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040719    040719    V.19-04861 (A) 

*1904861*  

 الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص
        ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ١١-٩فيينا، 

      جدول األعمال املؤقَّت املشروح  
    جدول األعمال املؤقَّت  

  املسائل التنظيمية:  -١
  االجتماع؛افتتاح   (أ) 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. (ب)  

  تدابري منع اجلرمية يف جمال مكافحة االتِّجار باألشخاص.  -٢
املوظفون الدبلوماسيون والقنصليون أو ضباط االتصال يف البعثات الدبلوماسية والقنصلية   -٣

  واألدوار اليت يضطلعون هبا يف التصدي لالتِّجار بالبشر.
  أخرى.مسائل   -٤
      اعتماد التقرير.  -٥

     الشروح  
    املسائل التنظيمية  -١  

    افتتاح االجتماع  (أ)  
للفريق العامل املعين باالتِّجار باألشــخاص يف الســاعة العاشــرة من  تاســعســوف ُيفتَتح االجتماع ال

  .٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٩صباح يوم االثنني، 
   

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  
ية، يف قراره  ية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن فاق  ٧/١قرَّر مؤمتر األطراف يف ات

ية والربوتوكوالت  مة عرب الوطن مية املنظَّ حة اجلر كاف حدة مل ية األمم املت فاق يذ ات املعنون "تعزيز تنف
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ار باألشخاص عنصرًا ثابتًا من امللحقة هبا"، ضمن مجلة أمور، أن يكون الفريق العامل املعين باالتِّج
عناصـــر املؤمتر، يقدِّم تقاريره وتوصـــياته إليه، وشـــجَّع الفريَق العامل على النظر يف عقد اجتماعاته 
ــائر األفرقة العاملة التابعة للمؤمتر،  ــنويًّا، حســب االقتضــاء، وعلى حنو متعاقب مع اجتماعات س س

  .ضمانًا لفعالية استخدام املوارد
ع ملؤمتر األطراف، يف اجتماعه املنعقد يف واتَّفق املك على عقد  ٢٠١٩شـــــباط/فرباير  ٥تب املوســـــَّ

سبتمرب  ١١إىل  ٩االجتماع التاسع للفريق العامل يف فيينا يف الفترة من  . وباإلضافة ٢٠١٩أيلول/
ع، يف  ى ، مبوجب إجراء املوافقة الصــامتة، عل٢٠١٩حزيران/يونيه  ٣إىل ذلك، اتَّفق املكتب املوســَّ

  املواضيع الفنية الجتماع الفريق العامل.
، من أجــل متكني الفريق ٧/١وقــد ُأعــدَّ تنظيم األعمــال املقترح (انظر املرفق) وفقــًا لقرار املؤمتر 

العامل من أداء املهام املســندة إليه ضــمن حدود ما هو متاح له من وقت وخدمات مؤمترات. ومن 
كِّنه من عقد مخس جلســـــــات عامة على مدى يومني شـــــــأن املوارد املتاحة للفريق العامل أن مت

  .ونصف، مع توفري خدمات ترمجة شفوية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست
    

    تدابري منع اجلرمية يف جمال االتِّجار باألشخاص  -٢  
ـــة جوانب حمدَّدة من تدابري منع ٢يف إطار البند   من جدول األعمال، لعلَّ الفريق العامل يودُّ مناقش

االقتصـــادية وغريها -اجلرمية تتعلق باالتِّجار باألشـــخاص، مثل جهود التوعية، والعوامل االجتماعية
من العوامل اليت تزيد من التعرُّض لالتِّجار باألشـــخاص، والســـياســـات احلكومية املتصـــلة بالقطاع 

 الفريق اخلاص واملبادرات املشـــــتركة بني احلكومات والقطاع اخلاص. وباإلضـــــافة إىل ذلك، لعلَّ
العامل يودُّ النظر يف اجلهود الظرفية ملنع اجلرمية، واليت ُتصـــمَّم وُتنفَّذ هبدف التصـــدي ألمناط حمدَّدة 
من االتِّجار بالبشـــر متَّ الوقوف عليها. وميكن أيضـــًا مناقشـــة تبادل املمارســـات اليت تتَّبعها الدول 

 جار باألشخاص.يب جرائم االتِّيتعلق جبهود املنع وإعادة التأهيل املتصلة مبرتك فيما

من جدول األعمال، ســـُتعرض على الفريق العامل ورقة معلومات أســـاســـية من  ٢وللنظر يف البند 
  .إعداد األمانة بعنوان "تدابري منع اجلرمية يف جمال االتِّجار باألشخاص"

    
 الوثائق   

 اجلرمية يف جمال االتِّجار باألشــخاص"ورقة معلومات أســاســية من إعداد األمانة بعنوان "تدابري منع 
)CTOC/COP/WG.4/2019/2(  
    

املوظفون الدبلوماسيون والقنصليون أو ضباط االتصال يف البعثات الدبلوماسية والقنصلية   -٣  
    شرواألدوار اليت يضطلعون هبا يف التصدي لالتِّجار بالب

من جدول األعمال، لعلَّ الفريق العامل يودُّ مناقشـــة أفضـــل املمارســـات وكذلك  ٣يف إطار البند 
أو موظفو االتصـــــال يف البعثات  التحديات اليت يواجهها املوظفون الدبلوماســـــيون والقنصـــــليون

الدبلوماســية والقنصــلية يف التصــدي لالتِّجار باألشــخاص. ولدى الدول طائفة واســعة من اخلربات 
فما يتعلق باضـــطالع هؤالء املوظفني والضـــباط بإعداد وتنفيذ تدابري هتدف إىل التصـــدي لالتِّجار 
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ضحايا وتوفري احلماية واملساعدة هلم، مثل باألشخاص، مبا يف ذلك ما يتعلق بالتعرُّف املبكر على ال
  اخلدمات القانونية والطبية والنفسية. 

من جدول األعمال يف تعزيز النهج الذي  ٣وميكن أن تســـــــاعد املداوالت املجراة يف إطار البند 
يراعي حقوق الضحايا الذي أكَّد عليه بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتِّجار باألشخاص، وخباصة 

ساء واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وسائر املعايري  الن
  . والصكوك الدولية ذات الصلة

من جدول األعمال، ســـُتعرض على الفريق العامل ورقة معلومات أســـاســـية من  ٣وللنظر يف البند 
والقنصــــــليون أو ضــــــباط االتصــــــال يف البعثات إعداد األمانة بعنوان "املوظفون الدبلوماســــــيون 

  ."الدبلوماسية والقنصلية واألدوار اليت يضطلعون هبا يف التصدي لالتِّجار بالبشر
    

 الوثائق   

ورقة معلومات أســاســية من إعداد األمانة بعنوان "املوظفون الدبلوماســيون والقنصــليون أو ضــباط 
ألدوار اليت يضطلعون هبا يف التصدي لالتِّجار بالبشر" االتصال يف البعثات الدبلوماسية والقنصلية وا

)CTOC/COP/WG.4/2019/3(  
    

    مسائل أخرى  -٤  
من أجل تيسري املناقشات يف اجتماع الفريق العامل، أعدَّت األمانة ورقة معلومات أساسية تتضمن 

  .)CTOC/COP/WG.4/2019/4( االجتماعات السابقة للفريق العاملمجيع التوصيات اليت ُقدِّمت يف 
    

    اعتماد التقرير  -٥  
  من املزمع أن يعتمد الفريق العامل تقريرًا عن اجتماعه، سوف تتوىل األمانة إعداد مشروعه.
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     املرفق
  تنظيم األعمال املقترح  

   
  العنوان أو الوصف  األعمالبند جدول  التاريخ والوقت

    أيلول/سبتمرب ٩االثنني، 
  افتتاح االجتماع  (أ) ١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  األعمال وتنظيم األعمالإقرار جدول  (ب) ١  
  تدابري منع اجلرمية يف جمال االتِّجار باألشخاص ٢  
تدابري منع اجلرمية يف جمال االتِّجار باألشخاص   ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  )تابع(
     أيلول/سبتمرب١٠الثالثاء، 

أو ضباط  املوظفون الدبلوماسيون والقنصليون  ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
االتصال يف البعثات الدبلوماسية والقنصلية 

واألدوار اليت يضطلعون هبا يف التصدي لالتِّجار 
  بالبشر

املوظفون الدبلوماسيون والقنصليون أو ضباط   ٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
االتصال يف البعثات الدبلوماسية والقنصلية 

واألدوار اليت يضطلعون هبا يف التصدي لالتِّجار 
  )بعتابالبشر (

 أيلول/سبتمرب١١األربعاء،
 

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


