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

     ت وشروحهجدول األعمال املؤقَّ  
  :املسائل التنظيمية  -١

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

  . اخلاصة التحرِّيأساليبيف جمال اجليِّدة املمارسات   -٢
  .يف جمال إنشاء مراكز مشتركة بني عّدة وكاالتاجليِّدة مارسات امل  -٣
يف جمــال التعــاون عــرب احلــدود والتــشارك يف املعلومــات بــصفة غــري اجليِّــدة املمارســات   -٤

  .رمسية
  .مسائل أخرى  -٥
  .اعتماد التقرير  -٦
    

    الشروح    
    املسائل التنظيمية  - ١  
    افتتاح االجتماع  )أ(  

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ١١،  االثننيفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين يوم       فتتح اجتماع ال  سُي
  .٠٠/١٠، الساعة ٢٠١٣
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  
يف قـراره   عـرب الوطنيـة،   املنظَّمـة األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة           ر مؤمتر   قرَّ
افحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو،   تنفيــذ بروتوكــول مك" املعنــون ٦/٣

أن يواصـل الفريـق العامـل    ، "املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة        
أن يعقـد الفريـق     و ،٥/٣املعين بتهريب املهـاجرين أداء مهامـه املنـصوص عليهـا يف قـرار املـؤمتر                 

  .داً على األقل قبل دورة املؤمتر السابعةالعامل املذكور اجتماعاً واح
، علـى   ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٧ املعقود يف    يف اجتماعه  ،ملكتب املوسَّع ملؤمتر األطراف   ووافق ا 

  . جدول األعمال املؤقت لالجتماع الثاين للفريق العامل
بغيـة   ٥/٣متر   لقـرار املـؤ    وقد أُعدَّ تنظيم األعمال املقتَرح، الـوارد يف مرفـق هـذه الوثيقـة، وفقـاً               

متكــني الفريــق العامــل مــن أداء املهــام املوكَلــة إليــه يف حــدود الوقــت املتــاح وحــسب خــدمات 
تني  العامـل أن تـسمح بعقـد جلـستني عـام           ومن شأن املوارد املتاحة للفريق     .رة له املؤمترات املوفَّ 

ا ُتوفَّر فيهما ترمجة شفوية بلغات األمم املتحدة الرمسية الستيومي.  
    

     التحرِّي اخلاصةأساليبيف جمال اجليِّدة املمارسات   - ٢  
 / أيـار ٣٠مـن  ، بالتقرير عن االجتماع األول للفريق العامل املعقود    ٦/٣قراره   يف   ،املؤمتررّحب  

 وشــجَّع الــدولَ األطــراف علــى أن تنفِّــذ، عنــد االقتــضاء،  ،٢٠١٢يونيــه / حزيــران١مــايو إىل 
ز االجتمـاع    الفريـق العامـل بـأن يركِّـ        متر علمـاً بتوصـية    اط املـؤ  وأحـ . التوصيات اليت وردت فيه   
وأُشــري يف هــذه التوصــية  . اخلاصــة التحــرِّي أســاليبيف جمــال اجليِّــدة القــادم علــى املمارســات  

 حلقـات مناقـشة تقنيـة      تـنظِّم  أن يطلـب إىل األمانـة أن          الفريق العامـل قـد يـودّ       إىل أنَّ خصوصاً  
واعتمـد  . اخلاصـة يف قـضايا هتريـب املهـاجرين      لتحـرِّي    ا أساليبيف جمال   عن أفضل املمارسات    

ينبغـي للـدول األطـراف أن تراعـي     مفادهـا أنـه   اجتماعه األول توصيةً   الفريق العامل كذلك يف     
 فيمــا تبذلــه مــن جهــود للكــشف عــن جــرائم هتريــب    ،ســالمة األشــخاص املعنــيني وحقــوقهم 

   .التحرِّي اخلاصة أساليب إىل استخدام ي بشأهنا، مبا يف ذلك اجلهود الراميةاملهاجرين والتحرِّ
 م حملـةً  تقـدِّ أساسية هذا البند، ورقة معلومات النظر يفسوف ُتعرض على الفريق العامل، بغية  و

الــيت يات التحــدِّخــصوصاً اخلاصــة، و التحــرِّي أســاليبيف جمــال اجليِّــدة  املمارســات  عــنعامــةً
   .اخلاصة على اجلرميةالتحرِّي  أساليب تطبيق كيفيةمعاجلة قضايا هتريب املهاجرين وُتواَجه يف 
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    الوثائق    
 التحـرِّي   أسـاليب يف جمـال    اجليِّـدة    األمانـة عـن املمارسـات        أساسـية مـن إعـداد     ورقة معلومـات    

  )CTOC/COP/WG.7/2013/2(اخلاصة 
    

    مراكز مشتركة بني عّدة وكاالتيف جمال إنشاء اجليِّدة املمارسات   - ٣  
اجتماعـه   يف   بالتوصـية الـيت اعتمـدها الفريـق العامـل          ،٦/٣يف قـراره     ،اً أيـضاً  علمـ املؤمتر  أحاط  
مـشتركة بـني    إنـشاء مراكـز     يف جمـال    اجليِّـدة   ز االجتماع الثاين على املمارسـات        بأن يركِّ  األول
 أن يطلـب إىل      الفريـق العامـل قـد يـودُّ         التوصية بالتحديـد إىل أنَّ     تلكوأُشري يف   . وكاالتعّدة  

للـسماح   وكـاالت مشتركة بني عّدة    بشأن إنشاء مراكز     حلقات مناقشة تقنية     تنظِّماألمانة أن   
 هتريب املهاجرين وتنـسيق تـدابري التـصدي هلـذا التـهريب بـني الوكـاالت                 عنبتبادل املعلومات   

  .أخرىدول أطراف وبني مراكز مماثلة يف 
م حملـة   تقـدِّ أساسيةهذا البند، ورقة معلومات ر يف النظسوف ُتعرض على الفريق العامل، بغية  و

  . ذلكمزايا ، ووكاالتمشتركة بني عّدة إنشاء مراكز يف جمال   اجليِّدةعن املمارسات
    

    الوثائق    
ــة معلومــات   ــة عــن املمارســات  أساســية مــن إعــداد ورق ــدة  األمان ــشاء مراكــز   يف جمــالاجليِّ إن
  )CTOC/COP/WG.7/2013/3(وكاالت مشتركة بني عّدة 

    
    التشارك يف املعلومات بصفة غري رمسيةالتعاون عرب احلدود ويف جمال اجليِّدة املمارسات   - ٤  

 الدولَ األطراف علـى أن تنظـر يف أمهيـة التعـاون الثنـائي واملتعـّدد                 ،٦/٤ يف قراره    ، املؤمتر حثَّّ
، مــن أجــل تعزيــز األطــراف، مبــا يــشمل التعــاون علــى الــصعيد اإلقليمــي ومــع البلــدان اجملــاورة

  . وتبادل املعلومات العملياتية واالستخبارية مراقبة احلدود وإجراء حتقيقات مشتركة
م  تقـدِّ أساسـية هـذا البنـد، ورقـة معلومـات     النظـر يف  سوف ُتعرض على الفريـق العامـل، بغيـة     و

يف رمسـي    غـري ال   شاركالتعاون غـري الرمسـي عـرب احلـدود والتـ          يف جمال   اجليِّدة  مارسات  م لل حتليالً
االلتـزام حبقـوق   ي بشأهنا، مع    هتريب املهاجرين والتحرِّ  كشف حاالت   يف  فيما يفيد   ملعلومات  ا

  .بنياملهاجرين املَهرَّ
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    الوثائق    
التعـاون عـرب احلـدود       يف جمـال  اجليِّـدة    األمانة عن املمارسات     أساسية من إعداد  ورقة معلومات   

  )CTOC/COP/WG.7/2013/4(بصفة غري رمسية ملعلومات شارك يف اوالت
    

    اعتماد التقرير  - ٦  
  . تتوىل األمانة إعداد مشروعهه عن اجتماعتقريراًأن يعتمد  الفريق العامل ُينتظر من
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    املرفق
    تنظيم األعمال املقترح    

  الوقتالتاريخ و
جدول بند 

  العنوان والوصف  األعمال

      نوفمرب/ تشرين الثاين١١، االثنني
  االجتماعافتتاح   )أ( ١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب( ١  
   اخلاصة التحرِّيأساليبيف جمال اجليِّدة املمارسات   ٢  
  التحرِّي اخلاصةأساليبيف جمال اجليِّدة املمارسات   ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  )تابع(
      

      نوفمرب/ تشرين الثاين١٢، الثالثاء
مشتركة بني إنشاء مراكز يف جمال يِّدة اجلاملمارسات   ٣  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

  وكاالتعّدة 
مشتركة بني إنشاء مراكز يف جمال اجليِّدة املمارسات   ٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  )تابع( وكاالتعّدة 
التعاون عرب احلدود  يف جمالاجليِّدة املمارسات   ٤  

  شارك يف املعلومات بصفة غري رمسيةوالت
      

      ربنوفم/ تشرين الثاين١٣، األربعاء
يف جمال التعاون عرب احلدود اجليِّدة املمارسات   ٤  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

  )تابع( والتشارك يف املعلومات بصفة غري رمسية
يف جمال التعاون عرب احلدود اجليِّدة املمارسات   ٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  )تابع(والتشارك يف املعلومات بصفة غري رمسية 
  مسائل أخرى  ٥  
  عتماد التقريرا  ٦  
  


