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*1909869*  

تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين، املعقود يف فيينا     
      ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ١٣إىل  ١١من 

    مقدِّمة  -أوًال  
األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ، الذي اعتمده مؤمتر ٥/٣عمًال بالقرار   -١

املنظَّمة عرب الوطنية يف دورته اخلامسة، ُأنشئ فريق عامل حكومي دويل مؤقَّت مفتوح العضوية معين 
بتهريب املهاجرين، من أجل إســداء املشــورة إىل املؤمتر ومســاعدته على تنفيذ الوالية املنوطة به فيما 

حـــة هتريـــب املهـــاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّـــل التفـــاقيـــة يتعلق بربوتوكول مكـــاف
 ٣٠املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية. وقد ُعقد االجتماع األول للفريق العامل من  األمم
يار/ يه  ١مايو إىل  أ ثاين من ٢٠١٢حزيران/يون ثاين/نوفمرب  ١٣إىل  ١١، وال ، ٢٠١٣تشــــــرين ال

أيلول/ســــــبتمرب  ١٣إىل  ١١، والرابع من ٢٠١٥تشــــــرين الثاين/نوفمرب  ٢٠إىل  ١٨والثالث من 
  .٢٠١٨متوز/يوليه  ٥و ٤، واخلامس يومي ٢٠١٧

املعنون "تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ٧/١وقرَّر املؤمتر، يف مجلة أمور، يف قراره   -٢
قة هبا"، أن يكون الفريق العامل عنصــــــرًا ثابتًا من اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللح

صر مؤمتر األطراف، يقدِّم تقاريره وتوصياته إىل املؤمتر، وشجَّع الفريق العامل على النظر يف عقد  عنا
  اجتماعات سنوية، حسب االقتضاء، وعلى عقدها تعاقبيًّا، ضمانًا لفعالية استخدام املوارد.

    
    التوصيات  -ثانيًا  

يف اجتماعه املعقود  التوصـــيات الواردة أدناه د الفريق العامل املعين بتهريب املهاجريناعتم  -٣
  .٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ١٣إىل  ١١يف فيينا من 

    
      توصيات عامة  -ألف  

    ١التوصية     
ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف وضــع مبادئ تشــريعية وتوجيهية منوذجية تســتند إىل االتفاقات 

  والترتيبات الدولية واإلقليمية القائمة ذات الصلة لتيسري التعاون.
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توصيات بشأن تبادل املعلومات عن هتريب املهاجرين باعتباره شكًال من أشكال اجلرمية   -باء  
من بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين  ١٠املنظَّمة عرب الوطنية، مبا يتماشى مع املادة 

املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب  عن طريق الرب والبحر واجلو
      من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية ٢٨الوطنية، واملادة 

    ٢التوصية     
ينبغي للدول األطراف أن تنظم منتديات للخرباء واملوظفني احلكوميني ذوي الصــــــلة بغرض تبادل 

  الفضلى يف جمال مكافحة هتريب املهاجرين.املمارسات 
  

    ٣التوصية     
ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف تأسيس شبكات إقليمية لضباط الشرطة وأعضاء النيابات العامة 
وســــائر موظفي إنفاذ القانون املتخصــــصــــني يف مكافحة هتريب املهاجرين بغرض تبادل املعلومات 

املناســب، وفقًا لقوانينها املحلية، مبا يشــمل املعلومات عن أدوات ذات الصــلة بالتهريب يف الوقت 
  االتصال اليت يستخدمها املهربون.

  
    ٤التوصية     

ينبغي للدول األطراف أن تنظر، وفقًا لقوانينها املحلية وحســــــبما يكون الزمًا، يف ضــــــمان توفري 
هاجرين املهرَّبني بغرض د فاعل مع امل ــــــفوية من أجل الت قات واإلجراءات الترمجة الش عم التحقي

  .املهرَّبنيالقضائية يف القضايا املتعلقة بتهريب املهاجرين ومحاية حقوق املهاجرين 
  

    ٥التوصية     
ة  ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف تعيني ضــباط اتصــال وموظفني قضــائيني، والســلطات املختصــَّ

ملعلومات املفيدة بني البلدان الواقعة على األخرى، وفقًا لقوانينها املحلية، بغرض التعجيل بتبادل ا
ية أو  نائ بات ث فاقات أو ترتي عًا الت خاضــــــ هذا التعيني  امتداد دروب التهريب. وينبغي أن يكون 

 متعددة األطراف بني الدول املعنية.
  

   ٦التوصية     
ة متاحة للدول ينبغي للدول األطراف أن تكفل أن تظل املعلومات املحدَّثة عن ســـــلطاهتا  املختصـــــَّ

ة املوجود على بوَّابة  األخرى، مبا يف ذلك من خالل الدليل اإللكتروين للســـلطات الوطنية املختصـــَّ
  إدارة املعارف املعنية باملوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية (بوَّابة "شريلوك").

  
    ٧التوصية     

لتمكني موظفي الشــــرطة واهلجرة وســــائر إرشــــادية ينبغي للدول األطراف أن تقوم بوضــــع أدلة 
موظفي إنفاذ القانون وأعضــــــاء النيابات العامة من التواصــــــل مع نظرائهم يف البلدان األخرى يف 

  الوقت املناسب.
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    ٨التوصية     
ثليهم املشــاركني يف أعمال ع الدول األطراف على إشــراك خرباء وموظفني تنفيذيني ضــمن ممجَُّتشــ

  الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين.
  

    ٩التوصية     
ع الدول األطراف على أن تقوم بتجميع البيانات ذات الصــــلة ودراســــة إمكانية تقدميها إىل جَُّتشــــ

واجلرمية (املكتب)، على أساس طوعي، بغرض دعم مواصلة  باملخدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين 
جهوده العـامليـة يف جمـايل البحـث والتحليـل الراميـة إىل مكـافحـة هتريـب املهـاجرين. وينبغي هلـذه 
ــدول األطراف على أســــــــاس املعلومــات  ــاون وثيق مع ال البحوث والتحليالت أن ُتجَرى يف تع

  اإلحصائية اليت تقدمها تلك الدول.
  

    ١٠التوصية     
الذين يكون هلم اتصـــال  ،ينبغي للدول األطراف أن تتخذ تدابري تضـــمن توعية املوظفني العموميني

لذين يعيشــــــون يف  ية أوضــــــاعباملهاجرين ا ظام هلا  ًةمنهجي ًةتوعي ،غري ن باملخاطر اليت يتعرض 
  املهاجرون املهرَّبون.

  
    ١١التوصية     

ع الدول األطراف على أن تقوم باســــتكشــــاف وتنفيذ تدابري الســــتبانة طلبات التعاون الدويل جَُّتشــــ
املتعلقة بقضايا واستعراضها والرد عليها يف الوقت املناسب، وخباصة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة 

ملنظمة عرب الوطنية هتريب املهاجرين، مبا يتماشــــــى مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ا
  وقوانينها املحلية.

    
      توصيات بشأن هتريب املهاجرين جوًّا وتيسريه باالحتيال بالوثائق  -جيم  

    ١٢التوصية     
ع الدول األطراف على أن تعزز قدراهتا على الكشــــــف عن الوثائق االحتيالية، مبا يف ذلك جَُّتشــــــ

توجيهية للســلطات املعنية، وكذلك تزويد املمارســني وحســبما يكون الزمًا، بإعداد ونشــر مبادئ 
  باملعدات املناسبة والتدريب الالزم.

  
    ١٣التوصية     

ــــــخاص، أن  ــــــأن حرية حركة األش ينبغي للدول األطراف، دون اإلخالل بااللتزامات الدولية بش
  .تتعاون من أجل وضع إجراءات مالئمة يف املطارات ملنع ومكافحة هتريب املهاجرين جوًّا

  
    ١٤التوصية     

ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف اتباع هنج مالئم متعدد التخصــصــات يتضــمن أنواعًا خمتلفة من 
التدخالت من قبل الشــــــرطة وأعضــــــاء النيابات العامة وحرس احلدود واملنظمات غري احلكومية 

  والقطاع اخلاص ملنع ومكافحة هتريب املهاجرين.
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    ١٥التوصية     
للدول األطراف أن تنظر يف وسائل لتبادل املعلومات، مبا يتماشى مع قوانينها املحلية، هبدف ينبغي 

ضية الدولية أو غريها من  احلد من فرص هتريب املهاجرين إىل البلدان املضيفة خالل األحداث الريا
  األحداث الكربى.

    ١٦التوصية     
باملخاطر اليت ت ذكي الوعي  لدول األطراف أن ُت هاجرين ينبغي ل طة مهريب امل ها أنشــــــ نطوي علي

اإلجرامية، بوســائل خمتلفة منها نشــر معلومات وحتليالت بشــأن االجتاهات والطرائق املســتجدة يف 
جمال هتريب املهاجرين إىل اهليئات احلكومية املعنية واجلمهور واملجتمع املدين، حســـــب االقتضـــــاء 

  يتماشى مع قوانينها املحلية.  ومبا
  

    ١٧التوصية     
ع الدول األطراف على أن تســـــتخدم املعلومات ذات الصـــــلة املتاحة للجمهور على املواقع جَُّتشـــــ

ات القائمة على اإلنترنت، واليت قد ُتســهِّل هتريب املهاجرين، من أجل  الشــبكية وغريها من املنصــَّ
  فهم االجتاهات اإلجرامية وتعزيز األساليب الرامية إىل مكافحة تلك اجلرائم.

  
    ١٨التوصية     

والدولية، على أن تنظر يف مجع املعلومات  الوطنيةع الدول األطراف، مبا يتماشى مع القوانني جَُّتش
البيومترية للمسافرين وتبادهلا، عند الطلب، بغرض حتسني استبانة دروب التهريب وكشف الوثائق 

رين عن طريق االحتيال بالوثائق، االحتيالية واجلماعات اإلجرامية املنظمة اليت ُتســـهِّل هتريب املهاج
  والدولية. الوطنيةمبا يتماشى مع القوانني 

  
    ١٩التوصية     

والدولية ومن من خالل الســلطات الوطنية  الوطنيةع الدول األطراف، مبا يتماشــى مع القوانني جَُّتشــ
استخراج احلاوية ملستندات املختصَّة، على أن تنظر يف تبادل املعلومات املتعلقة باعتراض اإلرساليات 

) اليت تتضــــــمن هويات يكثر اســــــتخدامها من قبل اجلماعات feeder documentsالوثائق الرمسية (
ك بغرض تعزيز قدرة السلطات املعنية على استبانة وكشف اإلجرامية املنظمة لتيسري السفر جوًّا وذل

  جرائم هتريب املهاجرين باستخدام وثائق احتيالية.
  

    ٢٠التوصية     
ع الدول األطراف على أن توســع نطاق تعاوهنا مع شــركات النقل اجلوي التجاري لكشــف جَُّتشــ

تبانة أمناط الســـفر وتعطيل األفراد املســـافرين باســـتخدام وثائق احتيالية ومنعهم، وذلك بغرض اســـ
  دروب السفر اليت تستخدمها اجلماعات اإلجرامية املنظمة الضالعة يف هتريب املهاجرين.
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    ٢١التوصية     
ينبغي للدول األطراف أن تســعى إىل تعزيز قدراهتا من خالل االســتعانة باملســاعدة التقنية املقدمة من 

االســـــتفادة من تلك املســـــاعدة بغرض تعزيز قدراهتا املكتب والشـــــركاء املعنيني، بناء على طلبها، و
  الوطنية على مكافحة هتريب املهاجرين جوًّا، مبا يف ذلك من خالل مشروع التخاطب بني املطارات.

  
    ٢٢التوصية     

ُتدعى الدول األطراف إىل أن تتعاون من أجل إنشــاء و/أو اســتخدام قواعد بيانات تتضــمن عينات 
  السفر اخلاصة بالبلدان، حيثما كان ذلك مناسبًا ومتسقًا مع قوانينها املحلية.من مجيع وثائق 

  
    ٢٣التوصية     

ضاء،  ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف تعزيز التعاون فيما بني أجهزة مراقبة احلدود، حسب االقت
  لالتصال.ملنع وكشف هتريب املهاجرين، بوسائل منها إنشاء وترسيخ قنوات مباشرة 

  
    ٢٤التوصية     

ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف تكييف تدابريها الرامية إىل التصـــــــدي لتهريب املهاجرين مع 
أســــــاليب العمل املتعددة الوســــــائط اليت تتبعها العديد من الشــــــبكات عرب الوطنية املعنية بتهريب 

لدان الواقعة على امتداد دروب املهاجرين، بوســــــائل منها تعزيز التعاون وتبادل املعلومات مع الب
  والدولية. الوطنيةالتهريب، مبا يتماشى مع القوانني 

    
    ملخَّص املداوالت  -ثالثًا  

ـــبتمرب  ١١نظر الفريق العامل، يف جلســـته األوىل املعقودة يف   -٤  ٢، يف البند ٢٠١٩أيلول/س
املهاجرين باعتباره شـــــكًال من أشـــــكال من جدول األعمال املعنون "تبادل املعلومات عن هتريب 

من بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن  ١٠اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، مبا يتماشى مع املادة 
طريق الرب والبحر واجلو املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، واملادة 

  ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية". من اتفاقية األمم املتحدة ٢٨
من جدول األعمال بعروض قدمها ثالثة من اخلرباء  ٢واســـُتهلَّت املناقشـــات بشـــأن البند   -٥

بوزارة الداخلية يف جنوب  إدارة التفتيشالوطنيني. وكان املناظر األول هو موديري ماثيوز، مدير 
فريقية؛ واملناظرة الثانية نانسي فيالسكيس، املوظفة أفريقيا، الذي حتدث نيابة عن جمموعة الدول األ

املختصة، نائبة املدعي العام لشؤون الرقابة اإلقليمية واإلجراءات اجلنائية ومحاية حقوق اإلنسان يف 
ي؛ مكتب املدعي العام يف املكســــــيك، اليت حتدثت نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب

ــــــلفا يف حمكمة أغرجينتو يف إيطاليا، رئيس دائرة االدعاء العام توري فيال، نائب واملناظر األخري س
  الذي حتدث نيابة عن جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.

وقدم الســـــيد ماثيوز ملحة عامة أشـــــار فيها إىل أن مفهوم هتريب املهاجرين ُيَعَامل يف بعض   -٦
ة باالتِّجار، وأوضـح أنه كثريًا ما جيري جتاهل مفهوم األحيان على سـبيل اخلطأ باعتباره مسـألة متعلق
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املنفعة املالية أو املادية الوارد يف تعريف هتريب املهاجرين. ودلل على ذلك باإلشــــــارة إىل أنه على 
الرغم من وجود إطار قانوين جيد يف جنوب أفريقيا، فإن موظفي اهلجرة ينحون إىل اختاذ إجراءات 

هرَّبني بدًال من التركيز على الشبكات اليت تنظم عملية التهريب. وأضاف أن جنائية ضد املهاجرين امل
ــتقصــائية يف أوســاط املهاجرين املهرَّبني  ــتراك مع املكتب، أجرت دراســات اس جنوب أفريقيا، باالش
جلمع البيانات والوصــــــول إىل فهم للدوافع الكامنة وراء التهريب. وتقوم جنوب أفريقيا، يف إطار 

اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، بتزويد نظام إدارة املعلومات اإلقليمي التابع للجماعة  تعاوهنا مع
يف املائة من املهاجرين املهرَّبني إىل  ٧٥بالبيانات. وقد أوضــحت تلك اجلهود، على ســبيل املثال، أن 

  البلد هم من الرجال. واختتم العرض بتقدمي توصيات رئيسية إلدراجها يف التقرير.
مِّم   -٧ اليت باحلقائق املريرة املشـــاهدين  لتعريفوبدأت الســـيدة فيالســـكيس بعرض فيديو صـــُ

تواجــه من يعتمــدون على مهريب املهــاجرين، مبــا يف ذلــك التعرض النتهــاكــات حلقوق كثريًا مــا 
اإلنسان واإليذاء اإلجرامي. وأضافت أن املكسيك هو بلد عبور يشهد انتهاكات ال حصر هلا ضد 

رين يف سياق عمليات التهريب، منها االختطاف والعنف اجلنساين. وعرضت اإلجنازات اليت املهاج
يك  هاجرين يف املكســــــ حة هتريب امل كاف تدريب الوطين على منع وم نامج ال طار بر حتققت يف إ
(ســــومكس)، املنفذ باالشــــتراك مع املكتب وعدة جهات معنية، وأشــــارت على ســــبيل املثال إىل 

من خالل حلقات عمل ترمي إىل توعية املمارســــني العاملني  ٢٠١٨عام  موظف يف ٣٠٠تدريب 
يف جمال العدالة اجلنائية. وأوضــحت كذلك أن تعزيز التعاطف والفهم لدى هؤالء املوظفني، الناتج 
كذلك عن تنظيم تدريبات مشـــــتركة مع املوظفني من الواليات املتحدة األمريكية وبلدان أخرى، 

  من املهاجرين املهرَّبني نتيجة جلهود أجهزة النيابة العامة يف املكسيك. ١٧  ٣٧٦  قد أسفر عن إنقاذ
ووصــف الســيد فيال كيف أثَّر هتريب املهاجرين على جزيرة المبيدوســا اإليطالية. وشــدَّد   -٨

على أنَّ بعض طرائق العمل قد اســــتبينت رغم عدم وجود أســــاليب "موحدة" للتهريب عن طريق 
األبيض املتوســـط. ووصـــف ســـت طرائق خمتلفة للعمل يســـتخدمها مهربو البحر يف منطقة البحر 

، كان كثري من املهاجرين يصلون ٢٠١٦املهاجرين من أجل نقلهم إىل شواطئ إيطاليا. فحىت عام 
إليها على منت قوارب الصيد، اليت كانت ُتهيَّأ من أجل رفع عدد األشخاص الذين ميكن نقلهم إىل 

الربابنة الذين يعملون يف شــبكات التهريب، يعمدون، عند وصــوهلم أو أقصــى حد. وأشــار إىل أنَّ 
القوارب، إىل االختباء وسط املهاجرين من أجل تفادي إلقاء القبض عليهم، مث حياولون  عند ضبط

شكَّل العودة إىل جمتمعاهتم املحلية يف مشال أفريقيا. وأضاف أنَّ  القبض على عدد كبري من املهربني 
نتيجة لذلك، بدأت األســــاليب تتغري وأصــــبح املهربون يســــتخدمون زوارق مطاطية ، ورادعًا هلم

للمهاجرين إرشـادات أسـاسـية حول كيفية قيادة الزوارق بأنفسـهم،  معرَّضـة لالنقالب، مث يعطون
. واختتم كلمته القبض عليهموهو النهج الذي مكَّن املهرِّبني من رفع أرباحهم واحلد من إمكانية 

من التوصــيات، منها إنشــاء شــبكات متخصــصــة للمالحقة القضــائية، ووضــع آليات بتقدمي عدٍد 
إقليمية لتبادل املعلومات املتعلقة بالبيانات البيولوجية، وتيســـــري تبادل ضـــــباط االتصـــــال، وتبادل 
  املعلومات عن دور املنظمات غري احلكومية املعروفة بنشاطها يف جمال مساعدة األشخاص املهرَّبني.
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شاركني ردًّا على   -٩ ضافية مع امل ضاحية، تبادل املناِظرون معلومات إ وبعد هذه العروض اإلي
العديد من األســئلة والتعليقات بشــأن حتدياٍت حمددٍة وأمثلٍة للممارســات الواعدة. وركز عدد من 

  تعاون.هذه األسئلة والتعليقات على الُسُبل الكفيلة بتعزيز تبادل املعلومات وغري ذلك من أشكال ال
وأشــــــار عدة متكلمني إىل ضــــــرورة تبادل املعلومات املتعلقة بتهريب املهاجرين. وقدم   -١٠

ــــــات الواعدة اليت ترمي إىل التشــــــجيع على التعاون، مبا يف ذلك  املتكلمون معلومات عن املمارس
تبادل جهات االتصـــال بني ســـلطات إنفاذ القانون وســـلطات اهلجرة؛ وتيســـري التعاون بني دوائر 

لتحقيقات املالية واالحتادات املصــــــرفية ووكاالت حتويل األموال؛ واســــــتخدام قضــــــاة التحقيق. ا
وأشـــارت إحدى املتكلمات إىل اجلهود الرامية إىل تلبية االحتياجات األســـاســـية للمهاجرين الذين 
تقطعت هبم الســــبل وتقدمي املســــاعدة على العودة الطوعية للمهاجرين الذين ليســــوا يف حاجة إىل 

ــــــتخدام وثائق احتيالية من أجل تيســــــري جرائم هتريب املهاجرين. ا حلماية. وأبرز متكلم آخر اس
وأشارت إحدى املتكلمات إىل العزم على السعي إىل االنضمام إىل عملية بايل بشأن هتريب الناس 

ـــــخاص وما ، من ٢٠٢٠يتصـــــل بذلك من جرائم عابرة للحدود الوطنية، يف عام  واالتِّجار باألش
  واصلة املشاركة يف جهود مكافحة هتريب املهاجرين واالتِّجار باألشخاص.أجل م
سته الثانية، املعقودة يف   -١١ سبتمرب  ١٢ونظر الفريق العامل، يف جل  ٣، يف البند ٢٠١٩أيلول/

  من جدول األعمال املعنون "هتريب املهاجرين جوًّا وتيسريه باالحتيال بالوثائق".
شات ب  -١٢ سُتهلَّت املناق من جدول األعمال بعرضني قدمهما اثنان من اخلرباء  ٣شأن البند وا

الوطنيني، وكان املناظر األول هو روهان كوهلو، ضــــــابط االتصــــــال الدويل يف الوكالة الكندية 
ناظر  ية ودول أخرى؛ وامل بة عن جمموعة دول أوروبا الغرب يا حتدث ن لذي  للخدمات احلدودية، ا

العام يف مصــــــر، الذي  النائبالتعاون الدويل التابعة ملكتب دارة رئيس نيابة، إالثاين حممد عزت، 
  حتدث نيابة عن جمموعة الدول األفريقية.

وعرض الســــــيد كوهلو املنظور التشــــــغيلي الذي يبيِّن جهود كندا يف مكافحة هتريب املهاجرين.   -١٣
وامل الدفع واجلذب، وســعر وشــدَّد على أن هتريب املهاجرين ليس نشــاطًا إجراميًا متجانســًا، إذ تتفاوت ع

  الرحلة، ومسار السفر، والوثائق املستخدمة، ووضع املهاجرين عند الوصول تفاوتًا كبريًا بني حالة وأخرى.
وأشار إىل أنه ميكن أن يكون املهاجرون اُملهرَّبون أنفسهم مصدرًا قيمًا للمعلومات لزيادة   -١٤

كات التهريب وطرائق العمل اجلديدة. وميكن املعرفة حبوادث التهريب جوًا، وبصــــورة أعم، بشــــب
ــيد كوهلو  الوطينتبادل مثل هذه املعلومات على الصــعيد  ــار الس والدويل، حســب االقتضــاء. وأش

شكيل  صال الدوليني الذين ميكن إدماجهم مع موظفي الدول األخرى لت ضباط االت ضًا إىل أمهية  أي
قة  قدم أمث تركزأفر هاجرين. و حة هتريب امل كاف ثائق على م حة الو كاف جمال م جتارب يف  لة على 

االحتيالية، مبا يف ذلك دور مركز التوثيق الوطين. واختتم حديثه باإلشــارة إىل االســتراتيجيات اليت 
تتبعها كندا ملكافحة االحتيال بالوثائق املرتبط بالســـــفر، ومنها التواصـــــل، وحتليل البيانات وتبادل 

  واملساعدة يف جمال بناء القدرات.املعلومات، وأمن الوثائق، والتدريب، 
على  صدَّقتويف العرض اإليضاحي الذي أعقب ذلك، أشار السيد عزت إىل أن مصر قد   -١٥

صري  صلة، وأوضح اإلطار القانوين الوطين امل االتفاقات والربوتوكوالت الدولية واإلقليمية ذات ال
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ـــــريعاهتا (وخب ـــــتورها وتش ـــــمل دس لعام  ٨٢اصـــــة القانون رقم ملكافحة هتريب املهاجرين، مبا يش
)، واســتراتيجيتني وطنيتني، وخططًا توجيهية. والحظ أنه يف حني كان التهريب عن طريق ٢٠١٦

البحر أشــيع الطرائق املســتخدمة لتهريب املهاجرين عرب مصــر يف الســنوات األخرية، فقد لوحظت 
ــــــيــد عزت إىل الطرا ئق املتغيِّرة وطـائفـة زيـادة يف هتريـب املهــاجرين عن طريق اجلو. وتطرق الس

الوســـائل غري املشـــروعة اليت تســـتخدمها اجلماعات اإلجرامية املنظمة الضـــالعة يف التهريب. وقدم 
أمثلة على احلاالت اليت اســـُتخدمت فيها وثائق ومواقع شـــبكية مزورة للحصـــول على تأشـــريات، 

ستخدمها مصر سفر البيومترية هي من الوسائل اليت ت للكشف عن الوثائق  مالحظًا أن جوازات ال
االحتيالية. وأبرز العديد من اجلهود املبذولة للتغلب على التحديات اليت ميثلها هذا الشــــــكل من 
التهريب، مبا يف ذلك زيادة الوعي يف صــــــفوف املهاجرين املهرَّبني املحتملني، فضــــــًال عن توعية 

ليت ُأنتجت بالتعاون مع املكتب ســــلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة، حيث كانت األدلة العملية ا
واملنظمة الدولية للهجرة فعالة يف زيادة الوعي. كما أوضـــح كيف أن مذكرات التفاهم املربمة بني 
أعضاء النيابات العامة يف مصر ونظرائهم يف عدد من البلدان تيسِّر التعاون القضائي املتبادل وتبادل 

  مية الضالعة يف هتريب املهاجرين. املعلومات من أجل القضاء على الشبكات اإلجرا
وبعد هذين العرضـــني اإليضـــاحيني، تبادل املناِظران معلوماٍت إضـــافية مع املشـــاركني ردًّا   -١٦

على العديد من األســــئلة والتعليقات بشــــأن التدابري املحددة املتخذة للتصــــدي لتهريب املهاجرين 
ُبل تعزيز التعاون على جوًّا. وركز عدٌد من هذه األســئلة والتعليقات على امل مارســات الواعدة وســُ

  الصعيد الثنائي، وكذلك على الصعيدين اإلقليمي واملتعدد األطراف.
ويف املناقشــة اليت تلت ذلك، أعرب متكلمون عن التزامهم بتعطيل هتريب املهاجرين جوًّا،   -١٧

بالوثائق. وأشــار  مشــددين على العالقة اجلوهرية بني هذا الشــكل من أشــكال التهريب واالحتيال
العديد من املتكلمني إىل األســـــاليب املعقدة اليت يســـــتخدمها املهربون لتجنب كشـــــفهم من قبل 
موظفي احلدود، مبا يف ذلك جوازات الســـفر والتأشـــريات االحتيالية، واالحتيال املنظم للحصـــول 

  على التأشريات، وإساءة استخدام نظم التأشريات عرب اإلنترنت.
يل هذه التحديات، تبادل املتكلمون املعلومات عن املمارسات الواعدة للحد من وبغية تذل  -١٨

ستخدام املطارات الدولية كمحاور  صحيحة وتقليل ا حركة املسافرين الذين ال حيملون مستندات 
للجرمية املنظمة. وأبرز العديد من املتكلمني األمهية احلامسة لتبادل املعلومات يف الكشف عن هتريب 

رين جوًّا والتحقيق فيه ومالحقة الضـــــالعني فيه قضـــــائيًا. وأشـــــار املتكلمون إىل قيمة تبادل املهاج
ــلطات املطارات؛  ــتخبارية وصــور الوثائق األصــلية واملزيفة واملزورة؛ والتعاون بني س البيانات االس
وإنشــاء شــبكات من املتخصــصــني القادرين على كشــف األفراد والشــبكات الرئيســية الضــالعة يف 

ريب املهاجرين. وأبرز عدة متكلمني قيمة املؤســســات الوطنية ملكافحة هتريب املهاجرين، فضــًال هت
عن قواعد البيانات ومراكز الوثائق لتيســــــري تبادل املعلومات، مبا يف ذلك مع موظفي املطارات 

ن جوًّا، العاملني يف اخلطوط األمامية. وحتدثت متكلمة عن ندرة البيانات املتعلقة بتهريب املهاجري
، ٢٠١٠مشرية إىل فائدة ورقة املناقشة بشأن هتريب املهاجرين جوًّا، اليت أصدرها املكتب يف عام 

باعتبارها مصــدرًا ملموســًا للمعلومات عن هذا الشــكل من أشــكال التهريب. وأبرز متكلم آخر 
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ية وبروتوكول هت مة عرب الوطن مية املنظ حة اجلر كاف حدة مل ية األمم املت فاق يذ ات هاجرين تنف يب امل ر
  كوسيلة لتيسري التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية.

، قدم الرئيس فهرس التوصــيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعاته ٤ويف إطار البند   -١٩
  األربعة األوىل، إضافة إىل جتميع هلذه التوصيات.

اته املقبلة، ووضــع مقترحًا يف هذا وناقش الفريق العامل إمكانيات العمل املواضــيعي يف اجتماع  -٢٠
  الشأن لتجسيدها.

ع ملؤمتر األطراف، يقترح الفريق العــامــل، دون مســـــــاس   -٢١ ورهنــًا مبــداوالت املكتــب املوســــــَّ
اقتراحات إضافية تقدمها الدول األطراف، مناقشة املواضيع التالية يف اجتماعاته القادمة على سبيل   بأي

ــل أثر  ــة: (أ) حتلي ــاجرين؛ األولوي ــب امله ــب على هتري ــة للهجرة يف خفض الطل ــامي توافر قنوات نظ
اســتخدام أســاليب حتر متقدمة، مبا يف ذلك التحقيقات املالية والرقمية، يف مكافحة جرائم هتريب   (ب)

لدويل يف عمليات التحقيق ومجع األدلة يف جرائم  املهاجرين؛ (ج) نائي واإلقليمي وا عاون الث تعزيز الت
اجرين ومالحقة مرتكبيها قضـــائيًّا؛ (د) أفضـــل املمارســـات يف جمال إنشـــاء وتشـــغيل أفرقة هتريب امله

) االســـتراتيجيات الناجحة يف التحقيق املشـــتركة والوحدات املتخصـــصـــة يف املالحقات القضـــائية؛ (ه
اســــــتخدام التكنولوجيا ملنع التهريب والتحقيق يف جرائمه؛ (و) كيفية تقدمي وســــــائل اإلعالم للدعم 

جمال وضع تدابري التصدي للتهريب وتنفيذها وتقييمها؛ (ز) مناذج التعاون الفعالة يف مكافحة هتريب   يف
املهاجرين؛ (ح) تكييف التحقيقات للتصــــدي لتهريب املهاجرين املتعدد الوســــائط؛ (ط) املمارســــات 

 املعلومات عن ادلاجليدة يف جمال التعاون مع القطاع اخلاص ملنع ومكافحة هتريب املهاجرين؛ (ي) تب
اإلجراءات الوطنية املســــــتخدمة يف التحقيق يف عمليات هتريب املهاجرين بغية تعزيز التعاون الدويل 
ومواءمة النُُّهج املتبعة قدر اإلمكان؛ (ك) كيفية استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التصدي 

تســـتخدم الفضـــاء الســـيرباين على حنو متزايد؛ للجماعات اإلجرامية الضـــالعة يف هتريب املهاجرين اليت 
كيفية تعزيز القدرة على املالحقة القضــائية يف قضــايا هتريب املهاجرين؛ (م) تعزيز تبادل املعلومات   (ل)

ـــم  اليت يتحصـــل عليها موظفو النظام اجلنائي باســـتخدام وســـائل أســـاســـية، إلكترونية إن أمكن، تتس
ائية؛ (ن) أثر الكوارث الطبيعية والرتاعات واألزمات على االجتاهات باملوثوقية وتفيد يف اإلجراءات اجلن

الســــــائدة يف اجلماعات اإلجرامية املنظمة وعلى دروب هتريب املهاجرين؛ (س) اعتماد ُنُهج عاملية من 
  أجل معاجلة أسباب هتريب املهاجرين.

    
      تنظيم االجتماع  -رابعًا  

    افتتاح االجتماع  -ألف  
 ١٣إىل  ١١االجتماع الســــــادس للفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين يف فيينا من ُعقد   -٢٢

  .جلسات . وُعقدت مخس٢٠١٩أيلول/سبتمرب 
شــيســكو تيســتا (إيطاليا)، رئيس الفريق العامل، الذي ألقى كلمة توافتتح االجتماع فران  -٢٣

دة إىل  مة عن الوالية املســــــَن عا حة  ها مل ماع عرض في مام االجت فه أ هدا مل وعن أ عا الفريق ال
  واملواضيع اليت ينظر فيها.
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    الكلمات  -باء  
  من جدول األعمال. ٣و ٢و ١ألقى ممثل لألمانة كلمات استهاللية عامة يف إطار البنود   -٢٤
 املناظرون الرئيس وقادها من جدول األعمال ٢يف إطار البند وترأس املناقشــة اليت عقدت   -٢٥

  التالون: السيد فيال (إيطاليا)، السيدة فيالسكيس (املكسيك)، السيد ماثيوز (جنوب أفريقيا).
 املناظران وقادهاالرئيس من جدول األعمال  ٣يف إطار البند وترأس املناقشــــة اليت عقدت   -٢٦

  هلو (كندا)، السيد عزت (مصر).والتاليان: السيد ك
من جــدول األعمــال ممثِّلو األطراف التــاليــة يف بروتوكول  ٣و ٢وتكلَّم يف إطــار البنــدين   -٢٧

ـــيا، بلجيكا، جنوب أفريقيا،  ـــي، إندونيس مكافحة هتريب املهاجرين: االحتاد األورويب، االحتاد الروس
  السنغال، السودان، غامبيا، كندا، مصر، نيوزيلندا، هندوراس، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية.

ندين وألقى كلمة يف إط  -٢٨ تاليتني املوقِّعتني  ٣و ٢ار الب لدولتني ال من جدول األعمال ممثِّال ا
  على بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين: تايلند وسري النكا.

وألقى كلمة أيضــــًا املراقب عن كولومبيا واجلمعية الربملانية للبحر املتوســــط، وهي منظمة   -٢٩
  حكومية دولية.

عن املنظمة الدولية للشـــرطة اجلنائية الدولية (اإلنتربول)، وهي وألقى كلمة أيضـــًا املراقب   -٣٠
  منظمة حكومية دولية.

وألقى ممثِّلو الدول األطراف التالية يف بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين كلمات يف إطار   -٣١
  .من جدول األعمال: إيطاليا، كندا، مصر، املكسيك، هندوراس، هولندا، الواليات املتحدة ٤البند 
وألقى كلمًة أيضــــــًا ممثل تايلند، وهي من الدول املوقِّعة على بروتوكول مكافحة هتريب   -٣٢

  املهاجرين.
  كما ألقى كلمًة املراقب عن املغرب.  -٣٣
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -جيم  
وافق اآلراء ، بت٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ١١أقرَّ الفريق العامل، يف جلسته األوىل، املعقودة يف   -٣٤

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

تبادل املعلومات عن هتريب املهاجرين باعتباره شــــــكًال من أشــــــكال اجلرمية املنظَّمة   -٢
مكافحة هتريب املهاجرين عن من بروتوكول  ١٠الوطنية، مبا يتماشـــى مع املادة   عرب

طريق الرب والبحر واجلو املكمِّــل التفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظَّمــة 
  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية. ٢٨الوطنية، واملادة   عرب
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  هتريب املهاجرين جوًّا وتيسريه باالحتيال بالوثائق.  -٣
  أخرى. مسائل  -٤
  اعتماد التقرير.  -٥

    
    احلضور  -دال  

كانت األطراف التالية يف بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين ممثلًة يف االجتماع: االحتاد   -٣٥
ــــــتراليا، ألبانيا، أملانيا،  ــــــبانيا، أس ــــــي، أذربيجان، األرجنتني، أرمينيا، إس األورويب، االحتاد الروس

سيا، أنغوال، أوروغواي، إيطا ليا، باراغواي، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، البوسنة واهلرسك، إندوني
بريو، بيالروس، تركيا، تشــيكيا، تونس، اجلزائر، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريا، جنوب 
أفريقيا، جيبويت، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، 

البوليفارية)، فنلندا، قربص، -زويال (مجهوريةبيا، غواتيماال، فرنســا، الفلبني، فنشــيلي، العراق، غام
كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكويت، كينيا، لبنان، ليبيا، مالطة، مصر، املكسيك، 

اليات موناكو، ميامنار، النرويج، النمسا، نيجرييا، نيوزيلندا، اهلند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الو
  املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان.

ية املوقِّعة على بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين: بوليفيا   -٣٦ تال لدول ال وُمثِّلت مبراقبني ا
  املتعدِّدة القوميات)، تايلند، سري النكا.-(دولة
ريب املهاجرين وُمثِّلت أيضـــًا مبراقبني الدول التالية غري األطراف يف بروتوكول مكافحة هت  -٣٧

اإلســــالمية)، باكســــتان، -وغري املوقِّعة عليه: إســــرائيل، اإلمارات العربية املتحدة، إيران (مجهورية
  دولة فلسطني، سنغافورة، الكرسي الرسويل، كولومبيا، ماليزيا، املغرب، نيبال، اليمن.

  مراقب دائم.وُمثِّلت مبراقب منظمة فرسان مالطة املستقلة، وهي منظمة حتتفظ مبكتب   -٣٨
ية للهجرة، اإلنتربول،   -٣٩ لدول ية مبراقبني: املنظمة ا تال ية ال لدول ية ا وُمثِّلت املنظمات احلكوم

  جامعة الدول العربية، اجلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط.
  قائمة بأمساء املشاركني. CTOC/COP/WG.7/2019/INF/1/Rev.1وترد يف الوثيقة   -٤٠
    

    الوثائق  -هاء  
  كان معروضًا على الفريق العامل ما يلي:  -٤١

، CTOC/COP/WG.7/2019/1جـــــدول األعـــــمـــــال املـــــؤقَّـــــت املشــــــــــروح (  (أ)  
  )؛CTOC/COP/WG.7/2019/1/Corr.1و

ورقة معلومات أســاســية من إعداد األمانة عن تبادل املعلومات عن هتريب املهاجرين   (ب)  
من بروتوكول  ١٠باعتباره شــــــكًال من أشــــــكال اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، مبا يتماشــــــى مع املادة 

مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
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ــة، واملــادة  ــة األمم املتحــدة ملكــافحــة ا ٢٨املنظَّمــة عرب الوطني جلرميــة املنظَّمــة عرب الوطنيــة من اتفــاقي
)CTOC/COP/WG.7/2019/2؛(  

ورقة معلومات أســـــاســـــية من إعداد األمانة عن هتريب املهاجرين جوًا وتيســـــريه   (ج)  
  )؛ CTOC/COP/WG.7/2019/3باالحتيال بالوثائق (

ورقة معلومات أســـاســـية من إعداد األمانة تتضـــمن فهرس التوصـــيات اليت اعتمدها   (د)  
  )؛CTOC/COP/WG.7/2019/4الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين يف اجتماعاته اخلمسة األوىل (

ورقة معلومات أســـاســـية من إعداد األمانة تتضـــمن جتميعًا للتوصـــيات اليت اعتمدها   )(ه  
  ).CTOC/COP/WG.7/2019/5الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين يف اجتماعاته اخلمسة األوىل (

    
    اعتماد التقرير  -خامسًا  

، CTOC/COP/WG.7/2019/L.1(، اعتمد الفريق العامل تقريره عن اجتماعه ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ١٣يف   -٤٢
  ).CTOC/COP/WG.7/2019/L.1/Add.2و ،CTOC/COP/WG.7/2019/L.1/Add.1و
 


