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  الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص
      ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٨-٦فيينا، 

      جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
    جدول األعمال املؤقَّت    

  ة:املسائل التنظيمي  -١
  افتتاح االجتماع؛  (أ)  
  ل.إقرار جدول األعمال وتنظيم األعما  (ب)  

ــة ال   -٢ ــة اجلنائي ــدابري العدال ــةت ــة      فعَّال ــى تلبي ــيت تركــز عل يف التصــدِّي لالجتــار باألشــخاص، ال
حتتاجه خمتلف فئات وأنواع الضحايا مـن محايـة ومسـاعدة، مـع اإلشـارة بصـفة خاصـة         ما

  إىل ضحايا االجتار ضمن سياق حركات اهلجرة املختلطة.
  .الجتار باألشخاصاداد استبيان الستعراض تنفيذ بروتوكول إع  -٣
  ى.مسائل أخر  -٤
  .اعتماد التقرير  -٥
    

    الشروح    
    املسائل التنظيمية  - ١  

    افتتاح االجتماع  (أ)  
العامـل املعـين باالجتـار باألشـخاص يف السـاعة العاشـرة مـن         االجتماع السـابع للفريـق  سوف ُيفتَتح 

    .٢٠١٧ سبتمرب/أيلول ٦، األربعاءصباح يوم 
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  
املعنــون "تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة  ٧/١قــرَّر مــؤمتر األطــراف، يف قــراره 

أن يكون الفريـق العامـل املعـين     ،أمور مجلة ضمن املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا"،
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باالجتار باألشخاص عنصراً ثابتاً مـن عناصـر مـؤمتر األطـراف، يقـدِّم تقـاريره وتوصـياته إىل املـؤمتر،         
وعلـى حنـو متعاقـب    ، حسـب االقتضـاء،   العامل على النظر يف عقد اجتماعاته سنوياوشجَّع الفريَق 

  د.وارضماناً لفعالية استخدام امل مع اجتماعات سائر األفرقة العاملة التابعة للمؤمتر،
املكتب املوسع ملؤمتر األطـراف علـى جـدول    اتفق ، ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٧ويف اجللسة املعقودة يف 

إىل  ٦األعمال املؤقت واملواضيع الفنية لالجتماع السابع للفريق العامل، الذي سيعقد يف فيينـا مـن   
  .٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٨
مـن أجـل متكـني الفريـق      ،٧/١اً لقـرار املـؤمتر   وفقـ  )رفـق د أُعدَّ تنظـيم األعمـال املقتـرح (انظـر امل    وق

ومـن   ت.املسندة إليه ضمن حدود ما هو متاح له من وقت وخدمات مـؤمترا  املهامالعامل من أداء 
يــومني  علــى مــدىشــأن املــوارد املتاحــة للفريــق العامــل أن متكِّنــه مــن عقــد مخــس جلســات عامــة   

  ت.تحدة الرمسية السخدمات ترمجة شفوية بلغات األمم امل توفري مع ،ونصف
    

يف التصدِّي لالجتار باألشخاص، اليت تركز على تلبية  فعَّالةتدابري العدالة اجلنائية ال  - ٢  
حتتاجه خمتلف فئات وأنواع الضحايا من محاية ومساعدة، مع اإلشارة بصفة  ما

    ضمن سياق حركات اهلجرة املختلطة خاصة إىل ضحايا االجتار
عدد من بشأن  )١(يف دورته الرابعة توصية إىل املؤمترلفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص أصدر ا

حفـظ السـالم    القـوات العسـكرية وبعثـات   دور  منـها ، ه املقبلـة دوراتـ الفريق يف ينظر فيها لاملواضيع 
  والعاملني يف اجملال اإلنساين فيما يتعلق باالجتار باألشخاص.

، أشار املتكلمون إىل ضرورة إجـراء املزيـد مـن     جرت يف دورة املؤمتر الثامنةوأثناء املداوالت اليت
  .خلطر االجتاراملهاجرين والالجئني  تعرُّضالبحوث والدراسات التحليلية بشأن تزايد 

، ورقة معلومات أساسـية  من جدول األعمال ٢للنظر يف البند  ،وسوف تعرض على الفريق العامل
يف التصدِّي لالجتار باألشخاص، الـيت تركـز علـى تلبيـة      فعَّالةالعدالة اجلنائية التدابري من األمانة عن 

حتتاجه خمتلف فئات وأنواع الضحايا من محاية ومساعدة، مع اإلشارة بصفة خاصـة إىل ضـحايا    ما
  .االجتار ضمن سياق حركات اهلجرة املختلطة

    
    الوثائق    

يف التصدِّي لالجتار باألشخاص،  فعَّالةتدابري العدالة اجلنائية العن ورقة معلومات أساسية أعدهتا األمانة 
ومسـاعدة، مـع اإلشـارة بصـفة     حتتاجه خمتلف فئات وأنواع الضحايا مـن محايـة    اليت تركز على تلبية ما

  .CTOC/COP/WG)4/2017/2(خاصة إىل ضحايا االجتار ضمن سياق حركات اهلجرة املختلطة 
    

   

__________ 

  .CTOC/COP/WG.4/2011/8الوثيقة من  ٥٠الفقرة   )١(  
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    االجتار باألشخاصإعداد استبيان الستعراض تنفيذ بروتوكول   -٣  
، أن يواصـل عمليـة إنشـاء آليـة السـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة          ٨/٢قرَّر املؤمتر، يف قـراره  

ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبـا، اسـتناداً إىل التوصـيات الـواردة يف     
تماع احلكومي الدويل املفتوح املشاركة املعين باستكشاف مجيع اخليارات املتعلقة بوضع تقرير االج

الســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة  فعَّالــةآليــة مناســبة و
 ٢٠١٦حزيران/يونيـــــه  ٧و ٦قـــــد يف فيينـــــا يـــــومي ُعلربوتوكـــــوالت امللحقـــــة هبـــــا، الـــــذي وا
)CTOC/COP/WG.8/2016/2.(      ويف القرار نفسه، قرَّر املؤمتر أيضاً وضـَع إجـراءات وقواعـد حمـدَّدة

بشأن تشغيل آلية االستعراض لكي ينظر فيها ويعتمدها يف دورته التاسـعة، علـى أن تسترشـد تلـك     
  .٥/٥اإلجراءات والقواعد باملبادئ واخلصائص املذكورة يف قراره 

االســـتعراض تـــدرجييا مجيـــَع مـــواد االتفاقيـــة   آليـــةأن تتنـــاول  ٨/٢يف قـــراره أيضـــاً قـــرَّر املـــؤمتر و
والربوتوكوالت امللحقة هبا فيما خيص كل صك من الصكوك اليت انضمت إليها الدول األطـراف،  
حبيث تصنَّف تلك املواد يف جمموعات مواضيعية وفقاً ملضمون أحكامها، وأنه بغيـة اسـتعراض كـل    

 ذي الصـلة أن يضـع يف السـنتني القـادمتني،    لفريق العامل ل ينبغييَّنة من املواد، جمموعة مواضيعية مع
  استبيانَ تقييم ذايتٍّ موجزاً ودقيقاً ومركَّزاً. ،مبساعدة األمانة

مشـروُع اسـتبيان مـن     ،مـن جـدول األعمـال    ٣للنظر يف البنـد   ،وسوف ُيعَرض على الفريق العامل
ومن املتوخَّى أن ُيقرَّ الفريـق العامـل    .االجتار باألشخاصول إعداد األمانة الستعراض تنفيذ بروتوك

  هذا االستبيان لعرضه على املؤمتر يف دورته التاسعة بغرض اعتماده بشكل هنائي.
    

    الوثائق    
، وفقـا لقـرار   شـخاص الجتـار باأل امشروع استبيان من إعـداد األمانـة السـتعراض تنفيـذ بروتوكـول      

  )CTOC/COP/WG.4/2017/3( ٨/٢املؤمتر 
  

    مسائل أخرى  -٤  
مـن جـدول األعمـال،     ٤انتباه األمانة إىل أيِّ مسائل يراد طرحهـا يف إطـار البنـد     وجيهتنظراً لعدم 

  يف الوقت احلاضر تقدمي أيِّ وثائق بشأنه. يرتأى  ال
  

    اعتماد التقرير  -٥  
  انة إعداد مشروعه.من املزمع أن يعتمد الفريق العامل تقريراً عن اجتماعه، سوف تتوىل األم
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  املرفق
  

  تنظيم األعمال املقترح    
  

 العنوان أو الوصف بند جدول األعمال التاريخ والوقت

   أيلول/سبتمرب ٦األربعاء، 

  افتتاح االجتماع (أ)١ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال (ب)١ 
يف التصدِّي لالجتار  فعَّالةتدابري العدالة اجلنائية ال  ٢ 

حتتاجه   باألشخاص، اليت تركز على تلبية ما
خمتلف فئات وأنواع الضحايا من محاية 

ومساعدة، مع اإلشارة بصفة خاصة إىل ضحايا 
  االجتار ضمن سياق حركات اهلجرة املختلطة

يف التصدِّي  فعَّالةتدابري العدالة اجلنائية ال  ٢ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
لالجتار باألشخاص، اليت تركز على تلبية 

حتتاجه خمتلف فئات وأنواع الضحايا من  ما
محاية ومساعدة، مع اإلشارة بصفة خاصة إىل 

ضحايا االجتار ضمن سياق حركات اهلجرة 
  )تابع(املختلطة

   أيلول/سبتمرب ٧اخلميس، 

إعداد استبيان الستعراض تنفيذ بروتوكول  ٣  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  االجتار باألشخاص 

إعداد استبيان الستعراض تنفيذ بروتوكول  ٣ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
  )تابعاالجتار باألشخاص (

   أيلول/سبتمرب ٨اجلمعة، 

  مسائل أخرى ٤ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
 اعتماد التقرير ٥ 

 


