/2011/3(اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
    

    تبيُّنهمضحايا االجتار باألشخاص، مع التركيز خصوصاً على   - ٤  
 معلومــات خلفيــة عــن ضــحايا  ، ورقــة٤ُ  البنــدللنظــر يفض علــى الفريــق العامــل، عــَرســوف ُت

  .تبيُّنهماالجتار باألشخاص، مع التركيز خصوصاً على 
    

    الوثائق    
، مع التركيـز خـصوصاً      ورقة معلومات خلفية من إعداد األمانة عن ضحايا االجتار باألشخاص         

  )CTOC/COP/WG.4/2011/4 (تبيُّنهمعلى 
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 والطلب؛ التصدِّي للعرض: من حيثُالتعاون الدويل على مكافحة االجتار باألشخاص   - ٥  
    والتوعيةوبناء القدرات 

، الــدول إىل التعــاون بفعاليــة يف معاجلــة األســباب اجلذريــة لالجتــار  ٥/٢دعــا املــؤمتر، يف قــراره 
لعرض والطلب علـى    ل التصدِّي بطريقة تعاونية وشاملة ومن منظور متوازن يشمل         باألشخاص

وسـتعرض علـى الفريـق      .  حتسني تنفيذ بروتوكول االجتار باألشخاص     يف سبيل السواء كخطوة   
م حملــة عامــة عــن التعــاون الــدويل علــى ، ورقــة معلومــات خلفيــة تقــّد٥  البنــدللنظــر يفالعامــل، 

بنـاء القـدرات    ) ب(لعـرض والطلـب؛ و    التـصدِّي ل   )أ( :من حيـثُ  مكافحة االجتار باألشخاص    
  .والتوعية

    
    الوثائق    

ورقـــة معلومـــات خلفيـــة مـــن إعـــداد األمانـــة عـــن التعـــاون الـــدويل علـــى مكافحـــة االجتـــار 
 والتوعيـــــة والطلـــــب؛ وبنـــــاء القـــــدرات التـــــصدِّي للعـــــرض: مـــــن حيـــــثُباألشـــــخاص 

)CTOC/COP/WG.4/2011/5(  
    

    لعمل يف املستقبللترحة قاملاالت اجمل  - ٦  
، أن يعقد الفريق العامـل اجتماعـاً واحـداً علـى األقـل بـني الـدورتني                  ٥/٢ر املؤمتر، يف قراره     قّر

متديـد واليـة   قبل دورة املؤمتر السادسة وأن يقدم توصـياته إىل املـؤمتر بـشأن مـا إذا كـان ينبغـي           
ض علـى الفريـق    عَروسـتُ . ر ذلك ا تقرّ  يف املستقبل إذا م    للعمل، وبشأن اجملاالت املقترحة     الفريق
، ة عامـة عـن املواضـيع الـيت تناوهلـا          م حملـ   معلومـات خلفيـة تقـدّ      ، ورقـةُ  ٦  البنـد  للنظر يف ،  العامل

ي واملواضيع اليت سبق للدول األطراف أن اقترحت أن ينظر فيها، واألولويات املتعلقـة بالتـصدّ              
  .ملتحدة وقراراهتارات هيئات األمم الالجتار باألشخاص الواردة يف مقّر

    
    الوثائق    

ورقــة معلومــات خلفيــة مــن إعــداد األمانــة عــن جمــاالت العمــل الــيت اقترحتــها الــدول األعــضاء 
)CTOC/COP/WG.4/2011/6(  
    

    اعتماد التقرير  - ٨  
  . إعداد مشروعه العامل تقريرا عن اجتماعه تتوىل األمانةُسيعتمد الفريُق
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   املرفق
     تنظيم األعمال املقترح    

  التاريخ والوقت
جدول بند 

 العنوان والوصف األعمال

   وبرأكت/ تشرين األول١٠االثنني، 
 افتتاح االجتماع )أ (١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب (١ 
  نزع أعضائهمبغرضاالجتار باألشخاص  ٢ 
 )تابع( نزع أعضائهم بغرضاالجتار باألشخاص  ٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
      

   أكتوبر/ تشرين األول١١الثالثاء، 
استغالل "التركيز على مفهوم  :األساسيةحتليل املفاهيم  ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 ٣الوارد يف املادة " السلطة أو استغالل حالة استضعاف
 من بروتوكول االجتار باألشخاص

 على خصوصاًضحايا االجتار باألشخاص، مع التركيز  ٤ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
 تبيُّنهم

    
   أكتوبر/ تشرين األول١٢األربعاء، 

من التعاون الدويل على مكافحة االجتار باألشخاص  ٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 والطلب؛ وبناء القدرات التصدِّي للعرض: حيثُ

 والتوعية
 لعمل يف املستقبللقترحة املاالت اجمل ٦ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
 مسائل أخرى ٧ 
 اعتماد التقرير ٨ 
 


