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 الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص
       ٢٠١٥نوفمرب / تشرين الثاين١٨- ١٦فيينا، 

      جدول األعمال املؤقَّت وشروحه  
  جدول األعمال املؤقَّت    

 
  :املسائل التنظيمية -١

  افتتاح االجتماع؛ )أ(  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب(  

  . االجتار باألشخاصيفف دور شركات التوظيف ورسوم التوظي -٢
  . آليات التنسيق الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص  -٣
املفاهيم الرئيسية لربوتوكـول االجتـار باألشـخاص، مـع التركيـز علـى ورقـات املناقـشة                    -٤

حالـة  الصادرة عن مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة بـشأن اسـتغالل                   
  .غالل، واملوافقة، واالستاستضعاف

  .مسائل أخرى -٥
  .اعتماد التقرير  -٦
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      الشروح  
    املسائل التنظيمية  - ١ 

    افتتاح االجتماع )أ(  
سوف ُيفتَتح اجتماُع الفريـق العامـل املعـين باالجتـار باألشـخاص يف الـساعة العاشـرة مـن صـباح                  

  .٢٠١٥نوفمرب / تشرين الثاين١٦يوم االثنني، 
    

     األعمال األعمال وتنظيمجدولإقرار  )ب(  
تعزيز تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة             " املعنون   ٧/١ر مؤمتر األطراف، يف قراره      قرَّ

 أمــور ومنــها أن يكـون الفريــق العامــل  ، مجلـةَ "املنظَّمـة عــرب الوطنيــة والربوتوكـوالت امللحقــة هبــا  
قـدِّم تقـاريره وتوصـياته إىل     من عناصـر مـؤمتر األطـراف، ي    ثابتاًاملعين باالجتار باألشخاص عنصراً  

تعاقبيـا  و العامل على النظر يف عقد اجتماعـات سـنوية، حـسب االقتـضاء،      املؤمتر، وشجَّع الفريقَ  
  .ضماناً لفعالية استخدام املوارد

، علــى ٢٠١٥مــارس / آذار٢٧واتَّفـق املكتــب املوسَّــع ملــؤمتر األطـراف، يف اجتماعــه املعقــود يف   
  .الجتماع السادس للفريق العامل املعين باالجتار باألشخاصجدول األعمال املؤقَّت ل

بغيـة   ٤/٤ر املـؤمتر     ملقـرَّ  ح، الـوارد يف مرفـق هـذه الوثيقـة، وفقـاً           أُعـدَّ تنظـيم األعمـال املقتـرَ       قد  و
لــة إليــه يف حــدود الوقــت املتــاح وحــسب خــدمات   متكــني الفريــق العامــل مــن أداء املهــام املوكَ 

عقـد جلـستني عـامتني    تـسمح ب ن شـأن املـوارد املتاحـة للفريـق العامـل أنْ       وم. رة له املؤمترات املوفَّ 
 أْي مـا جمموعـه    خـدمات ترمجـة شـفوية بلغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة الـست،                  ُتوفَّر فيهما يوميا  

  .مخس جلسات عامة تعقد على مدى يومني ونصف
    

    ور شركات التوظيف ورسوم التوظيف يف االجتار باألشخاصد  - ٢ 
ــا مــن     أوصــى  ــُق العامــل املعــين باالتِّجــار باألشــخاص، يف اجتماعــه املعقــود يف فيين  إىل ٦الفري

، املــؤمتَر بعــدد مــن املواضــيع لكــي يناقــشها الفريــق العامــل يف ٢٠١٣أكتــوبر /تــشرين األول ٨
  .باألشخاص  االجتاريف دور شركات التوظيف ورسوم التوظيف ومنهااجتماعاته املقبلة، 

رة مـن إعـداد األمانـة       لى الفريـق العامـل مـن أجـل نظـره يف هـذا البنـد مـذكِّ                 وسيكون معروضاً ع  
  . االجتار باألشخاصيف لدور شركات التوظيف ورسوم التوظيف تتضمن حتليالً
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    الوثائق    
ــة بــشأن دور شــركات التوظيــف ورســوم التوظيــف       االجتــار باألشــخاص  يفمــذكِّرة مــن األمان

)CTOC/COP/WG.4/2015/2(  
    

    ات التنسيق الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاصآلي  - ٣ 
حتــسني تنــسيق اجلهــود املبذولــة ملكافحــة  " املعنــون ٦٨/١٩٢ العامــة، يف قرارهــا دعــت اجلمعيــةُ

 العامـل املعـين      منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة والفريـقَ        ، ضمن مجلة أمور، جلنةَ    "االجتار باألشخاص 
جــة إىل عقــد اجتماعــات ملمثلــي آليــات التنــسيق الوطنيــة  باالجتــار باألشــخاص إىل النظــر يف احلا

املعنية مبكافحة االجتار باألشخاص، وذلك هبدف تيسري مجلة أمـور منـها حتـسني التنـسيق الـدويل          
  .وتبادل املعلومات بشأن املمارسات السليمة ملعاجلة مشكلة االجتار باألشخاص

رة مـن إعـداد األمانـة       ذا البنـد مـذكِّ    وسيكون معروضاً على الفريـق العامـل مـن أجـل نظـره يف هـ               
  .  آليات التنسيق الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاصبشأن

    
    الوثائق

مـــــذكِّرة مـــــن األمانـــــة بـــــشأن آليـــــات التنـــــسيق الوطنيـــــة ملكافحـــــة االجتـــــار باألشـــــخاص  
)CTOC/COP/WG.4/2015/3(  
    

ربوتوكول االجتار باألشخاص، مع التركيز على ورقات املناقشة املفاهيم الرئيسية ل  - ٤ 
حالة رات واجلرمية بشأن استغالل عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ الصادرة

    ، واملوافقة، واالستغالل استضعاف
 يف اجتماعه السابق مكتـب األمـم املتحـدة املعـين           باألشخاصأوصى الفريق العامل املعين باالجتار      

أن يواصـل عملـه بـشأن املفـاهيم الرئيـسية لربوتوكـول االجتـار باألشـخاص                 برات واجلرمية   ملخدِّبا
بالتعاون مع الدول األعضاء وفريق التنسيق املشترك بني الوكاالت ملكافحـة االجتـار باألشـخاص               

  .واملقرِّر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال
رة مـن إعـداد األمانـة       لفريـق العامـل مـن أجـل نظـره يف هـذا البنـد مـذكِّ                وسيكون معروضاً على ا   

 نظرة عامة على املفاهيم الرئيسية للربوتوكول، مع التركيز على ورقات املناقشة الـصادرة              تعرض
  .، واملوافقة، واالستغاللحالة استضعافعن املكتب بشأن استغالل 
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    الوثائق    
رئيـسية لربوتوكـول االجتـار باألشـخاص، مـع التركيـز علـى         مذكِّرة مـن األمانـة بـشأن املفـاهيم ال         

رات واجلرميـة بـشأن اسـتغالل     ورقات املناقشة الصادرة عـن مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّ              
  )CTOC/COP/WG.4/2015/4(، واملوافقة، واالستغالل حالة استضعاف

    
    مسائل أخرى  - ٥ 

، علـى إعـداد وثيقـة       ٢٠١٥يوليـه   / متوز ١٤عقود يف   وافق املكتب املوسَّع للمؤمتر، يف اجتماعه امل      
 كـل    فيهـا  عجمَّـ معلومات أساسية لالجتماع السادس للفريق العامل املعين باالجتار باألشـخاص تُ          

  .  السابقةتماعاتهجالفريق العامل يف االتوصيات الصادرة عن 
    

   الوثائق    
 العامل املعـين باالجتـار باألشـخاص         الفريق املقدَّمة من عة  مذكِّرة من األمانة بشأن التوصيات اجملمَّ     

)CTOC/COP/WG.4/2015/5(  

    
   اعتماد التقرير  - ٦ 

  .هسوف يعتمد الفريُق العامل تقريراً عن اجتماعه تتولَّى األمانة إعداد مشروع
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      املرفق
  تنظيم األعمال املقترح    

  

 التاريخ والوقت
بند جدول 
 العنوان أو الوصف األعمال

   نوفمرب/ تشرين الثاين١٦ االثنني،

 افتتاح االجتماع )أ (١ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب (١ 
 االجتار يفدور شركات التوظيف ورسوم التوظيف  ٢ 

 باألشخاص 

 االجتار يفدور شركات التوظيف ورسوم التوظيف  ٢ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
 )تابع(باألشخاص 

  نية ملكافحة االجتار باألشخاص آليات التنسيق الوط  ٣  
   نوفمرب/ تشرين الثاين١٧الثالثاء، 

 )تابع(آليات التنسيق الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص  ٣ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

التركيز  املفاهيم الرئيسية لربوتوكول االجتار باألشخاص، مع ٤ 
املتحدة املعين  على ورقات املناقشة الصادرة عن مكتب األمم

، حالة استضعافرات واجلرمية بشأن استغالل خدِّبامل
 واملوافقة، واالستغالل

التركيز  املفاهيم الرئيسية لربوتوكول االجتار باألشخاص، مع ٤ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
املتحدة املعين  على ورقات املناقشة الصادرة عن مكتب األمم

، حالة استضعافرات واجلرمية بشأن استغالل باملخدِّ
 )تابع(ستغالل واملوافقة، واال

   نوفمرب/ تشرين الثاين١٨األربعاء، 

 مسائل أخرى ٥ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
 اعتماد التقرير ٦ 
   

  


