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  بتهريب املهاجرين الفريق العامل املعين
        ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٣- ١١فيينا، 

  ل املعين بتهريب املهاجرين، تقرير عن اجتماع الفريق العام  
      ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٣ إىل ١١د يف فيينا من املعقو

    مقدِّمة  -أوالً  
 يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة   األطــرافالــصادر عــن مــؤمتر  ٥/٣عمــالً بــالقرار   -١

 معـين   ت حكـومي دويل مفتـوح العـضوية       قَّـ فريـق عامـل مؤ     أُنـشئ    ،اجلرمية املنظَّمة عـرب الوطنيـة     
ــهريب املهــاجرين  ــة     لكــي يـُـ ،بت ــه املتعلق ــذ واليت ــساعده علــى تنفي ــؤمتر وي سدي املــشورة إىل امل

و، املكمِّـل التفاقيـة األمـم    ربوتوكول مكافحة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـ          ب
 يف الفتـرة    ه األوَّل عقد الفريق العامل اجتماعـ    قد   و .املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية     

  .٢٠١٢يونيه / حزيران١مايو إىل /أيار ٣٠من 
ضمان التنفيـذ الفعَّـال التفاقيـة األمـم املتحـدة      " املعنون ٦/١يف قراره ؤمتر ورحَّب امل   - ٢

 واألنـشطة  الفنيةباملناقشات "  اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا     ملكافحة
 لربوتوكـول مكافحـة هتريـب    ه مبـسامهته يف التنفيـذ التـام      اليت اضطلع هبا الفريـق العامـل، ونـوَّ        

  .املهاجرين
ــرَّ  -٣ ــراره وقـ ــضاً، يف قـ ــؤمتر أيـ ــون ٦/٣ ر املـ ــة هتريـــب " املعنـ ــول مكافحـ ــذ بروتوكـ  تنفيـ

املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظَّمـة                
أن يعقــد الفريــق اجتماعــاً واحــداً علــى وأن يواصــل الفريــق العامــل أداء مهامــه ، "عــرب الوطنيــة

لـصدد بتوصـية    يف هـذا ا أحـاط علمـاً   بني الدورتني قبل دورة املؤمتر السابعة، و يف فترة ما   األقل



 

2V.13-87863 
 

CTOC/COP/WG.7/2013/5  

 يف جمـال أسـاليب التحـرِّي        دةز االجتمـاع القـادم علـى املمارسـات اجليِّـ          الفريق العامل بأن يركِّـ    
  .وكاالتمشتركة بني عدة  وعلى إنشاء مراكز اخلاصة

    
    التوصيات  -ثانياً  

  .الواردة أدناهاعتمد الفريق العامل التوصيات   -٤
    

    توصيات عامة  - ألف  
مبــادئ توجيهيــة تكفــل تــدابري مناســبة، مثــل وضــع تتخــذ اف أن ينبغــي للــدول األطــر  -٥

صوى للمحافظـة علـى سـالمتهم        أولوية قـ   وإعطاءاحترام حقوق اإلنسان للمهاجرين املهرَّبني،      
ملهــاجرين باالحتياجــات اخلاصــة ل  يف هتريــب املهــاجرينالتحقيقــات وضــمان مراعــاة ،وأمنــهم
  . أو تأخريها بغري ضرورةودهتم عوعدم عرقلة ،، مثل النساء واألطفالالضعفاء

ــراف    -٦ ــدول األط ــي لل ــشتركة   ، وخباصــة ينبغ ــا حــدود م ــيت هل ــك ال ــل أن ،تل ــى تعم  عل
بطريقـة  وذلـك   تضمن نتـائج التحقيقـات،      ت ميكن أن    اليت يف املعلومات  التشارك بفعالية وكفاءة  

  . والقانونية واإلدارية لكل منهاسق مع النظم الداخليةتتَّ
مــل املعــين بتــهريب املهــاجرين إىل األمانــة أن تواصــل تــوفري املــساعدة  طلــب الفريــق العا  -٧

بروتوكـول  جهودهـا الراميـة إىل االنـضمام إىل        لـدعم    ، بنـاء علـى طلبـها،      التقنية للـدول األعـضاء    
 وقدرة ممارسـي    ةالقانونير  طُاُألتعزيز  يف ذلك من خالل     ، مبا    أو تنفيذه  مكافحة هتريب املهاجرين  

  .ال لتهريب املهاجرينعَّي الفدِّلى التصالعدالة اجلنائية ع
 ،وبروتوكوالهتـا باإلشارة إىل الذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ اتفاقية اجلرميـة املنظمـة               -٨

ــدول   ٣٧ و٣٢ومراعــاةً للمــادتني  ــة املــذكورة، ينبغــي لل ومكتــب األمــم األطــراف  مــن االتفاقي
العمـل  مواصـلة    )املكتـب / باملخـدرات واجلرميـة    املكتـب املعـين    (رات واجلرمية املتحدة املعين باملخدِّ  

 بغية التعـرف علـى مـا يوجـد          ،ربوتوكول مكافحة هتريب املهاجرين   لعلى التنفيذ التام لالتفاقية و    
  .من ثغرات وحتديات وأولويات يف هذا الشأن

منـــشأ وعبـــور ومقـــصد   دولُ يف االتفاقيـــة، الـــيت هـــي أيـــضاًاألطـــرافدول الـــ عُتـــشجَّ  -٩
هتريــب الــة ملكافحــة فعَّوضــع تــدابري  علــىشامل ز التعــاون الــ علــى أن تعــزِّ،هــرَّبنيلمهــاجرين املل

  . محاية حقوق املهاجرين املهرَّبني، مع كفالةاملهاجرين
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 االقتـضاء عند  ،  يف منع ومكافحة هتريب املهاجرين     إىل أن تراعي      الدول األطراف  ُتدعى  -١٠
 املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة       عنيـة، ومنـها   اجلهـات امل  ، خـربات    سق مع التشريعات الوطنية   ومبا يتَّ 

  .اجملتمع املدينوالقطاع اخلاص واألوساط األكادميية و
مــؤمتر األطــراف، يف دورتــه  العامــل املعــين بتــهريب املهــاجرين بــأن ينظــر  الفريــُقأَوَصــى  -١١

السابعة، يف بدء مناقشات حول إمكانيـة أن يـضع الفريـق العامـل خطـة عمـل متعـددة الـسنوات                      
  .دوراته املقبلة وأن يتَّبع تلك اخلطةل

يف اجتماعـات الفريـق     بـأن ُينظـر      املـؤمترَ  العامل املعـين بتـهريب املهـاجرين         الفريُقى  وَصأَ  -١٢
  :العامل التالية يف مواضيع من بينها املواضيع التالية

األطفـــال غـــري  بينـــهم، مثـــل األطفـــال، ومـــن املستـــضعفنيهتريـــب املهـــاجرين   )أ(  
 ؛ذويهماملصحوبني ب

ــد الوصــول،          )ب(   ــنح التأشــرية عن ــل م ــاجرين، مث ــب امله ــع هتري ــة ملن ــدابري العملي الت
  رة؛التدريبية عن الوثائق املزوَّدورات ال، وعالميةاإلمالت واحل

اجلوانب املتعلقة باجلرمية املنظمة يف هتريب املهاجرين، ومنها التحقيقات املاليـة،        )ج(  
  ات اجلرمية؛ وتدابري التصدي اليت تستهدف عائد

  هتريب املهاجرين عن طريق البحر؛   )د(  
مرتكيب عمليات هتريب املهـاجرين      معتدابري العدالة اجلنائية، ومنها التحقيقات        )هـ(  

  .ومالحقتهم قضائياً
 مــن بروتوكــول مكافحــة هتريــب    ١٨ع الــدول األطــراف علــى أن ُتنفــذ املــادة     جَُّتــش  -١٣

 إعــادة املهــاجرين املهــرَّبنيإلعــادة  فــاوض بــشأن اتفاقــاتاملهــاجرين، مبــا يف ذلــك مــن خــالل الت
  .منظَّمة
 خـالل   مـن ، إىل أن تعـاجل األسـباب اجلذريـة لتـهريب املهـاجرين       الدول األطـراف   ُتدعى  -١٤

ــة   ــع اجلرمي ــصادية وصــحية وتع  سياســات شــاملة ملن ــة واقت ــة وسياســات   وسياســات اجتماعي   ليمي
  .العدالة اجلنائية

 إىل أن تتعــاون بفعاليــة يف معاجلــة األســباب اجلذريــة لتــهريب  اف الــدول األطــر ُتــدعى  -١٥
املهاجرين على حنو شامل وبرؤية توازن بني جانيب العرض والطلـب، باعتبـار ذلـك خطـوة علـى                   

  .روتوكول مكافحة هتريب املهاجرينطريق حتسني تنفيذ ب
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     اخلاصةيف جمال أساليب التحرِّياجليِّدة املمارسات   - باء  
التحقيقـات يف قـضايا     بهنجاً كليـاً يف االضـطالع       بع  أن تتَّ ع الدول األطراف على     ُتشجَّ  -١٦

 مبـــا يتـــسق مـــع ،ملتعـــدد األطـــرافالتعـــاون الثنـــائي وابأن تدعمـــه هتريــب املهـــاجرين، وعلـــى  
  .التشريعات الوطنية

بغـي   من اتفاقية اجلرمية املنظمة، ومبا يتسق مع التـشريعات الوطنيـة، ين            ٢٠عمالً باملادة     -١٧
للــدول األطــراف أن تــستخدم طائفــة متنوِّعــة مــن أســاليب التحــرِّي اخلاصــة يف قــضايا هتريــب  

ــاجرين ــق،  ،املهـ ــار ذلـــك ُتناســـب احتياجـــات التحقيـ ــلوباًباعتبـ ــات   أسـ ــع املعلومـ ــاالً جلمـ  فعَّـ
  .االستخباراتية واألدلة

قـوانني  ال  يف أن تنظـر  ، لـدى تطبيـق أسـاليب التحـرِّي اخلاصـة،            ينبغي للدول األطـراف     -١٨
  . األدلة ومقبوليتها يف املالحقات القضائيةختّصاليت ناسبة امل

 الـوطين، يف اسـتخدام أسـاليب        انونـه  وفـق ق    منـها  ميكن للدول األطراف أن تنظر، كل       -١٩
ــرام التــام حلقــوق           ــاجرين، مــع كفالــة االحت ــق يف قــضايا هتريــب امله ــسليم املراقــب للتحقي الت

  .املهاجرين
طـراف أن حتـرص يف مجيـع األوقـات علـى إعطـاء األولويـة للمحافظـة                  ينبغي للدول األ    -٢٠

على حياة املهاجرين املهرَّبني وسالمتهم ورفاهتهم واحتـرام حقـوق اإلنـسان اخلاصـة هبـم عنـد                  
ــإجــراء  ــة بالتحقيق ــوازن     ات املتعلق ــة الت ــثالً بكفال ــهريب املهــاجرين، وذلــك م ــق بت قــضايا تتعل

ينبغي دوماً تقيـيم املخـاطر      لبلوغ هذه الغاية،    و.  واملهاجرين  التحقيق مع املهرِّبني   لدىاملناسب  
  . هذا الصدد قبل التحقيق وأثناءهيف
    

    يف جمال إنشاء مراكز مشتركة بني عّدة وكاالتاملمارسات اجليِّدة   - جيم  
مناسـبة، عنـد االقتـضاء ومبـا يتـسق مـع            ع الدول األطـراف علـى أن تتخـذ تـدابري            ُتشجَّ  -٢١

، إلنــشاء مراكــز مــشتركة بــني عــدة وكــاالت مــن أجــل التنفيــذ الفعَّــال    اخليــةالدالتــشريعات 
  .لربوتوكول مكافحة هتريب املهاجرين

 أعمـال املركـز املـشترك   ميكن للدول األطراف أن تنظر يف تعيني مسؤول كبري لتوجيـه            -٢٢
  .ة وكاالتبني عدَّ
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ركة الـيت تعتـرض إنـشاء     ُتشجَّع الدول األطراف على أن حتدد وتعاجل التحـديات املـشت            - ٢٣
 لـدى الواليـات القـضائية       املوجـودة دة واخلـربات     باالستفادة مـن املمارسـات اجليِّـ       ،هذه املراكز 
  . املساعدة التقنية عند االقتضاء، وبطلباألخرى

لعـلَّ الـدول    للتنـسيق الفعَّـال،   أساسيانشرطان مها   الثقة املتبادلة والشفافيةتسليماً بأنَّ   -٢٤
   بــني جتمــع أن تــضع اســتراتيجية وطنيــة للمراكــز املــشتركة بــني عــدة وكــاالت   األطــراف تــودُّ

 معاجلـــة حتليـــل املعلومـــات ،علـــى ســـبيل املثـــالمهـــام كـــل وكالـــة مـــن الوكـــاالت وتكفـــل، 
  .مركزياًواالستخبارات 

 طائفـة   إىل إشـراك  سق مع التـشريعات الوطنيـة،       ، مبا يتّ   أن تعمد  ينبغي للدول األطراف    -٢٥
ــسياسات      واســعة مــن اهلي  ــات يف مراكزهــا املــشتركة بــني عــدة وكــاالت مــن أجــل وضــع ال ئ

ــاجرين     ــات عــن هتريــب امله ــشارك يف املعلوم ــودّ . والتخطــيط والت ــها ت ــضاً أن تنظــر يف  ولعل  أي
 بـني  تنـسق عملياهتـا مـن خـالل مركـز مـشترك      تشجيع سـلطاهتا املختـصة ذات الـصلة علـى أن            

ك، عنــد االقتــضاء، يف االســتخبارات   عــدة وكــاالت، وتعقــد اجتماعــات منتظمــة، وتتــشار     
  . األمر ذلك، حيثما يقتضي حتقيقات يف جرائم هتريب املهاجرينُتجريواملعلومات، و

ــدة           -٢٦ ــني ع ــشتركة ب ــة امل ــز املماثل ــع املراك ــاون م ــزِّز التع ــراف أن تع ــدول األط ــي لل ينبغ
  .وكاالت اليت تنشئها الدول األطراف األخرى

ــر   طلــب الفريــق العامــل املعــين   -٢٧ ــة أن ُتعــّد إرشــادات أكث  بتــهريب املهــاجرين إىل األمان
  .بشأن إنشاء املراكز املشتركة بني عدة وكاالتوذات طابع عملي أكثر تفصيالً 

    
  يف جمال التعاون عرب احلدود والتشارك يف املعلومات املمارسات اجليِّدة   -دال  

    بصفة غري رمسية
تكــون التــدابُري املتخــذة لتعزيــز التعــاون عــرب  أن كفالــة ُتــشجَّع الــدول األطــراف علــى   -٢٨

ة يف لتعـاون الرمسـي، واضـع   لاحلدود والتشارك يف املعلومات بصفة غـري رمسيـة مكمِّلـة ومعـزِّزة           
  . جيب أن تستويف معيار اإلثبات أمام احملاكمُتجَمعاعتبارها أنَّ األدلة اليت 

ــاً   -٢٩ ــا لإدراك ــري   مل ــصفة غ ــات ب ــشارك يف املعلوم ــاون والت ــة يف املراحــل املبكــرة   لتع  رمسي
 يف املـساعدة علـى مجـع املعلومـات االسـتخبارية واألدلـة يف قـضايا هتريـب                    من فائـدة   للعمليات

ــديها           ــة ل ــة اجلنائي ــلطات العدال ــد س ــر يف تزوي ــود أن تنظ ــراف ت ــدول األط ــل ال ــاجرين، لع امله
 االتــصال املباشــر وتبــادل املعلومــات بــصفة غــري رمسيــة مــع مــن أجــل تيــسريبــاألدوات املناســبة 

  .لة، مبا يتسق مع القانون الوطينالسلطات املختصة األجنبية ذات الص
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ُتشجَّع الدول األطراف على أن توسـع نطـاق تـدابري التعـاون والتـشارك يف املعلومـات            -٣٠
يا هتريـب املهـاجرين فحـسب،        القضائية يف قـضا     غري رمسية، ال ملعاجلة التحقيق واملالحقة      بصفة
  .  أيضاً حلماية حقوق املهاجرين املهرَّبني، مبا يتسق مع القانون الداخليبل
 على حنو ثنـائي ومتعـدِّد األطـراف         يساعد بعضها بعضاً  ُتشجَّع الدول األطراف على أن        -٣١

 إعــادة عرقلــةمــن خــالل تــوفري املــساعدة التقنيــة ووضــع تــدابري لتبــادل املعلومــات وكفالــة عــدم   
ــرَّبني  ــضامن      املهــاجرين امله ــة والت ــسيادة الوطني ــادئ ال ــا بغــري ضــرورة، اســتناداً إىل مب  أو تأخريه

  .والتقاسم املنصف للمسؤولية
ُتشجَّع الدول األطراف علـى أن تتخـذ تـدابري، حـسب االقتـضاء، لـدعم التعـاون بـني                      -٣٢

  .مسؤويل االتصال يف التصدي لتهريب املهاجرين
عوبة رصد مجيع املعابر احلدوديـة، ُتـشجَّع الـدول األطـراف علـى أن تـدعم                 إدراكاً لص   -٣٣

  .التعاون عرب احلدود للتصدِّي لتهريب املهاجرين
 ومبا يتـسق مـع التزاماهتـا يف         ،، عند االقتضاء   على القيام دون إبطاء    ُتشجَّع الدول األطراف    -٣٤

 اهليئـات القنـصلية   بإخطـار ت ذات الـصلة،    إطار اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية وغريها من املعاهـدا        
  موافقـة   جنـسيتها، مبوافقـة الـشخص املعـين، وعنـد االقتـضاء            نون املهرَّبـ  واملهـاجر للدولة اليت حيمل    

 وإتاحة السبل للحصول على املساعدة، ال سـيما للمهـاجرين الـضعفاء،             ،هيئات الرعاية االجتماعية  
  .، وتيسري إعادهتموخباصة النساء واألطفال

 الـيت أعـدَّها     خالصة قضايا اجلرمية املنظمة   ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف استخدام          -٣٥
املـوارد  تقاُسـم  " املـسماة بوابـة   ، ودعـم بوابـة إدارة املعـارف     ،املعين باملخدرات واجلرمية  كتب  امل

راً، ، الـيت أنـشأها املكتـب مـؤخ        ")شريلوك"بوابة   ("جلرمية املنظمة وقوانني مكافحة ا  اإللكترونية  
  .واملسامهة فيها، من أجل تشجيع تبادل املعلومات

كتـــب املعـــين باملخـــدِّرات واجلرميـــة أن يواصـــل جهـــوده املطلـــب الفريـــق العامـــل إىل   -٣٦
الـصعيد الـوطين   دة علـى  يِّـ اجلملساعدة الدول األطراف على التـشارك يف اخلـربات واملمارسـات     

  .واإلقليمي والدويل
لى أن تنظر يف اعتماد أو تكييف منوذج نظام اإلبالغ الطوعي           الدول األطراف ع  ُتشجَّع    -٣٧

عملية بايل بشأن هتريب النـاس       بناًء على طلب     واجلرميةكتب املعين باملخدِّرات    املالذي استحدثه   
 كوسـيلة جلمـع وتبـادل املعلومـات     ،واالجتار باألشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عـرب وطنيـة   

  .ات الصلة على حنو متَّسق ومتواصل واألفعال ذاملهاجرينعن هتريب 
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    تنظيم االجتماع  -ثالثاً  
    افتتاح االجتماع  - ألف  

للفريق العامل املعـين بتـهريب املهـاجرين، التـابع ملـؤمتر األطـراف              ُعقد االجتماع الثاين      -٣٨
تـشرين   ١٣ إىل  ١١ يف فيينـا مـن       ،اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة        يف  
  .وُعقدت خالل تلك األيام ست جلسات منفصلة. ٢٠١٣نوفمرب /الثاين
  .ة افتتاحيكلمة، رئيسة الفريق العامل، )إسبانيا( كارمن بوخان فريري وألقت  -٣٩
 واالحتـاد  إكـوادور وسويـسرا واجلزائـر وكنـدا     ممثلـو   يف اجللسة االفتتاحيـة وألقى كلمة   -٤٠

 وكينيا ونيجرييا والفلبني واملكسيك والواليات املتحـدة        ونيكاراغوا ومصر وغواتيماال  الروسي  
  وإندونيسيا وغانا وبريو وشيلي وكوبـا وأذربيجـان        )البوليفارية-مجهورية (وفنـزويال األمريكية

  . االحتاد األورويبكما ألقى كلمة ممثل. واململكة العربية السعودية
ــكلمــة مــدير شــعبة شــؤون املعاهــدات   وألقــى  -٤١ ــضاً وشــ. ة افتتاحي ــق العامــل أي  اهد الفري

  .ر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرينها املقرِّ بالفيديو لكلمة أعدَّتسجيالً
    

    البيانات  - باء  
  . من جدول األعمال٤ إىل ٢ البنود من بشأن كلمات استهاللية األمانة ألقت  -٤٢
 ةرئيسناقشات، برئاسة   قيادة امل   من جدول األعمال، تولّى    ٤ إىل   ٢ويف إطار البنود من       -٤٣

الواليـات  (أكيـل بولـدوين   ،  )إسـبانيا (نيتو باروسـو    . وسيه إ خ: احملاورون التالية أمساؤهم   ،الفريق
، )كمبوديـا (، منغلونـغ هـاس   )كنـدا (، نيل برينـان   )الواليات املتحدة (، سكوت هاتفيلد    )املتحدة

، خيـسوس   )املكـسيك (ان  ، ليـديا أراسـيلي غـوميس سـانتي        )إسـبانيا (فرانسيسكو بوليـدو كـاتالن      
  ).إندونيسيا(، أليف سوايدي )الفلبني(س يابي .إ

ــن     -٤٤ ــود م ــار البن ــال،   ٦ إىل ٢ويف إط ــن جــدول األعم ــةً  م ــى كلم ــدول ألق ــو ال ــة ممثِّل   التالي
اململكـة  ،  فرنـسا ،  أسـتراليا ،  مـصر ،  غواتيمـاال : األطراف يف بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين         

، جنــوب أفريقيــا، اجلزائــر، الفلــبني، تركيــا، إندونيــسيا، غانــا، إيطاليــا ،بلجيكــا، العربيــة الــسعودية
، االحتـاد الروسـي   ،  اجلمهورية الدومينيكيـة  ،  رومانيا،  أذربيجان،  املكسيك،  النرويج،  بلجيكا،  كينيا

، غانـا ، لبنـان ، نيكـاراغوا ،  كندا،  )البوليفارية-مجهورية (فنـزويال،  سلوفينيا،  شيلي،  كوبا،  بيالروس
  .كلمةيب و ممثل االحتاد األورألقى كما .سويسرا، هولندا
  .مجهورية كوريا ،اليابان ، تايلند: التاليةةع املوقِّ عن الدول املراقبونوألقى كلمةً  -٤٥
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 يف بروتوكـــول مكافحـــة هتريـــب غـــري األطـــراف الـــدول التاليـــة وألقـــى كلمـــة ممثلـــو  -٤٦
  . الصني،ستان باك، كولومبيا،اليمن: وقِّعة عليهامل غرياملهاجرين و

    
    وتنظيم األعمالجدول األعمال  إقرار  - جيم  

 / تــشرين الثــاين١١ اعتمــد الفريــق العامــل بتوافــق اآلراء، يف جلــسته األوىل املعقــودة يف   -٤٧
  :، على النحو التايلوتنظيم األعمالت ، جدول أعماله املؤق٢٠١٣َّنوفمرب 

  :املسائل التنظيمية  -١  
  افتتاح االجتماع؛  )أ(    
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(    
  . اخلاصةيف جمال أساليب التحرِّياجليِّدة املمارسات   -٢  
  .يف جمال إنشاء مراكز مشتركة بني عّدة وكاالتاملمارسات اجليِّدة   -٣  
يف جمال التعاون عرب احلـدود والتـشارك يف املعلومـات بـصفة             املمارسات اجليِّدة     -٤  

  .غري رمسية
  .ئل أخرىمسا  -٥  
  .اعتماد التقرير  -٦  

    
    احلضور  - دال  

 الدول التاليـة األطـراف يف بروتوكـول مكافحـة هتريـب            اجتماع الفريق العامل   ُمثِّلت يف   -٤٨
، إيطاليـا ،  إندونيـسيا ،  أملانيـا ،  إكـوادور ،  أسـتراليا ،  إسبانيا،  أذربيجان،  االحتاد الروسي : املهاجرين
ــا فاســو، بنمــا، بلجيكــا، الربتغــال، الربازيــل ــدا، بوركين ــيالروس، بــريو، بولن ــا، ب ــونس، تركي ، ت
ــر ــشيكية ، اجلزائ ــة الت ــة، اجلمهوري ــةاجلمهوري ــسورية ،  الدومينيكي ــة ال ــة العربي ــوب ، اجلمهوري جن
ــا، أفريقيــا ــا، مــانُع، شــيلي، سويــسرا، الــسويد، ســلوفينيا، ســلوفاكيا، الــسلفادور، روماني ، غان

، كوبـا ، كنـدا ، كمبوديـا ، قـربص ، )البوليفاريـة  – هوريـة مج (فنــزويال ، الفلـبني ، فرنـسا ، غواتيماال
، اململكـة العربيـة الـسعودية     ،  املكسيك،  مصر،  مالطة،  ليتوانيا،  لكسمربغ،  لبنان،  كينيا،  الكويت
  .الواليات املتحدة، هولندا، هنغاريا، نيكاراغوا، نيجرييا، النمسا، النرويج، ميامنار
ويب، وهو منظَّمة إقليميـة للتكامـل االقتـصادي طـرف            االحتاد األور   يف االجتماع  وُمثِّل  -٤٩

  .يف بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين
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: بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين وُمثِّلــت مبــراقبني الــدول التاليــة املوقِّعــة علــى    -٥٠
  .اليابان، سري النكا، مجهورية كوريا

وكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين         يف بروت  غري األطـراف  وُمثِّلت مبراقبني الدول التالية       -٥١
ــة املتحــدة ، أفغانــستان : عليــهوغــري املوقِّعــة ــة (إيــران ، اإلمــارات العربي ، ) اإلســالمية-مجهوري

، كولومبيــا، كــوت ديفــوار، قطـر ، فييــت نــام، الــصني، الـسودان ، زمبــابوي، تايلنــد، باكـستان 
  .اليمن، املغرب، ماليزيا
  . عضو حتتفظ ببعثة مراقبة دائمة لدى األمم املتحدةدولة غريفلسطني، وهي دولة وُمثِّلت   -٥٢
  . مبراقب مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنيوُمثِّلت  -٥٣
ــة للــهجرة : تاليتــان مبــراقبني املنظمتــان احلكوميتــان الــدوليتان ال وُمثِّلــت  -٥٤  املنظمــة الدولي

  .ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
  .CTOC/COP/WG.7/2013/INF.1/Rev.1وثيقة وترد قائمة املشاركني يف ال  -٥٥
    

    الوثائق  - هاء  
  .ترد يف مرفق هذا التقرير قائمة بالوثائق املعروضة على الفريق العامل  -٥٦

    
    اعتماد التقرير  -رابعاً  

دين يف الفريـق العامـل، بينمـا        أثارت بعض الدول األطراف مسألة مـشاركة اجملتمـع املـ            -٥٧
  . على تلك املناقشة وعلى إدراجها يف التقريراراضاهتاعتكررت دول أطراف أخرى 

ــه،      -٥٨ ــاص باجتماعـ ــر اخلـ ــل التقريـ ــق العامـ ــد الفريـ ــصيغته  واعتمـ ــفوياً بـ ــة شـ   ، يف املعّدلـ
  ).CTOC/COP/WG.7/2013/L.1 (٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٣
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    املرفق
  قائمة بالوثائق املعروضة على الفريق العامل    

  

 رمز الوثيقة
 بند جدول
 العنوان أو الوصف األعمال

CTOC/COP/WG.7/2013/1 ت وشروحهجدول األعمال املؤقّ )ب (١ 

CTOC/COP/WG.7/2013/2 بشأن  األمانةأساسية من إعدادمعلومات ورقة  ٢ 
 املمارسات اجليِّدة يف جمال أساليب التحرِّي اخلاصة

CTOC/COP/WG.7/2013/3 بشأن ألمانةمن إعداد ا أساسيةمعلومات ورقة  ٣ 
املمارسات اجليِّدة يف جمال إنشاء مراكز مشتركة بني 

 عّدة وكاالت

CTOC/COP/WG.7/2013/4 بشأن من إعداد األمانة أساسيةمعلومات ورقة   ٤ 
املمارسات اجليِّدة يف جمال التعاون عرب احلدود 

 والتشارك يف املعلومات بصفة غري رمسية
  
 

  


