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مة مقدِّ

يعتمد الفريق العامل املعني بتهريب املهاجرين في اجتماعاته توصيات بشأن املجاالت امللحة التي 
املستجدات  ألحدث  املراعي  الفعال  التنفيذ  نحو  األعضاء  الدول  توجيه  إلى  ساعيا  القلق،  تثير 
ل التفاقية األمم املتحدة  لبروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر واجلو، املكمِّ
ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية، وكذلك إلى توجيه مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 
م التوصيات بانتظام إلى مؤمتر  واجلرمية )املكتب( في دعم اجلهود املبذولة في هذا الصدد. وتقدَّ

األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية إلقرارها.

 إلجراء املناقشات واملفاوضات املقبلة، أعد املكتب خالصة وافية باللغات الرسمية الست 
ً
وتيسيرا

فهرس  اخلالصة  ويكمل  العامل.  الفريق  اعتمدها  التي  التوصيات  جميع  تتضمن  املتحدة  لألمم 
مواضيعي لتيسير التنقل بني صفحات الوثيقة.

واملقررات  القرارات  جميع  املواضيعي  والفهرس  الوافية  اخلالصة  تشمل  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
وتهدف هذه  االتفاقية.  اآلن مؤمتر األطراف في  اعتمدها حتى  التي  املهاجرين  بتهريب  املتعلقة 
 
ً
الصلة.وتسهيال ذات  املحافل  جميع  في  املناقشات  لتيسير  إضافية  مراجع  توفير  إلى  املعلومات 

لالطالع على املراجع، ترد توصيات الفريق العامل في اجلزء ألف من اخلالصة الوافية، بينما ترد 
قرارات ومقررات مؤمتر األطراف في اجلزء باء وفي األحياز املظللة باللون الرمادي في الفهرس 

املواضيعي. 

ولتيسير اإلحالة املرجعية ترد توصيات الفريق العامل في اجلزء ألف من اخلالصة الوافية، بينما 
ترد قرارات ومقررات مؤمتر األطراف في اجلزء باء وفي األحياز املظللة في الفهرس املواضيعي. 
 ف.د 10 لإلشارة 

ً
رقم فقرات الديباجة للقرارات بالترتيب ويشار إليها باملختصر “ف.د” )مثال

ُ
وت

إلى فقرة الديباجة العاشرة(.

وفي الفهرس املواضيعي، تصنف بعض التوصيات ضمن أكثر من موضوع واحد لكي تبني التنوع 
والتعقيد الكاملني جلميع اجلوانب التي تطرقت إليها النصوص.



 اخلالصة الوافية 
 للتوصيات وللقرارات
واملقررات ذات الصلة

 يتضمن اجلزء ألف من اخلالصة التوصيات

 التي اعتمدها الفريق العامل في اجتماعاته الستة األولى،

 بينما يتضمن اجلزء باء القرارات واملقررات املتعلقة باملساعدة التقنية

 التي اعتمدها مؤمتر األطراف في االتفاقية في دوراته التسع األولى�

وينظم اجلزءان حسب الترتيب الزمني�
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تهريب املهاجرين

ألف-  التوصيــات التــي اعتمدهــا الفريــق العامــل فــي اجتماعاتــه 
الســتة األولى

- االجتماع األول، من 30 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2012
ً
أوال

1- ينبغــي حــث الــدول التــي لــم تقــم بعــد بالتصديــق علــى بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن أو 
االنضمــام إليــه علــى أن تنظــر فــي القيــام بذلــك.

عنــد  وتعزيزهــا،  الصلــة  ذات  تشــريعاتها  اســتعراض  األطــراف  الــدول  تواصــل  أن  2- ينبغــي 
ــى جترميهــا فــي 

ّ
م فيهــا األفعــال املتوخ االقتضــاء، مبــا فــي ذلــك التشــريعات اجلنائيــة وأن جتــرِّ

مــة، وذلــك بوســائل منهــا 
َّ
بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن واتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظ

اســتصدار العقوبــات املناســبة التــي تتفــق مــع طبيعــة اجلــرم وجســامته.

3- رغــم أنَّ لتهريــب املهاجريــن واالجتــار باألشــخاص، فــي بعــض احلــاالت، ســمات مشــتركة، 
ــكل  ــب التصــدي ل ــان يتطل ــان متمايزت ــار أنهمــا جرميت ــدول األطــراف أن تأخــذ فــي االعتب ينبغــي لل

منهمــا تدابيــر قانونيــة وعملياتيــة وسياســاتية منفصلــة.
ف جهودها في مجال التعاون على املستويني الوطني والدولي من أجل توفير التدريب 

ّ
-4 ينبغي للدول األطراف أن تكث

نقاط  األدلة في  املعنيني بجمع  القضائيني، من قبيل تدريب األشخاص  واملوظفني  القوانني  بإنفاذ  فني 
ّ
املكل للموظفني  املتخّصص 

بني. املهرَّ املهاجرين  اعتراض 

5- ينبغــي للــدول األطــراف أن تدعــو الشــركاء املعنيــني، مبــا فــي ذلــك مكتــب األمم املتحــدة املعنــي 
باملخــدرات واجلرميــة )املكتــب(، إلــى مواصلــة توفيــر املســاعدة التقنيــة بغــرض تعزيــز قــدرات 
الــدول األطــراف علــى جتــرمي تهريــب املهاجريــن والتحقيــق فيــه ومالحقــة مرتكبيــه قضائيــا، علــى 
ســبيل املثــال مبســاعدتها علــى إدراج أحــكام بروتوكــول تهريــب املهاجريــن فــي تشــريعاتها الوطنيــة.

6- ينبغــي للــدول األطــراف أن جتمــع املعلومــات ذات الصلــة وأن تتبادلهــا، وذلــك بأســاليب مــن 
بينهــا اســتخدام قواعــد البيانــات الدوليــة واإلقليميــة احلاليــة مثــل قاعــدة بيانــات املنظمــة الدوليــة 
للشــرطة اجلنائيــة )اإلنتربــول( مــن أجــل زيــادة فعاليــة التدابيــر الراميــة إلــى جتــرمي تهريــب املهاجرين 
والتحقيــق فيــه ومالحقــة مرتكبيــه قضائيــا. وميكــن أن تشــمل تلــك املعلومــات بيانــات عــن اجلماعــات 

اإلجراميــة املنظمــة الضالعــة فــي تهريــب املهاجريــن.

7- لعــلَّ الــدول تــوّد أن تطلــب إلــى املكتــب أن يجمــع املعلومــات ويعــد تقريــرا عامليــا وافيــا عــن 
تهريــب املهاجريــن، وذلــك بالتعــاون الوثيــق مــع الــدول األطــراف بغــرض اســتكمال التقاريــر احلاليــة 
ذات الصلــة املقدمــة مــن املنظمــات الدوليــة مثــل املنظمــة الدوليــة للهجــرة. وينبغــي أن يشــمل هــذا 
التقريــر العاملــي جميــع أنــواع املعلومــات الــوارد ذكرهــا فــي املــادة 10 مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب 
املهاجريــن مبــا فــي ذلــك التركيــز علــى الــدروب العابــرة لألقاليــم والــدروب الناشــئة ووســائل النقــل. 
يــات التــي تواجههــا الــدول األطــراف فــي مكافحــة تهريــب  وينبغــي أن يتضمــن التقريــر أيضــا التحدِّ
التدابيــر  واســتخدام  التشــريعية  املســتفادة واخلبــرات  والــدروس  املمارســات  وأفضــل  املهاجريــن 
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التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

اإلداريــة فــي منــع تهريــب املهاجريــن ومكافحتــه. ويطلــب الفريــق العامــل إلــى املكتــب إجــراء تقييــم 
لآلثــار مــن حيــث املــوارد املترتبــة علــى إعــداد ذلــك التقريــر.

8- لعــلَّ الــدول األطــراف تــوّد أن تطلــب إلــى املكتــب أن يوفــر املســاعدة التقنيــة فيمــا يتعلــق بتحــري 
الروابــط التــي قــد تكــون قائمــة بــني تهريــب املهاجريــن والفســاد وغســل األمــوال وغيــر ذلــك مــن 

مــة عبــر الوطنيــة.
َّ
أشــكال اجلرميــة املنظ

بــني حــق االســتفادة مــن برامــج  9- لعــلَّ الــدول األطــراف تــوّد أن تنظــر فــي منــح املهاجريــن املهرَّ
حمايــة الشــهود املحليــة بغيــة تشــجيعهم علــى التعــاون واإلدالء بشــهاداتهم وتيســير التحقيقــات مــع 

ــا وإدانتهــم. ــاة ومالحقتهــم قضائي اجلن

10- لعــلَّ الــدول األطــراف تــوّد أن تنظــر فــي تضمــني سياســاتها وممارســاتها إنشــاء آليــات تتيــح 
بــني ومالحقتهــم قضائيــا،  بــني إســداء املســاعدة فــي التحقيقــات اجلنائيــة مــع املهرِّ للمهاجريــن املهرَّ
ــدان املعبــر أو املقصــد أو الســماح لهــم بــاإلدالء  وذلــك مثــال مبنحهــم تصاريــح إقامــة مؤقتــة فــي بل
بشــهاداتهم مــن بلدانهــم األصليــة، وذلــك بوســائل منهــا، عنــد االقتضــاء، التــداول بالفيديــو أو الســماح 

للشــاهد بالعــودة بشــكل قانونــي إلــى بلــد العبــور أو املقصــد لــإلدالء بشــهادته.

11- لعــلَّ الــدول األطــراف تــوّد أن تنظــر فــي التوعيــة باجلــزاءات املقــررة علــى جرميــة تهريــب 
ل لــه نفســه ارتكابهــا. املهاجريــن، وال ســيما عنــد اقترانهــا بظــروف التشــديد، وذلــك لــردع كل مــن تســوِّ

12- لعــلَّ الــدول األطــراف تــوّد، عنــد جتــرمي تهريــب املهاجريــن، أن تنظــر فــي إدراج ظــروف 
مشــددة للجرائــم الــواردة فــي الفقــرة 1 مــن املــادة 6 مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن، 
إضافــة إلــى الظــروف املشــددة الــواردة فــي الفقــرة 3 مــن املــادة 6 مــن البروتوكــول، وذلــك مــن أجــل 

ــال ألحــكام البروتوكــول. تيســير التنفيــذ الفعَّ

13- ينبغــي للــدول األطــراف، عنــد التحقيــق فــي جرائــم تهريــب املهاجريــن ومالحقــة مرتكبيهــا، أن 
تكفــل، عنــد االقتضــاء، إجــراء حتقيقــات ماليــة بشــكل متزامــن مــن أجــل تتبــع العائــدات املكتســبة مــن 

هــذه اجلرميــة وجتميدهــا ومصادرتهــا.

ــه مــن  ــدول األطــراف أن تراعــي ســالمة األشــخاص املعنيــني وحقوقهــم فيمــا تبذل 14- ينبغــي لل
جهــود للكشــف عــن جرائــم تهريــب املهاجريــن والتحــري بشــأنها، مبــا فــي ذلــك اجلهــود الراميــة إلــى 

اســتخدام تقنيــات التحــري اخلاصــة.

15- ميكــن للــدول األطــراف أن تنظــر فــي تعزيــز أمــن وثائــق الهويــة والســفر، مبــا فــي ذلــك عــن 
 
ً
بــاع خطــة منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي لالســتعاضة عــن جميــع الوثائــق املقــروءة يدويــا

ّ
طريــق ات

بالوثائــق البيومتريــة وتعزيــز القــدرة علــى فحــص الوثائــق. ولعــلَّ الــدول األطــراف تــوّد أن تنظــر فــي 
جتــرمي إســاءة اســتخدام الهويــة بغيــة احلصــول علــى وثائــق هويــة ألغــراض تهريــب املهاجريــن.

16- لعــلَّ الــدول األطــراف تــوّد أن تنظــر فــي إنشــاء آليــات تنســيق بــني األجهــزة املعنيــة علــى 
الصعيــد الوطنــي و/أو حتســني تلــك اآلليــات، وذلــك للتوفيــق بــني األولويــات وتعزيــز التضافــر فــي 

العمــل علــى مكافحــة تهريــب املهاجريــن.

التعــاون علــى جميــع املســتويات ملنــع  للــدول األطــراف أن تنظــر فــي ســبل تعزيــز  17- ميكــن 
رتكــب بواســطة اســتخدام 

ُ
ومكافحــة اجلرائــم املشــمولة ببروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن التــي ت
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التكنولوجيــات احلديثــة، وخاصــة اإلنترنــت؛ وميكــن أن يشــمل ذلــك التعــاون تبــادل املعلومــات وأفضــل 
املمارســات مبزيــد مــن الفعاليــة فيمــا يتعلــق بالتجــرمي والتحقيــق واملالحقــة القضائيــة.

بــني، بصــرف  18- ينبغــي للــدول األطــراف أن حتتــرم حقــوق اإلنســان األساســية للمهاجريــن املهرَّ
النظــر عــن وضعهــم كمهاجريــن أو جنســياتهم أو جنســهم أو عرقهــم أو ســنهم أو دينهــم.

وأفضــل  واملعلومــات  اآلراء  تتبــادل  أن  الــدول  إلــى  تطلــب  أن  تــوّد  األطــراف  الــدول  19- لعــلَّ 
بــني. املهرَّ للمهاجريــن  اإلنســان  حقــوق  حلمايــة  املتخــذة  التدابيــر  بشــأن  املمارســات 

20- ينبغــي أن تتخــذ الــدول األطــراف التدابيــر املناســبة، مبــا فــي ذلــك التدابيــر التشــريعية، 
بــني مــن العنــف أو التمييــز أو التعذيــب أو غيــر ذلــك مــن  عنــد الضــرورة، حلمايــة املهاجريــن املهرَّ
ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية والالإنســانية واملهينــة، وكــذا مــن انتهــاك حقوقهــم، وإتاحــة ســبل 
بــني ممــن هــم ضحايــا جلرائــم  الوصــول الفعلــي إلــى العدالــة واملســاعدة القانونيــة للمهاجريــن املهرَّ

أخــرى عندمــا تســمح التشــريعات الوطنيــة بذلــك.

21- لعــلَّ الــدول األطــراف تــوّد أن تنظــر فــي إنشــاء “خطــوط اتصــال ســاخنة” متاحــة للمهاجريــن 
بــني للكشــف عــن حــاالت انتهــاك حقوقهــم وإحالتهــم إلــى اجلهــات املناســبة لتوفيــر احلمايــة لهــم. املهرَّ

22- لعــلَّ الــدول األطــراف تــوّد أن تنظــر فــي إشــراك ممثليهــا القنصليــني والدبلوماســيني فــي 
بــني وتقــدمي املســاعدة لهــم. وفــي حــاالت االحتجــاز،  اخلــارج فــي تعزيــز حمايــة املهاجريــن املهرَّ
ينبغــي للــدول األطــراف أن تولــي اهتمامــا خاصــا لاللتزامــات الواقعــة عليهــا مبوجــب اتفاقيــة فيينــا 
للعالقــات القنصليــة، علــى النحــو املشــار إليــه فــي الفقــرة 5 مــن املــادة 16 مــن بروتوكــول تهريــب 

املهاجريــن.

ع الــدول األطــراف علــى تعزيــز التعــاون فيمــا بينهــا إلــى أقصــى حــد ممكــن مــن أجــل منــع  شــجَّ
ُ
23- ت

وقمــع تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البحــر، وذلــك وفقــا للقانــون الدولــي للبحــار.

24- ينبغــي للــدول األطــراف، مــع مراعــاة أحــكام البــاب الثانــي مــن البروتوكــول، أن تولــي اهتمامــا 
بــني فــي البحــر، وتعطــي األولويــة  خاصــا لألخطــار التــي حتــدق بحيــاة وســالمة املهاجريــن املهرَّ

ــى أرواحهــم وســالمتهم عنــد اكتشــاف مركــب ُيســتخدم فــي تهريــب املهاجريــن. للمحافظــة عل

25- ينبغــي للــدول األطــراف أن تعالــج االحتياجــات اخلاصــة للفئــات الضعيفــة مــن املهاجريــن 
ــر غيــر املصحوبــني. صَّ

ُ
بــني، مبــا يشــمل النســاء احلوامــل واملصحوبــات بأطفــال والق املهرَّ

26- ينبغــي للــدول األطــراف أن تأخــذ فــي االعتبــار اإلطــار الدولــي حلمايــة املهاجريــن وطالبــي 
اللجــوء.

27- لعــلَّ الــدول األطــراف تــوّد أن تنظــر فــي إشــراك املجتمــع املدنــي فــي التصــدي لتهريــب 
املهاجريــن، ال ســيما مــن خــالل اإلســهام فــي تدابيــر احلمايــة واملســاعدة وإقامــة قنــوات اتصــال بــني 
الســلطات املعنيــة بالكشــف عــن عمليــات تهريــب املهاجريــن والتحقيــق فيهــا ومالحقــة الضالعــني 
بــني. فيهــا قضائيــا ومقدمــي اخلدمــات الذيــن ميكنهــم املســاعدة فــي توفيــر العــون للمهاجريــن املهرَّ

 للقوانــني املحليــة، مبــا فــي 
ً
طلــع املهاجريــن علــى حقوقهــم طبقــا

ُ
28- ينبغــي للــدول األطــراف أن ت

ذلــك ضمــن أمــور أخــرى، احلــق فــي الطعــن واخليــارات املتاحــة لهــم فيمــا يخــص العــودة الطوعيــة، 
حيثمــا تكــون منطبقــة.
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29- ينبغــي للــدول األطــراف أن تتبــع نهجــا شــامال إزاء منــع تهريــب املهاجريــن يشــمل تدابيــر 
تتعلــق مبراقبــة احلــدود بفعاليــة وتعزيــز صحــة الوثائــق ومراقبتهــا وبنــاء القــدرات والتوعيــة واتخــاذ 

ــة مبعاجلــة األســباب اجلذريــة للتهريــب. التدابيــر املتصل

30- فــي إطــار تعزيــز صحــة الوثائــق، ينبغــي للــدول األطــراف مراعــاة أنَّ الشــبكات اإلجراميــة 
ــر بتقــدمي طلبــات احتياليــة الســتصدار  ــى هــذه التدابي الضالعــة فــي تهريــب املهاجريــن تتحايــل عل
جــوازات ســفر وتأشــيرات دخــول؛ وينبغــي، بنــاًء علــى ذلــك، اتخــاذ تدابيــر أخــرى لفحــص تلــك 

الطلبــات بدقــة وكشــف احلــاالت التــي ال تصــُدر فيهــا تلــك الوثائــق عــن ســلطة مختصــة.

ز أمــن مــا تصــدره مــن وثائــق هويــة وســفر  31- ينبغــي للــدول األطــراف، حســب االقتضــاء، أن تعــزِّ
وقدرتهــا علــى كشــف الوثائــق االحتياليــة. ولعلهــا تــوّد النظــر فــي طلــب مســاعدة تقنيــة مــن الــدول 

األطــراف األخــرى أو املنظمــات اإلقليميــة أو الدوليــة فــي هــذا الشــأن.

32- ينبغــي للــدول األطــراف أن تقــوم بحمــالت إعالميــة عامــة، ميكــن أن تشــارك فيهــا وســائط 
اإلعــالم وشــبكات اإلنترنــت للتواصــل االجتماعــي، مــن أجــل التوعيــة مبضــار تهريــب املهاجريــن 
ســرهم، مــن األخطــار التــي 

ُ
وحتذيــر األشــخاص املعرضــني للوقــوع ضحيتــه، ال ســيما الشــباب وأ

ينطــوي عليهــا.

33- لعــلَّ الــدول األطــراف تــوّد أن تنظــر فــي توعيــة شــركات النقــل، وال ســيما خطــوط الطيــران، 
باملخاطــر املرتبطــة باالحتيــال املســتندي. ولعلهــا تــوّد أيضــا أن تقضــي بتوقيــع جزاءات على الشــركات 
ــد مــن صحــة وصالحيــة وثائــق الــركاب الذيــن يســافرون عبــر احلــدود 

ُّ
التــي ال متتثــل اللتزامهــا بالتأك

الدوليــة. ولعــّل الــدول األطــراف تــوّد كذلــك أن تنظــر فــي إقامــة آليــات للحصــول مــن تلــك الشــركات 
علــى املعلومــات اخلاصــة بالــركاب فــي الوقــت املناســب.

34- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي تعزيــز التدقيــق لــدى إصــدار التأشــيرات فضــال عــن 
إنفــاذ شــروط تأشــيراتها لكــي تســاعد علــى منــع اســتخدام أراضيهــا كنقــاط عبــور مــن جانــب 

األشــخاص الضالعــني فــي عمليــات تهريــب املهاجريــن.

35- ينبغــي للــدول األطــراف أن تأخــذ فــي االعتبــار أهميــة التعــاون الثنائــي واملتعــدد األطــراف، 
مبــا يشــمل التعــاون علــى الصعيــد اإلقليمــي ومــع البلــدان املجــاورة، مــن أجــل تعزيــز مراقبــة احلــدود 
وإجــراء التحقيقــات املشــتركة وتبــادل املعلومــات العملياتيــة واالســتخبارية بصــورة غيــر رســمية 

ووضــع برامــج تهــدف إلــى نشــر الوعــي والتدريــب بــني اجلهــات الفاعلــة املعنيــة.

ــل قواعــد  ــة القائمــة، مث ــات العملياتي ــى اســتخدام قواعــد البيان ــدول األطــراف عل ع ال شــجَّ
ُ
36- ت

بيانــات اإلنتربــول، مــن أجــل تبــادل املعلومــات، مبــا فــي ذلــك املعلومــات عــن اجلنــاة وعــن األشــخاص 
املشــتبه فــي ارتكابهــم أيــا مــن اجلرائــم املنصــوص عليهــا فــي املــادة 6 مــن البروتوكــول وعــن الوثائــق 

املفقــودة أو املســروقة.

ع الــدول علــى أن تنظــر فــي إنشــاء مراكــز جلمــع وحتليــل البيانــات ميكنهــا املســاعدة علــى  شــجَّ
ُ
37- ت

تنميــة املعرفــة واتخــاذ التدابيــر املســتندة إلــى األدلــة ملنــع تهريــب املهاجريــن وقمعه.

38- لعــلَّ الــدول األطــراف تــوّد أن تعــزز جهودهــا فــي مجــال املنــع مــن خــالل نشــر ضبــاط االتصــال 
واملشــاركة فــي أفرقــة التحقيــق املشــتركة. أمــا علــى الصعيــد الوطنــي، فمــن شــأن إنشــاء أفرقــة 
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ــع  ــة مبن ــع األجهــزة املعني ــات تنســيق تشــارك فيهــا جمي ــة إلنفــاذ قوانــني احلــدود وإقامــة آلي متكامل
تهريــب املهاجريــن ومكافحتــه أن يســاهم فــي منــع هــذه اجلرميــة.

39- مــن أجــل اســتكمال اجلهــود املبذولــة ملنــع تهريــب املهاجريــن ومكافحتــه، ميكــن أن ُيطلــب مــن 
املنظمــات الدوليــة أن تســتخدم املحافــل املشــتركة بــني الــوكاالت القائمــة التــي تعالــج هــذه املســائل، 

مثــل فريــق الهجــرة العاملــي.

40- ينبغــي للــدول أن تســتخدم، إلــى أقصــى حــد ممكــن، أشــكال التعــاون والتنســيق الرســمية وغيــر 
الرســمية ملكافحــة تهريــب املهاجريــن علــى الصعيــد الدولــي واإلقليمــي والوطني.

مة كأســاس قانوني للتعاون الدولي، 
َّ
41- ينبغي للدول األطراف أن تســتخدم اتفاقية اجلرمية املنظ

وال ســيما في شــكل املســاعدة القانونية املتبادلة وتســليم املجرمني، ملكافحة تهريب املهاجرين.

ع الــدول علــى أن تســتجيب فــي غضــون مــدة معقولــة لطلبــات التعــاون الدولــي فــي  شــجَّ
ُ
42- ت

القضايــا املتصلــة بتهريــب املهاجريــن.

43- ينبغــي للــدول أن تضطلــع بأنشــطة مشــتركة لبنــاء القــدرات وتبــادل اخلبــرة، ال ســيما فــي 
مجالــي معاجلــة املعلومــات االســتخبارية وغيرهــا مــن املعلومــات ومناولــة املعلومــات احلساســة، بغيــة 

منــع تهريــب املهاجريــن وكشــفه والتصــدي لــه.

 بــأنَّ الثقــة املتبادلــة متثــل شــرطا مســبقا أساســيا للتعــاون الدولــي الفعــال، لعــلَّ الــدول 
ً
44- تســليما

تــوّد أن تتخــذ تدابيــر لبنــاء الثقــة مــن قبيــل إنشــاء وتعزيــز شــبكات عملياتيــة وإجــراءات للتدقيــق علــى 
املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدولية.

ــدة لتبــادل املعلومــات االســتخبارية  45- لعــلَّ الــدول تــوّد أن تضــع إجــراءات وقنــوات تنفيذيــة موحَّ
وغيرهــا مــن املعلومــات، بشــأن أمــور منهــا التهديــدات املحتملــة، وذلــك بشــكل منتظــم وموقــوت 

ومأمــون.

46- لعــلَّ الــدول األطــراف تــوّد أن تشــجع إجــراء حتقيقــات مشــتركة باعتبارهــا وســيلة فعالــة 
لتبــادل املعلومــات االســتخبارية وســائر املعلومــات.

 للمــادة 8 مــن بروتوكــول تهريــب املهاجريــن، ينبغــي للــدول األطــراف أن تخطــر األمــني 
ً
47- وفقــا

العــام بتعيــني ســلطة تتلقــى طلبــات املســاعدة وتــرد عليهــا، وذلــك بغــرض مكافحــة تهريــب املهاجريــن 
عــن طريــق البحــر. ولعــلَّ الــدول تــوّد أن تبلــغ املكتــب بذلــك التعيــني وتــدرج تلــك املعلومــات فــي دليــل 

الســلطات الوطنيــة املختصــة.

48- لعــلَّ الــدول تــوّد أن تنشــئ قنــوات اتصــال مفتوحــة ومباشــرة، مبــا فــي ذلــك تفاصيــل االتصــال 
بالــوكاالت ذات الصلــة واألفــراد املعنيــني، وذلــك لتيســير التعــاون غيــر الرســمي والرســمي علــى 

مكافحــة تهريــب املهاجريــن.

ــور واملقصــد، برامــج  ــدان املنشــأ والعب ــوّد أن تنظــر فــي أن تضــع، فيمــا بــني بل 49- لعــلَّ الــدول ت
بــني. وميكــن للــدول أن تطلــب مســاعدة املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملجتمــع  لعــودة املهاجريــن املهرَّ

املدنــي، عنــد االقتضــاء.
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بــني مباشــرة إلــى األماكــن التــي أتــوا منهــا  50- ينبغــي أن تنظــر الــدول فــي إعــادة املهاجريــن املهرَّ
فــي بلــدان املنشــأ مــع إيــالء املراعــاة الواجبــة حلقوقهــم.

51- لعــلَّ الــدول األطــراف تــوّد أن تدعــو املكتــب إلــى تيســير وتوفيــر املســاعدة التقنيــة ومواصلــة 
وضــع وتعميــم أدوات املســاعدة التقنيــة املســتخدمة فــي مكافحــة تهريــب املهاجريــن.

52- ينبغــي للفريــق العامــل املعنــي بتهريــب املهاجريــن أن يواصــل إســداء املشــورة إلــى املؤمتــر 
ويســاعده علــى تنفيــذ واليتــه املتعلقــة ببروتوكــول تهريــب املهاجريــن، وذلــك بغــرض توطيــد التعــاون 

الدولــي فــي ذلــك املجــال.

ــر عقــد حلقــات مناقشــة تقنيــة،  53- لعــلَّ الفريــق العامــل يــود أن يطلــب إلــى األمانــة أن تيسِّ
ــق باســتخدام تقنيــات التحــري اخلاصــة  خــالل اجتماعــه املقبــل، عــن أفضــل املمارســات فيمــا يتعل
فــي قضايــا تهريــب املهاجريــن، وكــذا بشــأن إقامــة مراكــز مشــتركة بــني عــّدة وكاالت للســماح بتبــادل 
املعلومــات اخلاصــة بتهريــب املهاجريــن وتنســيق تدابيــر التصــدي لهــذا التهريــب بــني الــوكاالت وبــني 

مراكــز مماثلــة فــي الــدول األطــراف األخــرى.

54- لعــلَّ الــدول األطــراف تــوّد أن تنظــر فــي أكثــر الطرائــق جناعــة لتحديــد أولويــات عمــل الفريــق 
العامــل مســتقبال وأن تنظــر فــي إدراج بنــد فــي جــدول أعمــال كل اجتمــاع مــن اجتماعاتــه عــن متابعــة 

التوصيــات التــي اعتمدهــا فــي اجتماعــه الســابق.

55- ينبغــي أن يناقــش املؤمتــر برنامــج العمــل املقبــل للفريــق العامــل والــذي قــد يتضمــن مواضيــع 
ــود  ــر ذلــك مــن البن ــة واملســاعدة وغي ــادل املعلومــات االســتخبارية والتعــاون الدولــي واحلماي عــن تب

ــة. ذات الصل

- االجتماع الثاني، من 11 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013
ً
ثانيا

1- ينبغــي للــدول األطــراف أن تتخــذ تدابيــر مناســبة، مثــل وضــع مبــادئ توجيهيــة تكفــل احتــرام 
بــني، وإعطــاء أولويــة قصــوى للمحافظــة علــى ســالمتهم وأمنهــم،  حقــوق اإلنســان للمهاجريــن املهرَّ
وضمــان مراعــاة التحقيقــات فــي تهريــب املهاجريــن لالحتياجــات اخلاصــة باملهاجريــن الضعفــاء، 

ــة عودتهــم أو تأخيرهــا بغيــر ضــرورة. مثــل النســاء واألطفــال، وعــدم عرقل

2- ينبغــي للــدول األطــراف، وبخاصــة تلــك التــي لهــا حــدود مشــتركة، أن تعمــل علــى التشــارك 
ســق مــع  بفعاليــة وكفــاءة فــي املعلومــات التــي ميكــن أن تتضمــن نتائــج التحقيقــات، وذلــك بطريقــة تتَّ

النظــم الداخليــة والقانونيــة واإلداريــة لــكل منهــا.

3- طلــب الفريــق العامــل املعنــي بتهريــب املهاجريــن إلــى األمانــة أن تواصــل توفير املســاعدة التقنية 
للــدول األعضــاء، بنــاء علــى طلبهــا، لدعــم جهودهــا الراميــة إلــى االنضمــام إلــى بروتوكــول مكافحــة 
ــر القانونيــة وقــدرة ممارســي 

ُ
ط

ُ
تهريــب املهاجريــن أو تنفيــذه، مبــا فــي ذلــك مــن خــالل تعزيــز األ

ــال لتهريــب املهاجريــن. ي الفعَّ العدالــة اجلنائيــة علــى التصــدِّ
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4- باإلشــارة إلــى الذكــرى الســنوية العاشــرة لبــدء نفــاذ اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة وبروتوكوالتهــا، 
ــدول األطــراف ومكتــب األمم املتحــدة  ــة املذكــورة، ينبغــي لل  للمادتــني 32 و37 مــن االتفاقي

ً
ومراعــاة

رات واجلرميــة )املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرمية/املكتــب( مواصلــة العمــل علــى  املعنــي باملخــدِّ
التنفيــذ التــام لالتفاقيــة ولبروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن، بغيــة التعــرف علــى مــا يوجــد مــن 

ثغــرات وحتديــات وأولويــات فــي هــذا الشــأن.

 دوُل منشــأ وعبــور ومقصــد للمهاجريــن 
ً
ع الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة، التــي هــي أيضــا شــجَّ

ُ
5- ت

الــة ملكافحــة تهريــب املهاجريــن، مــع  ز التعــاون الشــامل علــى وضــع تدابيــر فعَّ بــني، علــى أن تعــزِّ املهرَّ
بــني. كفالــة حمايــة حقــوق املهاجريــن املهرَّ

دعــى الــدول األطــراف إلــى أن تراعــي فــي منــع ومكافحــة تهريــب املهاجريــن، عنــد االقتضــاء 
ُ
6- ت

ســق مــع التشــريعات الوطنيــة، خبــرات اجلهــات املعنيــة، ومنهــا املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة  ومبــا يتَّ
والقطــاع اخلــاص واألوســاط األكادمييــة واملجتمــع املدنــي.

وَصــى الفريــُق العامــل املعنــي بتهريــب املهاجريــن بــأن ينظــر مؤمتــر األطــراف، فــي دورتــه 
َ
7- أ

الســابعة، فــي بــدء مناقشــات حــول إمكانيــة أن يضــع الفريــق العامــل خطــة عمــل متعــددة الســنوات 
بــع تلــك اخلطــة. الجتماعاتــه املقبلــة وأن يتَّ

وَصــى الفريــُق العامــل املعنــي بتهريــب املهاجريــن املؤمتــَر بــأن ُينظــر فــي اجتماعــات الفريــق 
َ
8- أ

العامــل املقبلــة فــي مواضيــع مــن بينهــا املواضيــع التاليــة:

تهريــب املهاجريــن املســتضعفني، مثــل األطفــال، ومــن بينهــم األطفــال غيــر املصحوبــني  )أ( 
بذويهــم؛

التدابيــر العمليــة ملنــع تهريــب املهاجريــن، مثــل منــح التأشــيرة عنــد الوصــول، واحلمــالت  )ب( 
رة؛ اإلعالميــة، والــدورات التدريبيــة عــن الوثائــق املــزوَّ

اجلوانــب املتعلقــة باجلرميــة املنظمــة فــي تهريــب املهاجريــن، ومنهــا التحقيقــات املاليــة،  )ج( 
ــدات اجلرميــة؛  ــي تســتهدف عائ ــر التصــدي الت وتدابي

تهريب املهاجرين عن طريق البحر؛  )د( 

تدابيــر العدالــة اجلنائيــة، ومنهــا التحقيقــات مــع مرتكبــي عمليــات تهريــب املهاجريــن  )هـ( 
.
ً
قضائيــا ومالحقتهــم 

نفــذ املــادة 18 مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن، مبــا 
ُ
ع الــدول األطــراف علــى أن ت شــجَّ

ُ
9- ت

مــة.
َّ
بــني إعــادة منظ فــي ذلــك مــن خــالل التفــاوض بشــأن اتفاقــات إلعــادة املهاجريــن املهرَّ

دعــى الــدول األطــراف إلــى أن تعالــج األســباب اجلذريــة لتهريــب املهاجريــن، مــن خــالل 
ُ
10- ت

سياســات شــاملة ملنــع اجلرميــة وسياســات اجتماعيــة واقتصاديــة وصحيــة وتعليميــة وسياســات 
العدالــة اجلنائيــة.

دعــى الــدول األطــراف إلــى أن تتعــاون بفعاليــة فــي معاجلــة األســباب اجلذريــة لتهريــب 
ُ
11- ت

املهاجريــن علــى نحــو شــامل وبرؤيــة تــوازن بــني جانبــي العــرض والطلــب، باعتبــار ذلــك خطــوة علــى 
ــذ بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن. طريــق حتســني تنفي
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التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

 فــي االضطــالع بالتحقيقــات فــي قضايــا 
ً
 كليــا

ً
بــع نهجــا ع الــدول األطــراف علــى أن تتَّ شــجَّ

ُ
ت  -12

تهريــب املهاجريــن، وعلــى أن تدعمــه بالتعــاون الثنائــي واملتعــدد األطــراف، مبــا يتســق مــع التشــريعات 
ــة. الوطني

 باملــادة 20 مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة، ومبــا يتســق مــع التشــريعات الوطنيــة، ينبغــي 
ً
13- عمــال

ي اخلاصــة فــي قضايــا تهريــب  عــة مــن أســاليب التحــرِّ للــدول األطــراف أن تســتخدم طائفــة متنوِّ
 جلمــع املعلومــات االســتخباراتية 

ً
ــاال  فعَّ

ً
ناســب احتياجــات التحقيــق، باعتبــار ذلــك أســلوبا

ُ
املهاجريــن، ت

واألدلــة.

ي اخلاصــة، أن تنظــر فــي القوانــني  14- ينبغــي للــدول األطــراف، لــدى تطبيــق أســاليب التحــرِّ
املناســبة التــي تخــّص األدلــة ومقبوليتهــا فــي املالحقــات القضائيــة.

ــي، فــي اســتخدام أســاليب  ــه الوطن ــا وفــق قانون ــدول األطــراف أن تنظــر، كل منه 15- ميكــن لل
التــام حلقــوق  االحتــرام  كفالــة  مــع  املهاجريــن،  تهريــب  فــي قضايــا  للتحقيــق  املراقــب  التســليم 

املهاجريــن.

16- ينبغــي للــدول األطــراف أن حتــرص فــي جميــع األوقــات علــى إعطــاء األولويــة للمحافظــة علــى 
بــني وســالمتهم ورفاههــم واحتــرام حقــوق اإلنســان اخلاصــة بهــم عنــد إجــراء  حيــاة املهاجريــن املهرَّ
 بكفالــة التــوازن املناســب لــدى 

ً
التحقيقــات املتعلقــة بقضايــا تتعلــق بتهريــب املهاجريــن، وذلــك مثــال

 تقييــم املخاطــر فــي هــذا الصــدد 
ً
بــني واملهاجريــن. ولبلــوغ هــذه الغايــة، ينبغــي دومــا التحقيــق مــع املهرِّ

قبــل التحقيــق وأثنــاءه.

ع الــدول األطــراف علــى أن تتخــذ تدابيــر مناســبة، عنــد االقتضــاء ومبــا يتســق مــع  شــجَّ
ُ
17- ت

ــال لبروتوكــول  التشــريعات الداخليــة، إلنشــاء مراكــز مشــتركة بــني عــدة وكاالت مــن أجــل التنفيــذ الفعَّ
مكافحــة تهريــب املهاجريــن.

ــه أعمــال املركــز املشــترك  ــر لتوجي ــدول األطــراف أن تنظــر فــي تعيــني مســؤول كبي 18- ميكــن لل
ة وكاالت. بــني عــدَّ

ع الــدول األطــراف علــى أن حتــدد وتعالــج التحديــات املشــتركة التــي تعتــرض إنشــاء هــذه  شــجَّ
ُ
19- ت

ــدة واخلبــرات املوجــودة لــدى الواليــات القضائيــة األخــرى،  املراكــز، باالســتفادة مــن املمارســات اجليِّ
وبطلــب املســاعدة التقنيــة عنــد االقتضــاء.

ــال، لعــلَّ الــدول   بــأنَّ الثقــة املتبادلــة والشــفافية همــا شــرطان أساســيان للتنســيق الفعَّ
ً
20- تســليما

األطــراف تــودُّ أن تضــع اســتراتيجية وطنيــة للمراكــز املشــتركة بــني عــدة وكاالت جتمــع بــني مهــام كل 
.
ً
وكالــة مــن الــوكاالت وتكفــل، علــى ســبيل املثــال، معاجلــة حتليــل املعلومــات واالســتخبارات مركزيــا

21- ينبغــي للــدول األطــراف أن تعمــد، مبــا يّتســق مــع التشــريعات الوطنيــة، إلــى إشــراك طائفــة 
واســعة مــن الهيئــات فــي مراكزهــا املشــتركة بــني عــدة وكاالت مــن أجــل وضــع السياســات والتخطيــط 
 أن تنظــر فــي تشــجيع ســلطاتها 

ً
والتشــارك فــي املعلومــات عــن تهريــب املهاجريــن. ولعلهــا تــوّد أيضــا

املختصــة ذات الصلــة علــى أن تنســق عملياتهــا مــن خــالل مركــز مشــترك بــني عــدة وكاالت، وتعقــد 
جــري حتقيقــات 

ُ
اجتماعــات منتظمــة، وتتشــارك، عنــد االقتضــاء، فــي االســتخبارات واملعلومــات، وت

فــي جرائــم تهريــب املهاجريــن، حيثمــا يقتضــي األمــر ذلــك.
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تهريب املهاجرين

ز التعــاون مــع املراكــز املماثلــة املشــتركة بــني عــدة وكاالت التــي  22- ينبغــي للــدول األطــراف أن تعــزِّ
تنشــئها الــدول األطــراف األخــرى.

 
ً
عــّد إرشــادات أكثــر تفصيــال

ُ
23- طلــب الفريــق العامــل املعنــي بتهريــب املهاجريــن إلــى األمانــة أن ت

وذات طابــع عملــي أكثــر بشــأن إنشــاء املراكــز املشــتركة بــني عــدة وكاالت.

ع الــدول األطــراف علــى كفالــة أن تكــون التدابيــُر املتخــذة لتعزيــز التعــاون عبــر احلــدود  شــجَّ
ُ
24- ت

زة للتعــاون الرســمي، واضعــة فــي اعتبارها  لــة ومعــزِّ والتشــارك فــي املعلومــات بصفــة غيــر رســمية مكمِّ
جَمــع يجــب أن تســتوفي معيــار اإلثبــات أمــام املحاكــم.

ُ
أنَّ األدلــة التــي ت

 ملــا للتعــاون والتشــارك فــي املعلومــات بصفــة غيــر رســمية فــي املراحــل املبكــرة للعمليــات 
ً
25- إدراكا

مــن فائــدة فــي املســاعدة علــى جمــع املعلومــات االســتخبارية واألدلــة فــي قضايــا تهريــب املهاجريــن، 
لعــل الــدول األطــراف تــود أن تنظــر فــي تزويــد ســلطات العدالــة اجلنائيــة لديهــا بــاألدوات املناســبة 
مــن أجــل تيســير االتصــال املباشــر وتبــادل املعلومــات بصفــة غيــر رســمية مــع الســلطات املختصــة 

األجنبيــة ذات الصلــة، مبــا يتســق مــع القانــون الوطنــي.

ع الــدول األطــراف علــى أن توســع نطــاق تدابيــر التعــاون والتشــارك فــي املعلومــات بصفــة  شــجَّ
ُ
26- ت

غيــر رســمية، ال ملعاجلــة التحقيــق واملالحقــة القضائيــة فــي قضايــا تهريــب املهاجريــن فحســب، بــل 
بــني، مبــا يتســق مــع القانــون الداخلــي.  حلمايــة حقــوق املهاجريــن املهرَّ

ً
أيضــا

د األطــراف   علــى نحــو ثنائــي ومتعــدِّ
ً
ع الــدول األطــراف علــى أن يســاعد بعضهــا بعضــا شــجَّ

ُ
27- ت

مــن خــالل توفيــر املســاعدة التقنيــة ووضــع تدابيــر لتبــادل املعلومــات وكفالــة عــدم عرقلــة إعــادة 
 إلــى مبــادئ الســيادة الوطنيــة والتضامــن 

ً
بــني أو تأخيرهــا بغيــر ضــرورة، اســتنادا املهاجريــن املهرَّ

والتقاســم املنصــف للمســؤولية.

ع الــدول األطــراف علــى أن تتخــذ تدابيــر، حســب االقتضــاء، لدعــم التعــاون بني مســؤولي  شــجَّ
ُ
28- ت

االتصــال فــي التصــدي لتهريــب املهاجرين.

ع الــدول األطــراف علــى أن تدعــم  شــجَّ
ُ
 لصعوبــة رصــد جميــع املعابــر احلدوديــة، ت

ً
29- إدراكا

ي لتهريــب املهاجريــن. التعــاون عبــر احلــدود للتصــدِّ

ع الــدول األطــراف علــى القيــام دون إبطــاء، عنــد االقتضــاء، ومبــا يتســق مــع التزاماتهــا  شــجَّ
ُ
30- ت

فــي إطــار اتفاقيــة فيينــا للعالقــات القنصليــة وغيرهــا مــن املعاهــدات ذات الصلــة، بإخطــار الهيئــات 
بــون جنســيتها، مبوافقــة الشــخص املعنــي، وعنــد  القنصليــة للدولــة التــي يحمــل املهاجــرون املهرَّ
االقتضــاء موافقــة هيئــات الرعايــة االجتماعيــة، وإتاحــة الســبل للحصــول علــى املســاعدة، ال ســيما 

للمهاجريــن الضعفــاء، وبخاصــة النســاء واألطفــال، وتيســير إعادتهــم.

31- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي اســتخدام خالصــة قضايــا اجلرميــة املنظمــة التــي 
هــا املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة، ودعــم بوابــة إدارة املعــارف، املســماة بوابــة “املــوارد  أعدَّ
 ،

ً
مؤخــرا املكتــب  أنشــأها  التــي  “شــيرلوك”(،  )بوابــة  باجلرميــة”  املتعلقــة  والقوانــني  اإللكترونيــة 

واملســاهمة فيهــا، مــن أجــل تشــجيع تبــادل املعلومــات.

رات واجلرميــة أن يواصــل جهــوده ملســاعدة  32- طلــب الفريــق العامــل إلــى املكتــب املعنــي باملخــدِّ
ــدة علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي  الــدول األطــراف علــى التشــارك فــي اخلبــرات واملمارســات اجليِّ

والدولــي.
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ع الــدول األطــراف علــى أن تنظــر فــي اعتمــاد أو تكييــف منــوذج نظــام اإلبــالغ الطوعــي  شــجَّ
ُ
33- ت

رات واجلرميــة بنــاًء علــى طلــب عمليــة بالــي بشــأن تهريــب  الــذي اســتحدثه املكتــب املعنــي باملخــدِّ
النــاس واالجتــار باألشــخاص ومــا يتصــل بذلــك مــن جرائــم عبــر وطنيــة، كوســيلة جلمــع وتبــادل 

ســق ومتواصــل. ــى نحــو متَّ ــة عل املعلومــات عــن تهريــب املهاجريــن واألفعــال ذات الصل

- االجتماع الثالث، من 18 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015
ً
ثالثا

 ألحــكام القانــون الدولــي املنطبقــة، 
ً
1- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي بســط واليتهــا القضائيــة، وفقــا

علــى حــوادث تهريــب املهاجريــن فــي أعالــي البحــار عندمــا يتعلــق األمــر بســفن مجهولــة الهويــة، مبــا 
ــد  ــل فيهــا املهاجــرون إلــى الشــاطئ علــى يــد فــرق اإلنقــاذ نتيجــة لفعــل متعمَّ

َ
يشــمل احلــاالت التــي ُينق

بــني يهــدف إلــى احلــثِّ علــى إنقــاذ املهاجريــن، ولعــل الــدول تــود النظــر فــي تنفيــذ  مــن جانــب املهرِّ
ــا.  تامًّ

ً
املــادة 15 مــن االتفاقيــة تنفيــذا

2- ينبغــي للــدول أن تعامــل تهريــب املهاجريــن علــى أنــه جرميــة جنائيــة وليــس مســألة هجــرة 
فحســب، وأن تدرجــه فــي عــداد اجلرائــم األصليــة لغســل األمــوال.

دة األطــراف وإقليميــة وثنائيــة  3- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي اعتمــاد اتفاقــات وترتيبــات متعــدِّ
ــل  لتنفيــذ املــادة 8 مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر واجلــو، املكمِّ
ــة  التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة، بغيــة وضــع أطــر زمنيــة معقول

مــة مبوجــب أحــكام تلــك املــادة. للــرد علــى الطلبــات املقدَّ

ضــني للخطــر فــي  بــني املعرَّ ــارة الذيــن يســاعدون املهاجريــن املهرَّ  تعتبــر البحَّ
َّ
4- ينبغــي للــدول أال

 ألحــكام الدولــي املنطبقــة.
ً
ــا، وفقــا البحــر أو ينقذونهــم أو ينـــزلونهم إلــى الشــاطئ مســؤولني جنائيًّ

5- ينبغــي للــدول أن تكفــل، عنــد االقتضــاء، تلبيــة االحتياجــات الفوريــة واألساســية لألشــخاص 
وأن  النفســية،  الرعايــة  مــن  احتياجاتهــم  أمكــن،  وإن  الطبيــة،  احتياجاتهــم  فيهــا  بــني، مبــا  املهرَّ
ــر 

ِّ
ل تواصلهــم فــي وقــت مناســب مــع أســرهم ومــع املكاتــب القنصليــة التــي يتبعونهــا، وأن توف تســهِّ

ضمانــات لســالمتهم، وذلــك بالتعــاون مــع اجلهــات ذات الصلــة، مبــا يشــمل قــوى املجتمــع املدنــي 
الفاعلــة.

ع الــدول علــى أن تعتمــد، وفقــا ًألطرهــا القانونيــة الداخليــة، إجــراءات ومبــادئ توجيهيــة  شــجَّ
ُ
6- ت

بــني، مبــن فيهــم األطفــال والضحايــا املحتملــون لالجتــار  بشــأن اســتقاء املعلومــات مــن املهاجريــن املهرَّ
باألشــخاص، وإجــراء املقابــالت معهــم، علــى نحــو فعــال وفــي وقــت مناســب بغــرض إجــراء التحقيقــات 

الالزمــة، علــى أن تراَعــي فــي ذلــك حقــوق اإلنســان املكفولــة لهــم وهشاشــة حالهــم.

بــني علــى التعــاون مــع جهــات التحقيــق، مبــا يشــمل  ع املهاجريــن املهرَّ 7- ينبغــي للــدول أن تشــجِّ
ــر توفــر  ــة، أن تنظــر فــي اتخــاذ تدابي ــادة 24 مــن االتفاقي  بامل

ً
اإلدالء بالشــهادة، وينبغــي لهــا، عمــال

حمايــة فعالــة ملــن يقــوم منهــم بذلــك، وحســب االقتضــاء، ألســرهم وأحبابهــم، مــن أيِّ عمــل انتقامــي 
تــة أو مســاعدتهم علــى 

َّ
محتمــل، مبــا يشــمل، عنــد االقتضــاء، النظــر فــي منحهــم تصاريــح إقامــة مؤق

تغييــر محــال إقامتهــم.
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مــة وبروتوكــول مكافحــة تهريــب 
َّ
ز اســتخدام اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظ 8- ينبغــي للــدول أن تعــزِّ

ــر قــدر ممكــن مــن  ــر أكب ــني وتوفي ــي بهــدف تيســير تســليم املطلوب ــاون الدول ــن كأســاس للتع املهاجري
 للمادتــني 16 و18 مــن االتفاقيــة.

ً
املســاعدة القانونيــة املتبادلــة فــي قضايــا تهريــب املهاجريــن، وفقــا

9- ينبغــي للــدول أن حتــرص فــي تنفيــذ بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن علــى االســتفادة 
التامــة مــن األدوات التــي توفرهــا االتفاقيــة، مبــا يشــمل، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، الضبــط 
واملصــادرة واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة وتســليم املطلوبــني وحمايــة الشــهود واســتخدام أســاليب 

التحــري اخلاصــة.

ع الــدول، حســب االقتضــاء، علــى تبــادل املعلومــات عــن أفضــل املمارســات واإلجــراءات  شــجَّ
ُ
10- ت

ي حلــوادث متصلــة بتهريــب املهاجريــن عــن طريــق  والقوائــم املرجعيــة املســتخدمة، عنــد التصــدِّ
 عــن املعلومــات املتعلقــة باكتشــافهم، بغيــة الســماح بإجــراء حتقيقــات قائمــة علــى 

ً
البحــر، فضــال

معلومــات اســتخبارية واســتخدام مؤشــرات للكشــف عــن تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البــر.

ي لهذه املشــكلة  11- ينبغي للدول أن تنظر في إنشــاء آلية أو هيئة وطنية لتنســيق عمليات للتصدِّ
دة علــى صعيــد اجلهــاز احلكومــي بأكملــه، مبــا يشــمل الــوزارات املعنيــة  تنهــض بهــا جهــات معنيــة متعــدِّ
بإنفــاذ القانــون والعدالــة اجلنائيــة وحمايــة احلــدود وشــؤون الهجــرة والشــؤون اخلارجيــة، بالتعــاون 
مــع قــوى املجتمــع املدنــي ذات الصلــة، مــن أجــل الكشــف عــن عمليــات تهريــب املهاجريــن وعرقلتهــا 

 لبروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن.
ً
ومنعهــا، وفقــا

12- ينبغــي للــدول أن تعالــج األســباب اجلذريــة لتهريــب املهاجريــن، بنــاء علــى التزاماتهــا املشــتركة، 
بــون بســبل  مــن أجــل منــع تلــك اجلرميــة ومكافحتهــا، وأن تزيــل املشــاق التــي يواجههــا املهاجــرون املهرَّ
ز دور اآلليــات اإلقليميــة  مــن بينهــا توثيــق التعــاون بــني بلــدان املنشــأ والعبــور واملقصــد، وينبغــي أن تعــزِّ

ودور املنظمــات الدوليــة ذات الصلــة فــي ذلــك الشــأن.

13- ينبغــي لألمانــة أن تواصــل، فــي حــدود واليتهــا، تقــدمي املســاعدة التقنيــة للــدول التــي تطلــب 
 فــي بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن، وأن تواصــل وضــع األدلــة واملبــادئ 

ً
أن تصبــح أطرافــا

ي التــي  التوجيهيــة التــي قــد تســهم فــي التنفيــذ الكامــل لهــذا البروتوكــول وفــي تعزيــز تدابيــر التصــدِّ
خذهــا الــدول، فــي مجــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، لتهريــب املهاجريــن ومــا يتصــل بــه مــن  تتَّ

جرائــم. 

 اللتزاماتهــا الدوليــة الســارية، ومنهــا التزاماتهــا مبقتضــى املــادة 19 مــن 
ً
14- ينبغــي للــدول، وفقــا

بــني وأن  بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن، أن تكفــل املراعــاة التامــة حلقــوق املهاجريــن املهرَّ
ــا ملبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية عنــد تقــدمي املســاعدة واحلمايــة وأن تراعــي علــى   تامًّ

ً
متتثــل امتثــاال

النحــو الواجــب مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية فــي مختلــف األحــوال، مبــا فــي ذلــك خــالل عمليــات 
االعتــراض فــي البحــر.

، وذلــك 
ً
 كامــال

ً
15- ينبغــي للــدول أن تســعى إلــى تنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 تنفيــذا

ألغــراض منهــا املســاعدة علــى منــع تهريــب املهاجريــن. 

16- ينبغــي للــدول أن تبــذل املزيــد مــن اجلهــود فــي ميــدان التعــاون اإلمنائــي علــى نحــو يركــز علــى 
احلــد مــن الفقــر وتعزيــز التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وذلــك بدعــم النمــو االقتصــادي الشــامل 
للجميــع مــن خــالل تهيئــة فــرص لالســتثمار وإيجــاد فــرص عمــل الئــق وحتســني ســبل تقــدمي خدمــات 

أساســية مثــل التعليــم والصحــة، بغيــة منــع تهريــب املهاجريــن.
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صــدر 
ُ
مــة وأن ت

َّ
ز القنــوات املناســبة للهجــرة الشــرعية واملنظ ــر أو تعــزِّ

ِّ
17- ينبغــي للــدول أن توف

تأشــيرات دخــول فــي البلــدان التــي يأتــي منهــا املهاجــرون والبلــدان التــي يعبرونهــا، بغيــة احلــد مــن 
األخطــار التــي تشــكلها منظمــات التهريــب.

ع الدول على وضع وتنفيذ سياســات وطنية شــاملة بشــأن الهجرة ملنع تهريب املهاجرين،  شــجَّ
ُ
18- ت

مبــا فــي ذلــك، عنــد االقتضــاء، النظــر فــي إنشــاء مؤسســات عموميــة متعــددة القطاعــات، بالتعــاون مــع 
.
ً
 كامــال

ً
املجتمــع املدنــي واملهاجريــن، وبنــاء القــدرات مــن أجــل تنفيــذ تلــك السياســات تنفيــذا

ــر املصحوبــني منهــم  بــني، ال ســيما غي ــدرك أنَّ األطفــال واملراهقــني املهرَّ ــدول أن ت 19- ينبغــي لل
ضــون خلطــر كبيــر. وعليهــا أن تتخــذ تدابيــر حلمايتهــم وصــون حقوقهــم، مــع االحتــرام  بذويهــم، معرَّ

الواجــب ملبــدأ مراعــاة مصلحــة الطفــل العليــا.

ذكــي الوعــي باملخاطــر التــي تنطــوي عليهــا أنشــطة مهربــي املهاجريــن 
ُ
20- ينبغــي للــدول أن ت

آليــات  نشــئ 
ُ
ت وأن  التطبيــق،  الواجبــة  واإلجــراءات  بحقوقهــم  املهاجريــن  إعــالم  مــع  اإلجراميــة، 

لتحديــد هويــة األطفــال املهاجريــن غيــر املصحوبــني بذويهــم وتوفيــر احلمايــة لهــم، وذلــك بالتعــاون 
مــع املنظمــات الدوليــة وقــوى املجتمــع املدنــي ذات الصلــة.

ــر احلمايــة لألطفــال غيــر املصحوبــني بذويهــم حتــت إشــراف الســلطات 
ِّ
21- ينبغــي للــدول أن توف

اإلداريــة ذات الصلــة أو محاكــم األحــداث، مبــا يشــمل تعيــني أوصيــاء ميكــن أن يكونــوا مــن املتطوعني.

ــع واســتبانة أســر  22- ينبغــي لــدول املنشــأ والعبــور واملقصــد أن تتعــاون قــدر املســتطاع علــى تتبُّ
األطفــال املهاجريــن غيــر املصحوبــني بذويهــم.

23- ينبغــي للــدول أن تســعى إلــى توفيــر رعايــة متخصصــة لألطفــال واملراهقــني غيــر املصحوبــني 
ــى مــكان مناســب وآمــن؛ وإعالمهــم بحقوقهــم  ــل نقلهــم إل ــى أوطانهــم، مث ــاء إعادتهــم إل بذويهــم أثن
وبــأنَّ الهــدف األساســي املنشــود مــن ذلــك هــو املحافظــة علــى ســالمتهم البدنيــة والنفســية؛ وعرضهــم 
لــة إلجــراء مقابــالت معهــم، مــع مراعــاة نــوع جنســهم وأعمارهــم؛ وتوفيــر مــا قــد  علــى ســلطات مؤهَّ

يلــزم مــن خدمــات الطــوارئ الطبيــة والنفســية األساســية.

24- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي تضمــني صفــوف موظفيهــا الوطنيــني املختصــني بشــؤون الهجــرة 
 علــى حمايــة حقــوق األطفــال والنســاء ممــن هــم عرضــة خلطــر التهريــب.

ً
بــني خصيصــا موظفــني مدرَّ

25- ينبغــي لــدول املنشــأ أن تنظــر فــي إعمــال نظــام لتصاريــح خــروج األطفــال املنفصلــني عــن 
 لقوانينهــا ولوائحهــا الداخليــة كتدبيــر وقائــي.

ً
ذويهــم أو غيــر املصحوبــني بهــم وفقــا

ع الــدول علــى مكافحــة تزويــر وثائــق وجــوازات الســفر، الــذي ييســر تهريــب املهاجريــن،  شــجَّ
ُ
26- ت

فــة املضبوطــة وتصنيفهــا  باللجــوء إلــى حتليــل روابــط التزييــف مــن أجــل املقارنــة بــني الوثائــق املزيَّ
بغيــة حتديــد مصدرهــا.

ع الــدول علــى اســتخدام األدوات املبتكــرة والنظــم املؤمتتــة فــي الكشــف عــن وثائــق  شــجَّ
ُ
27- ت

رة ومكافحــة تزويــر وثائــق الســفر، مبــا فــي ذلــك اســتخدام قواعــد للبيانــات، مثــل قاعــدة  الســفر املــزوَّ
بيانــات وثائــق الســفر املســروقة واملفقــودة التابعــة للمنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة )اإلنتربــول(، 
ونظــام وثائــق مكتبــة اإلنتربــول الرقميــة للتنبيهــات )DIAL Doc(، وأعمــال منظمــة الطيــران املدنــي 
الدولــي املتعلقــة بأمــن وثائــق الســفر، التــي تتيــح للبلــدان تبــادل اإلخطــارات العامليــة عــن األشــكال 

 لتزييــف الوثائــق.
ً
املكتشــفة حديثــا
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28- ينبغــي للــدول أن تســعى، عنــد االقتضــاء، إلبــرام ترتيبــات للتعــاون الثنائــي مــع بلــدان املنشــأ 
والعبــور واملقصــد املعروفــة، وأن تقيــم صــالت، بطرائــق منهــا تعيــني ضبــاط اتصــال، بأجهــزة إنفــاذ 
القانــون والعدالــة اجلنائيــة املعنيــة وشــركات النقــل التجــاري والدوائــر الصناعيــة اخلاصــة ذات 

الصلــة مــن أجــل مكافحــة تهريــب املهاجريــن علــى نحــو فعــال.

ع الــدول علــى أن تنظــر فــي التعــاون مــع منظمــات املجتمــع املدنــي ذات الصلــة وأن  شــجَّ
ُ
29- ت

 مــا 
ً
تســتخدم حمــالت إعالميــة لزيــادة وعــي اجلمهــور بــأنَّ تهريــب املهاجريــن نشــاط إجرامــي كثيــرا

 علــى ســالمة املهاجريــن 
ً
 جســيما

ً
ترتكبــه جماعــات إجراميــة منظمــة بهــدف الربــح وأنــه يشــكل خطــرا

وأمنهــم وصحتهــم.

ع الــدول علــى التفطــن ملــا قــد توفــره قوانينهــا وسياســاتها الوطنيــة مــن عوامــل محفــزة  شــجَّ
ُ
30- ت

للهجــرة غيــر النظاميــة، وال ســيما لألطفــال املهاجريــن غيــر املصحوبــني بذويهــم أو مــا تنطــوي عليــه 
بــون جلــذب املهاجريــن املحتملــني. مــن جوانــب ميكــن أن يســتغلها املهرِّ

31- ينبغــي للــدول أن تــدرك العواقــب املترتبــة علــى أفعــال املنظمــات اإلجراميــة عبــر الوطنيــة 
الضالعــة فــي تهريــب املهاجريــن، مبــا فــي ذلــك عواقــب تورطهــا فــي إفســاد املوظفــني العموميــني.

32- ينبغــي للــدول أن تأخــذ فــي االعتبــار أنَّ أنشــطة املنظمــات اإلجراميــة عبــر الوطنيــة الضالعــة 
 
ً
ــر فــي بعــض احلــاالت، بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، دعمــا

ِّ
فــي تهريــب املهاجريــن ميكــن أن توف

ــا ألنــواع أخــرى مــن اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة واملنظمــات اإلرهابيــة. ماليًّ

ــق فهمهــا ألســاليب عمــل اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة  33- ينبغــي للــدول أن تعمِّ
الضالعــة فــي تهريــب املهاجريــن وعواقــب أنشــطتها مــن أجــل تعزيــز تدابيــر التصــدي فــي مجــال منــع 

اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة علــى كل مــن الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

ز قدرتهــا علــى بــدء وإجــراء حتقيقــات ماليــة اســتباقية بهــدف ضبــط  34- ينبغــي للــدول أن تعــزِّ
املوجــودات اجلنائيــة واســتعادتها فــي قضايــا تهريــب املهاجريــن. وينبغــي أن تشــمل جهودهــا فــي هــذا 
الشــأن ضمــان وجــود صــالت أفضــل وأكثــر منهجيــة بــني وحــدات االســتخبارات املاليــة وأجهــزة إنفــاذ 
القانــون واجلهــاز القضائــي، مــن أجــل مكافحــة متويــل اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة. ولبلــوغ هــذا 
مــي خدمــات   تعزيــز التعــاون مــع مؤسســات ماليــة، مثــل املصــارف ومقدِّ

ً
الهــدف، ينبغــي للــدول أيضــا

التحويــل االئتمانــي وجهــات إصــدار البطاقــات االئتمانيــة.

الــة مــن جانــب الــدول فــي جميــع املحافــل  ع علــى املشــاركة الفعَّ 35- ينبغــي للمؤمتــر أن يشــجِّ
ــب االزدواجيــة غيــر الضروريــة فــي اجلهــود، مــن أجــل 

ُّ
الثنائيــة واإلقليميــة والعامليــة املالئمــة، مــع جتن

ــر  ــة وتدابي ــادل املعــارف وأفضــل املمارســات بشــأن التحقيقــات املالي ــى جمــع وتب تنشــيط العمــل عل
ــن. ــة مــن تهريــب املهاجري ــة املتأتي ــدات اإلجرامي ــي تســتهدف العائ التصــدي الت

ز التعــاون الدولــي بــني الدوائــر القانونيــة وأجهــزة الشــرطة، وال ســيما  36- ينبغــي للــدول أن تعــزِّ
فــي التحــري عــن الشــبكات اإلجراميــة البــارزة الضالعــة فــي تهريــب املهاجريــن وإســاءة معاملــة 

بــني وممارســة العنــف ضدهــم. املهاجريــن املهرَّ

37- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي تكليــف األمانــة بــأن جتمــع معلومــات عــن تهريــب املهاجريــن وتعــدَّ 
 فــي هــذا الشــأن بالتعــاون والتشــاور الوثيقــني مــع الــدول.

ً
ــا شــامال  عامليًّ

ً
تقريــرا
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38- ينبغــي للمؤمتــر أن ينظــر فــي جميــع اخليــارات الكفيلــة بتأمــني احلصــول علــى معلومــات 
تهريــب  املنظمــة وبروتوكــول مكافحــة  الفعلــي التفاقيــة اجلرميــة  التنفيــذ  ســقة عــن  موثوقــة ومتَّ
املهاجريــن بغيــة التعــرف علــى الثغــرات القائمــة وحتديــد االحتياجــات الالزمــة مــن املســاعدة التقنيــة 

ــدة. وتســليط الضــوء علــى التجــارب الناجحــة واملمارســات اجليِّ

بــي  ع الــدول علــى إجــراء دراســات وبحــوث ميدانيــة للتعــرف علــى مالمــح وخصائــص مهرِّ شــجَّ
ُ
39- ت

املهاجريــن. ومــن شــأن نتائــج هــذه الدراســات أن تســاعد علــى وضــع توصيــات عمليــة ملعاجلــة مشــكلة 
تهريــب املهاجريــن وال ســيما األطفــال.

اة بوابــة املــوارد اإللكترونيــة  ج الســتخدام بوابــة إدارة املعرفــة، املســمَّ 40- ينبغــي للــدول أن تــروِّ
والقوانــني املتعلقــة باجلرميــة )بوابــة شــيرلوك( مــن أجــل تيســير تبــادل املعلومــات عن تنفيــذ بروتوكول 

مكافحــة تهريــب املهاجريــن.

41- ينبغــي للــدول أن تواصــل دعــم مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة فــي النهــوض 
بواليتــه فيمــا يتعلــق بتنفيــذ بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجرين.

- االجتماع الرابع، من 11 إلى 13 أيلول/سبتمبر 2017
ً
رابعا

ع الــدول األطــراف علــى تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة  1- تشــجَّ
عبــر الوطنيــة وبروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن، وال ســيما فيمــا يتعلــق بالفســاد وغســل األمــوال 

ومصــادرة عائــدات اجلرميــة.

ع الــدول األطــراف علــى تعزيــز اجلهــود الراميــة إلــى مصــادرة عائــدات اجلرميــة املتصلــة  2- تشــجَّ
ع علــى معاجلــة الروابــط بــني األربــاح الناشــئة عــن تهريــب املهاجريــن  بتهريــب املهاجريــن، وتشــجَّ

وســائر أشــكال اجلرميــة.

ع الــدول األطــراف علــى إنشــاء آليــات ميكــن بواســطتها تبــادل املعلومــات عــن احلــاالت  3- تشــجَّ
التــي تنطــوي علــى تهريــب املهاجريــن علــى نحــو ســريع وفعــال بــني الســلطات علــى كل مــن الصعيــد 

الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

4- ينبغــي أن تكفــل الــدول األطــراف جمــع وحتليــل وتبــادل البيانــات املســتمدة مــن طائفــة واســعة مــن 
ة من الهواتف واحلواســيب وأشــرطة الفيديو والصور والبريد  املصادر، مبا في ذلك البيانات املســتمدَّ

اإللكترونــي والبيانــات املتعلقــة بالتدفقــات املاليــة، فــي التحقيقات واملالحقات القضائية للمهربني.

ــر علــى أفضــل وجــه جمــع األدلــة فــي  5- ينبغــي أن تكفــل الــدول األطــراف اتخــاذ تدابيــر تيسِّ
قضايــا تهريــب املهاجريــن، مبــا فــي ذلــك مــن خــالل توفيــر حمايــة خاصــة للشــهود طــوال عمليــة 

القضائيــة. التحقيــق واإلجــراءات 

إلــى تدريــب  التقنيــة،  الــدول األطــراف، بطرائــق منهــا تقــدمي املســاعدة  6- ينبغــي أن تســعى 
املمارســني علــى اســتخدام التعــاون القانونــي الرســمي وغيــر الرســمي، مبــا يشــمل اســتخدام اتفاقيــة 
األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة عنــد االقتضــاء كأســاس قانونــي لتســليم 

املطلوبــني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة، فــي مكافحــة تهريــب املهاجريــن.
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تهريب املهاجرين

 لقوانينهــا الوطنيــة، بإنشــاء أفرقــة حتقيــق مشــتركة 
ً
ع الــدول األطــراف علــى القيــام، وفقــا 7- تشــجَّ

ي اخلاصــة فــي  مــن خــالل اتفاقــات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف واالســتفادة مــن أســاليب التحــرِّ
مكافحــة تهريــب املهاجريــن.

8- ينبغــي للــدول األطــراف أن تســتفيد إلــى أقصــى درجــة مــن أحــكام التعــاون الدولــي الــواردة فــي 
ــاون  ــادة 13 املتعلقــة بالتع ــل امل ــة، مث ــر الوطني ــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عب اتفاقي
الدولــي ألغــراض املصــادرة، التــي يتعــني اعتبارهــا داعمــة للمــادة 12 املتعلقــة باملصــادرة والضبــط، 

وذلــك بغــرض تيســير التعــاون الدولــي فــي مجــال مصــادرة املوجــودات حيثمــا وجــدت.

ــة مــن أدوات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة، مــع  ع الــدول األطــراف علــى االســتفادة الكامل 9- تشــجَّ
مالحظــة أنَّ املشــاورات الثنائيــة غيــر الرســمية ثبتــت فعاليتهــا فــي تيســير تقــدمي املســاعدة، وال ســيما 
مــن خــالل تيســير تقــدمي الــردود الســريعة علــى طلبــات احلصــول علــى األدلــة واملســاعدات األخــرى.

10- ينبغــي للــدول األطــراف أن تكفــل االمتثــال ملقتضيــات بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن 
ــد الســفن  ــى حتدي ــة املكلفــة باملســاعدة عل ــى إبــالغ األمــني العــام بالســلطات الوطني ــي تنــص عل الت
، فــي الدخــول فــي 

ً
الضالعــة فــي تهريــب املهاجريــن فــي البحــر، والنظــر، حيثمــا يكــون ذلــك مناســبا

اتفاقــات ثنائيــة لتيســير التنســيق والتعــاون الســريعني واآلنيــني أثنــاء العمليــات البحريــة.

11- ينبغــي للــدول األطــراف أن تكفــل، مبــا يتوافــق مــع تشــريعاتها الوطنيــة والبروتوكــول، إدراك 
الناقلــني التجاريــني العاملــني فــي اجلــو والبــر والبحــر ملســؤولياتهم باعتبارهــم ناقلــني وإدراكهــم 

ملخاطــر تهريــب املهاجريــن وعواقبــه.

 فــي اعتمــاد تدابيــر التوعيــة 
ً
12- مــع مراعــاة التوصيــة 11، ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر أيضــا

التــي تنطبــق علــى الكيانــات التجاريــة األخــرى التــي ال تنشــط فــي نقــل الــركاب والتــي ميكــن أن ُيســاء 
اســتخداُمها فــي تهريــب املهاجريــن.

13- مــع مراعــاة أنَّ “املنفعــة املاليــة أو املنفعــة املاديــة األخــرى” هــي الغــرض مــن تهريــب املهاجريــن 
فــي إطــار التعريــف الدولــي حســبما هــو وارد فــي بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن، وأنَّ هــذه 
 مــا تكــون هــي الســبب فــي تعريــض حيــاة املهاجريــن للخطــر، ينبغــي للــدول األطــراف 

ً
املنفعــة كثيــرا

أن تعطــي األوليــة، حســب االقتضــاء، للتحقيقــات واملالحقــات القضائيــة املتعلقــة بقضايــا تهريــب 
املهاجريــن التــي توجــد فيهــا منفعــة ماليــة واضحــة.

14- ينبغــي للــدول األطــراف أن تعمــل علــى زيــادة الوعــي بقيمــة تتبــع التدفقــات املاليــة فيمــا يتعلــق 
بقضايــا تهريــب املهاجرين.

15- ينبغــي للــدول األطــراف أن تكفــل االمتثــال اللتزاماتهــا مبوجــب املــادة 18، مبــا فــي ذلــك 
غ لــه أو غيــر معقــول، إعــادة املهاجريــن  ــر وتقبــل، دون إبطــاء ال مســوِّ الســعي إلــى التأكــد مــن أنهــا تيسِّ
املهربــني الذيــن هــم مــن رعاياهــا أو الذيــن يتمتعــون باحلقــوق القانونيــة لإلقامــة الدائمــة فــي إقليمهــا 

وقــت إعادتهــم.
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التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

- االجتماع اخلامس، يومي 19 و20 تشرين األول/أكتوبر 2010
ً
خامسا

1- ينبغي للدول األطراف أن تقوم مبا يلي:

هــة إلــى تدريــب أجهــزة إنفــاذ القانــون  تيســير أنشــطة املســاعدة علــى بنــاء القــدرات املوجَّ )أ( 
ــة علــى مكافحــة تهريــب املهاجريــن، حيثمــا أمكــن؛ والعدالــة اجلنائيــة املختصَّ

صة،  حتديــد جهــات وصــل علــى الصعيــد الوطنــي، وال ســيما لدى األجهزة املعنية املتخصِّ )ب( 
ي لتهريــب املهاجريــن، وتيســير التبــادل املنتظــم للممارســات الفضلــى بــني جهــات الوصــل  للتصــدِّ

هــذه؛

بــني، بهــدف تيســير التعــاون مــع املوظفــني  خــاذ تدابيــر لبــثِّ الثقــة لــدى املهاجريــن املهرَّ
ِّ
ات )ج( 

فــني بإنفــاذ القانــون؛
َّ
املكل

ي بصــورة شــاملة،  ســق مــع التزاماتهــا مبوجــب البروتوكــول تكفــل التصــدِّ خــاذ تدابيــر تتَّ
ِّ
ات )د( 

ا  بــني قضائيًّ فــي مجــال العدالــة اجلنائيــة، جلرائــم تهريــب املهاجريــن بإجــراءات مناســبة ملالحقــة املهرِّ
مــة  بــني، وال ســيما األطفــال واملراهقــني موضــوع األفعــال املجرَّ مــع توفيــر احلمايــة للمهاجريــن املهرَّ

فــي املــادة 6 مــن البروتوكــول.

2- ينبغي للدول األطراف أن تنظر فيما يلي:

ــال، مبــا يشــمل املســاعدة القانونيــة املتبادلــة، وتبــادل  تشــجيع التعــاون الدولــي الفعَّ )أ( 
املعلومــات بــني بلــدان املنشــأ واملعبــر واملقصــد، بشــأن قضايــا تهريــب املهاجريــن، مبــا يشــمل التعــاون 

مــة ووفــق أحكامهــا؛
َّ
مــن خــالل اتفاقيــة اجلرميــة املنظ

طــة فــي قضايــا تهريــب املهاجريــن مــن  ي للشــبكات اإلجراميــة عبــر الوطنيــة املتورِّ التصــدِّ )ب( 
خــالل التعــاون وتبــادل املعلومــات بــني أجهــزة إنفــاذ القانــون فــي بلــدان املصــدر والعبــور واملقصــد، 
يــات والتحقيقــات عبــر الوطنيــة،  ــن مــن االضطــالع بهــذه األنــواع مــن التحرِّ

ُّ
وتوفيــر التدريــب للتمك

مــة وبروتوكــول تهريــب املهاجريــن؛
َّ
فــق مــع أهــداف اتفاقيــة اجلرميــة املنظ مبــا يتَّ

كفالــة تبــادل املســاعدة القانونيــة علــى الصعيــد اإلقليمــي بــني الســلطات القضائيــة،  )ج( 
حســب االقتضــاء، مبــا يشــمل تبادلهــا مــن خــالل الشــبكات القائمــة؛

 للتشــريعات الداخليــة، مبــا 
ً
ــة، عنــد االقتضــاء ووفقــا لــني للســلطات املختصَّ

ِّ
انتــداب ممث )د( 

يشــمل مســؤولي االتصــاالت القضائيــة وغيرهــم مــن اخلبــراء، للعمــل فيمــا بــني البلــدان الواقعــة 
ــى امتــداد كل درب مــن دروب الهجــرة بهــدف تيســير االتصــال وتبــادل املعلومــات عــن الشــبكات  عل

طــة فــي تهريــب املهاجريــن ومتابعــة طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة؛ اإلجراميــة املتورِّ

 
ً
لــني القنصليــني، حســب االقتضــاء ووفقــا

ِّ
ــال مــع املوظفــني املمث تشــجيع التواصــل الفعَّ )ه ( 

بــني؛ للبروتوكــول واتفاقيــة فيينــا للعالقــات القنصليــة، مــن أجــل تيســير املســاعدة للمهاجريــن املهرَّ

وضــع اتفاقــات للتعــاون اإلقليمــي والثنائــي، حســب االقتضــاء، مــن أجل تيســير املســاعدة  )و( 
بــني مــن بلــدان ال يوجــد لهــا متثيــل دبلوماســي فــي اإلقليــم الــذي يوجــد بــه الشــخص  للمهاجريــن املهرَّ

موضــوع هــذه اجلرميــة؛

يــات وأدوات للتعــاون  ــا ُيســتَجدُّ مــن أشــكال وحتدِّ تزويــد مؤمتــر األطــراف مبعلومــات عمَّ )ز( 
ــن، مبــا يشــمل بيانــات عــن تنفيــذ أحــكام بروتوكــول مكافحــة  الدولــي فــي قضايــا تهريــب املهاجري

مــة فــي مجــال مكافحــة تهريــب املهاجريــن؛
َّ
تهريــب املهاجريــن واتفاقيــة اجلرميــة املنظ
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هــة  تدعيــم أنشــطة بنــاء القــدرات والتدريــب، عنــد االقتضــاء، مبــا يشــمل األنشــطة املوجَّ )ح( 
ــادل املعلومــات بــني ســلطات إدارة احلــدود فــي  ــك تب ملوظفــي شــؤون الهجــرة وإدارة احلــدود، وكذل
الــة ملكافحــة جرميــة تهريــب  م أساســي أليِّ اســتراتيجية فعَّ بلــدان املنشــأ واملعبــر واملقصــد، كمقــوِّ

املهاجريــن؛

 
ً
توفيــر املســاعدة التقنيــة للبلــدان الواقعــة علــى امتــداد دروب تهريــب املهاجريــن وفقــا )ط( 

ألحــكام الفقــرة 3 مــن املــادة 14 مــن البروتوكــول؛

طــر ثنائيــة وإقليميــة ودوليــة مــن أجل تعزيز قدرات الســلطات 
ُ
توفيــر فــرص للتدريــب فــي أ )ي( 

ــة علــى منــع ومكافحــة تهريــب املهاجريــن، مبــا يشــمل اســتخدام أســلوب التحقيقــات  الوطنيــة املختصَّ
واملحاكمــات التمثيليــة فــي التدريــب؛

اســتعراض اإلجــراءات واملمارســات الوطنيــة املتعلقــة بالتعــاون الدولــي مــن أجــل التوســع  )ك( 
القضائيــة  والتعــاون عبــر احلــدود واملالحقــات  التحقيقــات  فــي  القانونيــة  املســاعدة  تبــادل  فــي 
واإلجــراءات القضائيــة، عنــد االقتضــاء، فيمــا يتعلــق بتهريــب املهاجريــن وتيســير التشــاور فــي ســياق 

ــة التطبيــق. ــة الواجب  ألحــكام القانــون الدولــي والقوانــني الوطني
ً
طلبــات التســليم وفقــا

3- ينبغــي للــدول األطــراف أن تعالــج األســباب األساســية لتهريــب املهاجريــن بأســلوب شــامل 
ــى كلٍّ مــن الصعيــد الوطنــي والثنائــي واإلقليمــي والدولــي، مــع مراعــاة الواقــع  ــق ومباشــر عل ومنسَّ
االجتماعــي االقتصــادي للمهاجريــن وإيــالء اهتمــام خــاص للمناطــق التــي تعانــي مــن احلرمــان 

واالجتماعــي. االقتصــادي 

4- ينبغي للدول األطراف أن تنظر في القيام مبا يلي:

ي لتهريــب املهاجريــن، مــع  بــني عنــد التصــدِّ حمايــة وصــون حقــوق وكرامــة املهاجريــن املهرَّ )أ( 
إيــالء اهتمــام خــاص للنســاء واألطفــال؛

مــة كوســيلة للحــد مــن 
َّ
توفيــر وتعزيــز قنــوات وقوانــني مناســبة للهجــرة النظاميــة واملنظ )ب( 

خطــر عصابــات التهريــب؛

كفالة التنفيذ الكامل ألحكام املادة 5 والفقرة 4 من املادة 6 من البروتوكول؛ )ج( 

رات واجلرميــة )املكتب(  توفيــر الدعــم الــالزم لتمكــني مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدِّ )د ( 
مــن زيــادة جهــوده فــي مجــال مكافحــة تهريــب املهاجريــن، وال ســيما توفيــر املســاعدة التقنيــة الالزمــة 

ــة؛ لبنــاء القــدرات واملعــارف املناســبة لــدى الســلطات املختصَّ

املســاهمة بقــدر املســتطاع فــي قاعــدة بيانــات الســوابق القضائيــة املتعلقــة بتهريــب  )ه ( 
للمكتــب. والتابعــة  املهاجريــن 

5- وأوصــى الفريــق العامــل بــأن ينظــر مؤمتــر األطــراف فــي اعتمــاد االســتبيان املتعلــق بتهريــب 
هــا الفريــق العامــل. املهاجريــن بصيغتــه التــي أقرَّ
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التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

- االجتماع السادس، من 11 إلى 13 أيلول/سبتمبر 2019
ً
سادسا

1- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي وضــع مبــادئ تشــريعية وتوجيهيــة منوذجيــة تســتند إلــى 
االتفاقــات والترتيبــات الدوليــة واإلقليميــة القائمــة ذات الصلــة لتيســير التعــاون.

2- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــم منتديــات للخبــراء واملوظفــني احلكوميــني ذوي الصلــة بغــرض 
تبــادل املمارســات الفضلــى فــي مجــال مكافحــة تهريــب املهاجريــن.

3- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي تأســيس شــبكات إقليميــة لضبــاط الشــرطة وأعضــاء 
النيابــات العامــة وســائر موظفــي إنفــاذ القانــون املتخصصــني فــي مكافحــة تهريــب املهاجريــن بغــرض 
ــة، مبــا يشــمل   لقوانينهــا املحلي

ً
ــا ــة بالتهريــب فــي الوقــت املناســب، وفق ــادل املعلومــات ذات الصل تب

املعلومــات عــن أدوات االتصــال التــي يســتخدمها املهربــون.

، فــي ضمــان 
ً
 لقوانينهــا املحليــة وحســبما يكــون الزمــا

ً
4- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر، وفقــا

بــني بغــرض دعــم التحقيقــات  توفيــر الترجمــة الشــفوية مــن أجــل التفاعــل مــع املهاجريــن املهرَّ
املهاجريــن  حقــوق  وحمايــة  املهاجريــن  بتهريــب  املتعلقــة  القضايــا  فــي  القضائيــة  واإلجــراءات 

بــني. املهرَّ

5- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي تعيــني ضبــاط اتصــال وموظفــني قضائيــني، والســلطات 
 لقوانينهــا املحليــة، بغــرض التعجيــل بتبــادل املعلومــات املفيــدة بــني البلــدان 

ً
ــة األخــرى، وفقــا املختصَّ

 التفاقــات أو ترتيبــات 
ً
الواقعــة علــى امتــداد دروب التهريــب. وينبغــي أن يكــون هــذا التعيــني خاضعــا

ثنائيــة أو متعــددة األطــراف بــني الــدول املعنيــة.

ــة متاحــة  ثــة عــن ســلطاتها املختصَّ 6- ينبغــي للــدول األطــراف أن تكفــل أن تظــل املعلومــات املحدَّ
ة املوجود على  للــدول األخــرى، مبــا فــي ذلــك مــن خــالل الدليل اإللكتروني للســلطات الوطنيــة املختصَّ

ابــة “شــيرلوك”(. ابــة إدارة املعــارف املعنيــة باملــوارد اإللكترونيــة والقوانــني املتعلقــة باجلرميــة )بوَّ بوَّ

7- ينبغــي للــدول األطــراف أن تقــوم بوضــع أدلــة إرشــادية لتمكــني موظفــي الشــرطة والهجــرة 
ــدان  ــات العامــة مــن التواصــل مــع نظرائهــم فــي البل ــون وأعضــاء النياب وســائر موظفــي إنفــاذ القان

األخــرى فــي الوقــت املناســب.

ع الــدول األطــراف علــى إشــراك خبــراء وموظفــني تنفيذيــني ضمــن ممثليهــم املشــاركني  شــجَّ
ُ
8- ت

فــي أعمــال الفريــق العامــل املعنــي بتهريــب املهاجريــن.

ع الــدول األطــراف علــى أن تقــوم بتجميــع البيانــات ذات الصلــة ودراســة إمكانيــة تقدميهــا  شــجَّ
ُ
9- ت

رات واجلرميــة )املكتــب(، علــى أســاس طوعــي، بغــرض دعــم  إلــى مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدِّ
مواصلــة جهــوده العامليــة فــي مجالــي البحــث والتحليــل الراميــة إلــى مكافحــة تهريــب املهاجريــن. 
جــَرى فــي تعــاون وثيــق مــع الــدول األطــراف علــى أســاس 

ُ
وينبغــي لهــذه البحــوث والتحليــالت أن ت

املعلومــات اإلحصائيــة التــي تقدمهــا تلــك الــدول.

10- ينبغــي للــدول األطــراف أن تتخــذ تدابيــر تضمــن توعيــة املوظفــني العموميــني، الذيــن يكــون 
 باملخاطــر التــي 

ً
 منهجيــة

ً
لهــم اتصــال باملهاجريــن الذيــن يعيشــون فــي أوضــاع غيــر نظاميــة، توعيــة

بــون. يتعــرض لهــا املهاجــرون املهرَّ
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ع الــدول األطــراف علــى أن تقــوم باستكشــاف وتنفيــذ تدابيــر الســتبانة طلبــات التعــاون  شــجَّ
ُ
11- ت

الدولــي واســتعراضها والــرد عليهــا فــي الوقــت املناســب، وبخاصــة طلبــات املســاعدة القانونيــة 
املتبادلــة املتعلقــة بقضايــا تهريــب املهاجريــن، مبــا يتماشــى مــع أحــكام اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة 

اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة وقوانينهــا املحليــة.

ع الــدول األطــراف علــى أن تعــزز قدراتهــا علــى الكشــف عــن الوثائــق االحتياليــة، مبــا  شــجَّ
ُ
12- ت

، بإعــداد ونشــر مبــادئ توجيهيــة للســلطات املعنيــة، وكذلــك تزويــد 
ً
فــي ذلــك وحســبما يكــون الزمــا

املمارســني باملعــدات املناســبة والتدريــب الــالزم.

حركــة  حريــة  بشــأن  الدوليــة  بااللتزامــات  اإلخــالل  دون  األطــراف،  للــدول  13- ينبغــي 
ــع ومكافحــة تهريــب  األشــخاص، أن تتعــاون مــن أجــل وضــع إجــراءات مالئمــة فــي املطــارات ملن

ا. جــوًّ املهاجريــن 

 
ً
14- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي اتبــاع نهــج مالئــم متعــدد التخصصــات يتضمــن أنواعــا
مختلفــة مــن التدخــالت مــن قبــل الشــرطة وأعضــاء النيابــات العامــة وحــرس احلــدود واملنظمــات غيــر 

احلكوميــة والقطــاع اخلــاص ملنــع ومكافحــة تهريــب املهاجريــن.

15- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي وســائل لتبــادل املعلومــات، مبــا يتماشــى مــع قوانينهــا 
املحليــة، بهــدف احلــد مــن فــرص تهريــب املهاجريــن إلــى البلــدان املضيفــة خــالل األحــداث الرياضيــة 

الدوليــة أو غيرهــا مــن األحــداث الكبــرى.

ذكــي الوعــي باملخاطــر التــي تنطــوي عليهــا أنشــطة مهربــي 
ُ
16- ينبغــي للــدول األطــراف أن ت

املهاجريــن اإلجراميــة، بوســائل مختلفــة منهــا نشــر معلومــات وحتليــالت بشــأن االجتاهــات والطرائــق 
املســتجدة فــي مجــال تهريــب املهاجريــن إلــى الهيئــات احلكوميــة املعنيــة واجلمهــور واملجتمــع املدنــي، 

حســب االقتضــاء ومبــا يتماشــى مــع قوانينهــا املحليــة.

ع الــدول األطــراف علــى أن تســتخدم املعلومــات ذات الصلــة املتاحــة للجمهــور علــى  شــجَّ
ُ
17- ت

ل تهريــب املهاجريــن،  ســهِّ
ُ
ــات القائمــة علــى اإلنترنــت، والتــي قــد ت املواقــع الشــبكية وغيرهــا مــن املنصَّ

مــن أجــل فهــم االجتاهــات اإلجراميــة وتعزيــز األســاليب الراميــة إلــى مكافحــة تلــك اجلرائــم.

ع الــدول األطــراف، مبــا يتماشــى مــع القوانــني الوطنيــة والدوليــة، علــى أن تنظــر فــي  شــجَّ
ُ
18- ت

جمــع املعلومــات البيومتريــة للمســافرين وتبادلهــا، عنــد الطلــب، بغــرض حتســني اســتبانة دروب 
ل تهريــب املهاجريــن  ســهِّ

ُ
التهريــب وكشــف الوثائــق االحتياليــة واجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة التــي ت

عــن طريــق االحتيــال بالوثائــق، مبــا يتماشــى مــع القوانــني الوطنيــة والدوليــة.

ع الــدول األطــراف، مبــا يتماشــى مــع القوانــني الوطنيــة والدوليــة ومــن خــالل الســلطات  شــجَّ
ُ
19- ت

ــة، علــى أن تنظــر فــي تبــادل املعلومــات املتعلقــة باعتــراض اإلرســاليات احلاويــة  الوطنيــة املختصَّ
ملســتندات اســتخراج الوثائــق الرســمية )feeder documents( التــي تتضمــن هويــات يكثــر اســتخدامها 
ا وذلــك بغــرض تعزيــز قــدرة الســلطات  مــن قبــل اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة لتيســير الســفر جــوًّ

املعنيــة علــى اســتبانة وكشــف جرائــم تهريــب املهاجريــن باســتخدام وثائــق احتياليــة.

ع الــدول األطــراف علــى أن توســع نطــاق تعاونهــا مــع شــركات النقــل اجلــوي التجــاري  شــجَّ
ُ
20- ت

لكشــف األفــراد املســافرين باســتخدام وثائــق احتياليــة ومنعهــم، وذلــك بغــرض اســتبانة أمنــاط 
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فــي  الضالعــة  املنظمــة  اإلجراميــة  تســتخدمها اجلماعــات  التــي  الســفر  دروب  وتعطيــل  الســفر 
تهريــب املهاجريــن.

21- ينبغــي للــدول األطــراف أن تســعى إلــى تعزيــز قدراتهــا مــن خــالل االســتعانة باملســاعدة 
ــك املســاعدة  ــى طلبهــا، واالســتفادة مــن تل ــاء عل ــة املقدمــة مــن املكتــب والشــركاء املعنيــني، بن التقني
ا، مبــا فــي ذلــك مــن خــالل  بغــرض تعزيــز قدراتهــا الوطنيــة علــى مكافحــة تهريــب املهاجريــن جــوًّ

مشــروع التخاطــب بــني املطــارات.

دعــى الــدول األطــراف إلــى أن تتعــاون مــن أجــل إنشــاء و/أو اســتخدام قواعــد بيانــات تتضمن 
ُ
22- ت

 مــع قوانينهــا 
ً
 ومتســقا

ً
عينــات مــن جميــع وثائــق الســفر اخلاصــة بالبلــدان، حيثمــا كان ذلــك مناســبا

املحلية.

23- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي تعزيــز التعــاون فيمــا بــني أجهــزة مراقبــة احلدود، حســب 
االقتضاء، ملنع وكشــف تهريب املهاجرين، بوســائل منها إنشــاء وترســيخ قنوات مباشــرة لالتصال.

إلــى التصــدي لتهريــب  24- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي تكييــف تدابيرهــا الراميــة 
املهاجريــن مــع أســاليب العمــل املتعــددة الوســائط التــي تتبعهــا العديــد مــن الشــبكات عبــر الوطنيــة 
املعنيــة بتهريــب املهاجريــن، بوســائل منهــا تعزيــز التعــاون وتبــادل املعلومــات مــع البلــدان الواقعــة علــى 

امتــداد دروب التهريــب، مبــا يتماشــى مــع القوانــني الوطنيــة والدوليــة.
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تهريب املهاجرين

باء-  القــرارات واملقــررات التــي اعتمدهــا مؤمتــر األطــراف فــي 
دوراتــه التســع األولــى

- الدورة األولى، من 28 حزيران/يونيه إلى 8 متوز/يوليه 2004
ً
أوال

املقرر 6/1

بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر واجلو، املكّمل التفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية

إن مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية:

ــذ املهــام املســندة إليــه فــي املــادة 32 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة 
ّ
يقــّرر أن ينف )أ( 

اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة)1( فيمــا يتعلــق ببروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البــر 
والبحــر واجلــو، املكّمــل لالتفاقيــة،)2( وذلــك بوســائل منهــا وضــع برنامــج عمــل يســتعرضه فــي فتــرات 

منتظمــة؛

ببروتوكــول  املتعلــق  العمــل  برنامــج  يكــون  أن  الثانيــة،  لدورتــه  بالنســبة  أيضــا،  يقــّرر  )ب( 
يلــي: كمــا  املهاجريــن 

‘1’  النظر في التكييف األساسي للتشريعات الوطنية وفقا للبروتوكول؛
‘2’  البــدء بدراســة التشــريعات املتعلقــة بالتجــرمي والصعوبــات املصادفــة فــي تنفيــذ 

املــادة 6 مــن البروتوكــول؛

‘3’  تعزيــز التعــاون الدولــي وتطويــر املســاعدة التق26نيــة مــن أجــل تذليــل الصعوبــات 
املســتبانة فــي تنفيــذ البروتوكــول؛

تبادل اآلراء واخلبرات املكتسبة في تنفيذ املادتني 15 و16 من البروتوكول؛  ’4‘
يطلــب إلــى األمانــة أن جتمــع معلومــات مــن الــدول األطــراف فــي بروتوكــول املهاجريــن  )ج( 
عــة عليــه، فــي ســياق برنامــج العمــل املذكــور أعــاله، وأن تســتخدم لذلــك الغرض اســتبيانا 

ّ
والــدول املوق

يصــاغ وفقــا للتوجيهــات التــي يقدمهــا مؤمتــر األطــراف فــي دورتــه األولــى؛)3(

يطلب إلى الدول األطراف أن ترّد فورا على االستبيان الذي ستعممه األمانة؛ )د( 

عني إلى تقدمي ما تطلبه األمانة من معلومات؛
ّ
يدعو املوق )ه( 

يطلــب إلــى األمانــة أن تقــّدم إلــى مؤمتــر األطــراف فــي دورتــه الثانيــة تقريــرا حتليليــا  )و( 
باالســتناد إلــى الــردود علــى االســتبيان.

األول. املرفق   ،25/55 العامة  اجلمعية  قرار   )1(

الثالث. املرفق   ،25/55 العامة  اجلمعية  قرار   )2(

البروتوكول. من  و16   15 املادتني  تنفيذ  عن  أسئلة  يتضمن  لن  الفقرة  هذه  في  إليه  املشار  االستبيان  أن  املؤمتر  فهم   )3(

https://undocs.org/ar/A/RES/55/25
https://undocs.org/ar/A/RES/55/25
https://undocs.org/ar/A/RES/55/25
https://undocs.org/ar/A/RES/55/25
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القرارات واملقررات املتعلقة باملساعدة التقنية التي اعتمدها مؤمتر األطراف

- الدورة الثانية، من 10 إلى 21 تشرين األول/أكتوبر 2005
ً
ثانيا

املقّرر 4/2

تنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر واجلو، املكّمل 
مة عبر الوطنية

ّ
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

مة عبر الوطنية:
ّ
إن مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

ــد مجــّددا مقــّرره 6/1 الــذي طلــب مبوجبــه إلــى الــدول األطــراف أن تســارع إلــى الــرد 
ّ
أك )أ( 

علــى االســتبيان الــذي تعّممــه األمانــة بشــأن املســائل املحــددة فــي ذلــك املقــّرر ودعــا فيــه الــدول 
عــة إلــى توفيــر املعلومــات التــي تطلبهــا األمانــة عــن تلــك املســائل؛

ّ
املوق

الحــظ مــع القلــق أن التقريــر التحليلــي الــذي أعدتــه األمانــة)4( كان يســتند إلــى ردود  )ب( 
45 فــي املائــة فقــط مــن الــدول األطــراف فــي بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البــر 

ــة؛)5( ــر الوطني مــة عب
ّ
ــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ ــل التفاقي والبحــر واجلــو، املكّم

حــّث الــدول األطــراف التــي لــم تقــّدم بعــد ردودهــا علــى االســتبيان علــى أن تقّدمهــا إلــى  )ج( 
ــة فــي موعــد أقصــاه 31 آذار/مــارس 2006؛ األمان

ر بعد املعلومات التي طلبتها األمانة إلى أن تفعل ذلك؛
ّ
عة التي لم توف

ّ
دعا الدول املوق )د( 

عــة أن تســتعرض التقريــر التحليلــي الــذي أعّدتــه 
ِّ
طلــب إلــى الــدول األطــراف والــدول املوق )ه( 

األمانــة للــدورة الثانيــة ملؤمتــر األطــراف وأن تسترشــد بــه لــدى إعــداد ردودهــا؛

الحظ مع القلق أن عددا من الدول األطراف لم تف بالتزاماتها مبوجب البروتوكول؛ )و( 

حــّث الــدول األطــراف التــي لــم تــف بعــد بالتزاماتهــا مبوجــب البروتوكــول علــى أن تصّحح  )ز( 
ــذة فــي ســبيل 

ّ
ذلــك الوضــع فــي أقــرب وقــت ممكــن وأن تقــّدم إلــى األمانــة معلومــات عــن التدابيــر املنف

ذلــك لكــي تعرضهــا علــى مؤمتــر األطــراف فــي دورتــه الثالثــة؛

عــة التــي واجهــت صعوبــات فــي توفيــر املعلومــات 
ّ
طلــب إلــى الــدول األطــراف والــدول املوق )ح( 

التــي طلبتهــا األمانــة وفقــا للمقــّرر 6/1 وهــذا املقــّرر أو فــي الوفــاء بالتزاماتهــا مبوجــب البروتوكــول 
أن تطلــب مســاعدة األمانــة فــي هــذا الصــدد؛

ر تلك املساعدة رهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية؛
ّ
طلب إلى األمانة أن توف )ط( 

حــّث الــدول األطــراف علــى أن تســتعرض مــا إذا أوفــت بااللتزامــات اإلبالغيــة املشــار  )ي( 
إليهــا فــي الفقــرة 6 مــن املــادة 8 مــن البروتوكــول؛

طلــب إلــى الــدول األطــراف التــي رّدت بالفعــل علــى االســتبيان الــذي عّممتــه األمانــة  )ك( 
ث تلــك املعلومــات أو التشــريعات حســب االقتضــاء؛ وفقــا للمقــّرر 6/1 أن حتــدِّ

طلــب إلــى األمانــة أن تقــّدم إلــى مؤمتــر األطــراف فــي دورتــه الثالثــة تقريــرا حتليليــا  )ل( 
تــدرج فيــه املعلومــات التــي تتلقاهــا عمــال بهــذا املقــّرر، وأن تكفــل تضّمنــه تفاصيــل بالقــدر الكافــي 

ــن مؤمتــر األطــراف مــن أن يســتعرض تنفيــذ البروتوكــول وهــذا املقــّرر؛
ّ
الــذي ميك

.CTOC/COP/2005/3 )4(

الثالث. املرفق   ،25/55 العامة  اجلمعية  قرار   )5(

http://undocs.org/CTOC/COP/2005/3
https://undocs.org/ar/A/RES/55/25
https://undocs.org/ar/A/RES/55/25
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طلــب أيضــا إلــى األمانــة أن تقــّدم إلــى مؤمتــر األطــراف فــي دورتــه الثالثــة املعلومــات  )م( 
الــواردة عمــال بالفقرتــني الفرعيتــني )ز( و)ك( أعــاله؛ اجلديــدة أو املحّدثــة 

قّرر أن يكون برنامج عمل دورته الثالثة في إطار هذا البند كما يلي؛ )ن( 

بــني املهرَّ للمهاجريــن  واملســاعدة  احلمايــة  بتدابيــر  تتعلــق  مســائل  فــي   ‘1’  النظــر 
)املادة 16(؛

بني )املادة 18(؛ النظر في مسائل تتعلق بإعادة املهاجرين املهرَّ  ’2‘
‘3’  النظــر فــي مســائل تتعلــق بالتدابيــر احلدوديــة )املــادة 11(، وأمــن الوثائــق ومراقبتهــا 

)املــادة 12(، وشــرعية الوثائــق وصالحيتهــا )املــادة 13(؛

طلــب إلــى األمانــة أن جتمــع معلومــات مــن الــدول األطــراف فــي البروتوكــول والــدول  )س( 
عــة عليــه، فــي ســياق برنامــج العمــل الــوارد أعــاله، مســتخدمة لذلــك الغــرض اســتبيانا ســوف 

ّ
املوق

يوضــع وفقــا لتوجيهــات مؤمتــر األطــراف فــي دورتــه الثانيــة؛

طلب إلى الدول األطراف أن تسارع إلى الرد على االستبيان الذي عّممته األمانة؛ )ع( 

ر املعلومات التي تطلبها األمانة؛
ّ
عة إلى أن توف

ّ
دعا الدول املوق )ف( 

طلــب إلــى األمانــة أن تقــّدم تقريــرا حتليليــا يســتند إلــى الــردود علــى االســتبيان إلــى  )ص( 
مؤمتــر األطــراف فــي دورتــه الثالثــة.

- الدورة الثالثة، من 9 إلى 18 تشرين األول/أكتوبر 2006
ً
ثالثا

املقّرر 3/3

تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، 
وبروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر واجلو، املكّملني 

التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية

إن مؤمتــر األطــراف فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة، إذ يســتذكر 
املهــام املســندة إليــه فــي املــادة 32 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر 

ــة: ــه الثالث ــاء دورت ــي ُعقــدت أثن ــراء احلكوميــني الت ــج مشــاورات اخلب ــة،)6( وإذ يرّحــب بنتائ الوطني

مــت إلــى األمانــة معلومــات عــن جهــود  يرّحــب بكــون معظــم الــدول األطــراف التــي قدَّ )أ( 
طــرا تشــريعية ومؤسســية لكفالــة تنفيــذ بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة 

ُ
التنفيــذ الوطنيــة قــد اعتمــدت أ

االجتــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال،)7( وبروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن عــن طريــق 
البــر والبحــر واجلــو،)8( املكّملــني التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة؛

األول. املرفق   ،25/55 العامة  اجلمعية  قرار   )6(

الثاني. املرفق   ،25/55 العامة  اجلمعية  قرار   )7(

الثالث. املرفق   ،25/55 العامة  اجلمعية  قرار   )8(

https://undocs.org/ar/A/RES/55/25
https://undocs.org/ar/A/RES/55/25
https://undocs.org/ar/A/RES/55/25
https://undocs.org/ar/A/RES/55/25
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يحــّث الــدول األطــراف التــي لــم تقــّدم بعــد معلومــات عــن جهودهــا الوطنيــة املتعلقــة  )ب( 
بالتنفيــذ وعــن األشــواط التــي قطعتهــا فــي ســياق الــردود اخلاصــة بدورتــي اإلبــالغ األولــى والثانيــة، 

علــى أن تبــادر إلــى ذلــك؛

يحــّث الــدول األطــراف فــي بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتار باألشــخاص، وبخاصة  )ج( 
النســاء واألطفــال، وفــي بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر واجلــو، علــى 
اســتعراض سياســاتها وتشــريعاتها وأنظمتهــا الرقابيــة، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بوثائــق الســفر والهويــة، 
املشــار إليهــا فــي املــادة 12 مــن كل مــن هذيــن البروتوكولــني بغيــة ضمــان تطبيــق االلتزامــات الــواردة 

فــي املــواد ذات الصلــة مــن هذيــن البروتوكولــني تطبيقــا يتســم باالتســاق والفعاليــة؛

يحــّث الــدول األطــراف علــى توفيــر التدريــب فــي املســائل املتعلقــة باالجتــار باألشــخاص  )د( 
وتهريــب املهاجريــن، أو تعزيــزه أو تيســيره حســب االقتضــاء، لصالــح القضــاة واملّدعــني العامــني 
وســائر املحامــني وموظفــي إنفــاذ القانــون وشــؤون الهجــرة وغيرهــم مــن املوظفــني ذوي الصلــة، مبــن 
فيهــم مقّدمــو اخلدمــات لضحايــا االجتــار باألشــخاص، وعلــى إتاحــة الدعــم لهــم فــي مجــال املســاعدة 

التقنيــة حســب اللــزوم؛

يحــّث أيضــا الــدول األطــراف علــى أن تتبّيــن احتياجاتهــا فــي مجــال املســاعدة التقنيــة  )ه( 
غهــا إلــى األمانــة بهــدف مســاعدتها علــى صــوغ مقترحــات لوضــع اســتراتيجيات فّعالة ومتعّددة 

ّ
وأن تبل

التخّصصــات فــي مجــال مكافحــة االجتــار واســتراتيجيات فّعالــة فــي مجــال مكافحــة التهريــب؛

يحــّث كذلــك الــدول األطــراف علــى أن تتخــذ أو تعــّزز التدابيــر الراميــة إلــى حتســني  )و( 
قــدرة أجهــزة إنفــاذ القوانــني علــى التعــاون فــي التحقيقــات املتعلقــة باالجتــار باألشــخاص وتهريــب 

املهاجريــن، مبــا فــي ذلــك التعــاون علــى الصعيــد الثنائــي أو املتعــّدد األطــراف؛ 

يحــّث كذلــك الــدول األطــراف علــى أن تتخــذ أو تعــزز التدابيــر الراميــة إلــى ردع الطلــب  )ز( 
ــك التــي تســتهدف  ــة إلــى االجتــار، وخاصــة تل الــذي يعــّزز كل أشــكال اســتغالل األشــخاص املفضي

النســاء واألطفــال؛

ــر الــدول األطــراف بااللتزامــات الواقعــة علــى عاتقهــا مبوجــب أحــكام املــادة 8 مــن 
ّ
يذك )ح( 

بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال، واملــادة 18 مــن 
بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر واجلــو؛

ــر املــوارد مــن خــارج امليزانيــة، علــى تكثيــف 
ّ
يطلــب إلــى أمانتــه أن تعمــل، رهنــا بتوف )ط( 

تعاونهــا مــع منظمــة العمــل الدوليــة واملنظمــة الدوليــة للهجــرة وغيرهمــا مــن املنظمــات الدوليــة ذات 
الصلــة، وفقــا للفقــرة 2 )ج( مــن املــادة 33 مــن االتفاقيــة، بغيــة وضــع مبــادئ توجيهيــة عمليــة تســاعد 
ون 

ّ
الســلطات الوطنيــة املختّصــة فــي التعــّرف علــى هويــة ضحايــا االجتــار باألشــخاص الذيــن يســتغل

ألغــراض العمالــة، وتقــدمي تلــك املبــادئ التوجيهيــة إلــى مؤمتــر األطــراف فــي دورتــه الرابعــة، لكــي 
تناقشــها الــدول األطــراف؛

ــر املــوارد مــن خــارج امليزانيــة، بجمــع 
ّ
يطلــب أيضــا إلــى أمانتــه أن تقــوم، رهنــا بتوف )ي( 

ــع وقمــع  ــم املشــمولة ببروتوكــول من املمارســات الناجحــة املتبعــة فــي إجــراء التحقيقــات فــي اجلرائ
ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال، وإتاحتهــا للــدول األطــراف، وتوفيــر 
تدابيــر احلمايــة واملســاعدة لضحايــا االجتــار باألشــخاص، فضــال عــن التدابيــر املتصلــة بإعادتهــم 

إلــى أوطانهــم؛

ــر املــوارد مــن خــارج امليزانيــة، بجمــع 
ّ
يطلــب كذلــك إلــى أمانتــه أن تقــوم، رهنــا بتوف )ك( 

املمارســات الناجحــة املّتبعــة فــي إجــراء التحقيقــات فــي اجلرائــم املشــمولة ببروتوكــول مكافحــة 
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تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر واجلــو وإتاحتهــا للــدول األطــراف، وتوفيــر تدابيــر احلماية 
واملســاعدة لألشــخاص الذيــن وقعــوا ضحيــة األفعــال املبّينــة فــي املــادة 6 مــن ذلــك البروتوكــول؛

ــر املــوارد مــن خــارج امليزانيــة وبالتعــاون 
ّ
يطلــب كذلــك إلــى أمانتــه أن تعمــل، رهنــا بتوف )ل( 

مــع الــدول األطــراف وســائر املنظمــات الدوليــة ذات الصلــة، علــى إتاحــة املمارســات الناجحــة فــي 
مجالــي التدريــب وبنــاء القــدرات، عــالوة علــى اســتراتيجيات التوعيــة وحمالتهــا، بهــدف تعزيــز 
اجلهــود املبذولــة مــن أجــل التعــّرف علــى هويــة ضحايــا االجتــار باألشــخاص أو األشــخاص الذيــن 
وقعــوا ضحيــة األفعــال املبّينــة فــي املــادة 6 مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البــر 

والبحــر واجلــو وتقــدمي املســاعدة لهــم؛

ــر املــوارد مــن خــارج امليزانيــة، علــى 
ّ
يطلــب كذلــك إلــى أمانتــه أن تعمــل، رهنــا بتوف )م( 

اســتجالء فــرص إدمــاج عملهــا املتصــل بتعزيــز بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، 
وبخاصــة النســاء واألطفــال، وبروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر واجلــو 
وحتقيــق أهدافهمــا، فــي صميــم عمــل وكاالت األمم املتحــدة ذات الصلــة التــي تضطلــع بــدور قيــادي 

فــي األزمــات اإلنســانية وحــاالت الطــوارئ.

- الدورة الرابعة، من 8 إلى 17 تشرين األول/أكتوبر 2008
ً
رابعا

املقّرر 5/4

تنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر واجلو، املكّمل 
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية

إذ  الوطنيــة،  عبــر  املنظمــة  اجلرميــة  ملكافحــة  املتحــدة  األمم  اتفاقيــة  فــي  األطــراف  مؤمتــر  إن 
ــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة  ــادة 32 مــن اتفاقي ــه فــي امل ــام املســندة إلي اســتذكر امله
ــع التزاماتهــا مبوجــب بروتوكــول مكافحــة تهريــب  ــدول األطــراف بجمي ــر ال

ّ
ــة،)9( وإذ ذك ــر الوطني عب

ــل التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة  املهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر واجلــو، املكمِّ
ــد املتزايــد ملســألة تهريــب املهاجريــن:

ّ
عبــر الوطنيــة،)10( وإذ اســتذكر مقــّرره 3/3 وأحــاط علمــا بالتعق

رّحب بنتائج مشاورات اخلبراء احلكوميني التي جرت أثناء دورته الرابعة؛ )أ( 

صــّدق بعــُد علــى اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحة اجلرمية 
ُ
حــّث الــدول األعضــاء التــي لــم ت )ب( 

ــر فــي القيــام بذلــك؛
ّ
املنظمــة عبــر الوطنيــة، وبشــكل خــاص علــى بروتوكــول املهاجريــن، علــى أن تفك

رّحــب باعتمــاد أغلبيــة الــدول األطــراف التــي زّودت األمانــة مبعلومــات عــن التنفيــذ فــي  )ج( 
ــذ بروتوكــول املهاجريــن؛ ــة ضمــان تنفي بلدانهــا أطــرا تشــريعية ومؤسســية بغي

طلــب إلــى األمانــة أن تســتحدث، عنــد االقتضــاء، وبالتشــاور مــع الــدول األطــراف، أدوات  )د( 
مــن أجــل حتســني التعــاون بــني أجهــزة إنفــاذ القانــون، فــي مجــاالت االتصــال وجمــع البيانــات وحتليلهــا؛
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طلــب إلــى األمانــة أن تتيــح للــدول األعضــاء معلومــات بشــأن املمارســات والتدابيــر  )ه( 
اجلنائيــة؛ العدالــة  نظــام  إطــار  فــي  الشــهود  مشــاركة  تيســير  أجــل  مــن  الناجحــة 

أحــاط علمــا مــع التقديــر بــأداة جمــع املعلومــات التــي اســتحدثها مكتــب األمم املتحــدة  )و( 
املعنــي باملخــدرات واجلرميــة؛

طلــب إلــى األمانــة أن تقــدم إليــه، فــي دورتــه اخلامســة، تقريــرا عــن أنشــطتها، مبــا فــي  )ز( 
ذلــك املشــاركة فــي املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، مــن أجــل تعزيــز دعــم تنفيــذ بروتوكــول املهاجريــن؛

قــرر أن يعقــد مشــاورات حكوميــة دوليــة مفتوحــة العضويــة للخبــراء خــالل انعقــاد دورتــه  )ح( 
اخلامســة، لغــرض تبــادل جملــة أمــور مــن بينهــا خبــرات وممارســات تنفيــذ بروتوكــول املهاجريــن؛

ــى النظــر فــي مــدى اســتصواب إنشــاء فريــق عامــل حكومــي  حــّث الــدول األطــراف عل )ط( 
دولــي مفتــوح العضويــة معنــي ببروتوكــول املهاجريــن؛

فيمــا يتصــل بالتقريــر الــذي قدمتــه األمانــة إلــى مؤمتــر األطــراف فــي اتفاقيــة األمم  )ي( 
املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة:)11(

‘1’  رّحــب باخلطــوات التــي يجــري اتخاذهــا مــن أجــل وضــع قانــون منوذجــي بشــأن 
تهريــب املهاجريــن بغيــة مســاعدة الــدول فــي صــوغ التشــريعات الوطنيــة أو تعديلهــا 

مبــا يتوافــق مــع أحــكام بروتوكــول املهاجريــن؛

‘2’  رّحــب أيضــا باجلهــود املبذولــة مــن أجــل توفيــر اإلرشــاد واملعلومــات بشــأن أفضــل 
املمارســات فــي مجالــي التدريــب وبنــاء القــدرات، وكذلــك فــي مجــال اســتراتيجيات 

التوعيــة الراميــة إلــى منــع ومكافحــة تهريــب املهاجريــن؛

طلب إلى األمانة أن تبقي الدول األطراف على علم باملسائل اآلنفة الذكر. )ك( 

- الدورة اخلامسة، من 18 إلى 22 تشرين األول/أكتوبر 2010
ً
خامسا

القرار 3/5

تنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر واجلو، املكّمل 
مة عبر الوطنية

ّ
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

مة عبر الوطنية،
ّ
إن مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

دة إليــه فــي املــادة 32 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة 
َ
إذ يســتذكر املهــام املســن

ــر الــدول األطــراف بجميــع التزاماتهــا مبوجــب بروتوكــول مكافحــة 
ّ
مــة  عبــر الوطنيــة،)12( وإذ يذك

ّ
املنظ

ــل التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة  تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر واجلــو، املكمِّ
مــة عبــر الوطنيــة،)13(  وإذ يســتذكر مقــّرره 5/4، املــؤّرخ 17 تشــرين األول/أكتوبــر 2008،

ّ
املنظ

.CTOC/COP/2008/8 )11(
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صــّدق بعــُد علــى بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن 
ُ
1- يحــّث الــدول األعضــاء التــي لــم ت

مــة عبــر 
ّ
عــن طريــق البــر والبحــر واجلــّو، املكّمــل التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ

الوطنيــة،)14( أو تنضــم إليــه علــى أن تنظــر فــي القيــام بذلــك؛

2- يشــير إلــى أنــه ينبغــي، وفقــا للمــادة 2 مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن وفــي 
ســياق منظــور حقــوق اإلنســان، حمايــة حقــوق املهاجريــن املهّربــني عنــد تنفيــذ البروتوكــول؛

3- يقــّرر تعزيــز التعــاون الدولــي واإلقليمــي والثنائــي بوســائل مختلفــة، مــن بينهــا برامــج 
املســاعدة التقنيــة، ابتغــاء التشــجيع علــى تنفيــذ بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن علــى نحــو تــام 

وفّعــال؛

 لبروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن، 
ً
4- يحــّث الــدول األطــراف علــى أن تقــوم، وفقــا

بتعزيــز أو توطيــد، حســب االقتضــاء، برامــج وأوجــه التعــاون علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي 
والدولــي التــي تدعــم الهجــرة النظاميــة وتــردع الهجــرة غيــر النظاميــة ابتغــاء منــع تهريــب املهاجريــن 

ومكافحتــه؛

5- يحــّث الــدول األطــراف علــى أن تضــع أو تعــّزز، حســب االقتضــاء، قوانــني لتعظيــم فــرص 
التعــاون الدولــي، مبــا يشــمل التعــاون علــى تســليم املطلوبــني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة، وملالحقــة 

؛
ً
مهّربــي املهاجريــن قضائيــا

6- يأخــذ فــي اعتبــاره أن تهريــب املهاجريــن واالجتــار باألشــخاص جرميتــان متمايزتــان قــد 
 فــي بعــض الســمات لكنهمــا تتطلبــان فــي معظــم احلــاالت تدابيــر تصــد منفصلــة 

ً
تشــتركان أحيانــا

علــى صعيــد القوانــني والعمليــات والسياســات العامــة؛

ــد احلاجــة إلــى معاملــة املهاجريــن معاملــة إنســانية وتوفيــر احلمايــة الكاملــة لهــم 
ّ
7- يؤك

 فــي احلســبان فــي هــذا الشــأن أن الــدول 
ً
 لبروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن، واضعــا

ً
وفقــا

األطــراف ُملزمــة، وفقــا للمــادة 16 مــن البروتوكــول بــأن تتخــذ جميــع التدابيــر املناســبة حلمايــة 
 للبروتوكــول، وال ســيما احلــق فــي احليــاة واحلــق 

ً
حقــوق األشــخاص الذيــن يتعّرضــون للتهريــب وفقــا

 فــي عــدم التعــّرض للتعذيــب أو غيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية
أو املهينة؛

8- يشــير إلــى إعــالن ســلفادور بشــأن االســتراتيجيات الشــاملة ملواجهــة التحديــات العامليــة: 
نظــم منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وتطورهــا فــي عالــم متغيــر،)15( الــذي اعتمــده مؤمتــر األمم 
املتحــدة الثانــي عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة؛ ويدعــو الــدول األعضــاء إلــى اتخــاذ خطــوات 
ــدَرج فــي االســتراتيجيات الدوليــة ملنــع اجلرميــة تدابيــر ملنــع اجلرائــم التــي تنطــوي علــى 

ُ
فوريــة لكــي ت

 ومعاقبتهــم، وال ســيما متــى اقترن 
ً
أعمــال عنــف ضــد املهاجريــن املهربــني ومالحقــة مرتكبيهــا قضائيــا

مــة؛
ّ
هــذا العنــف باجلرميــة املنظ

9- يرّحــب بالنتائــج املنبثقــة عــن مشــاورات اخلبــراء احلكوميــني التــي جــرت خــالل دورتــه 
 للفقــرة 3 مــن 

ً
ــت حكومــي دولــي مفتــوح العضويــة، وفقــا

ّ
اخلامســة، ويقــّرر إنشــاء فريــق عامــل مؤق

نفسه. املرجع   )14(
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مــة عبــر الوطنيــة،)16( والفقــرة 2 مــن 
ّ
املــادة 32 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ

املــادة 2 مــن النظــام الداخلــي للمؤمتــر، يرأســه أحــد أعضــاء مكتــب املؤمتــر، لكــي يســدي املشــورة إلــى 
املؤمتــر ويســاعده علــى تنفيــذ واليتــه املتعلقــة ببروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن؛

10- يحيــط علمــا بنشــر القانــون النموذجــي ملكافحــة تهريــب املهاجريــن ودليــل التدريــب 
األساســي علــى التحقيــق فــي تهريــب املهاجريــن واملالحقــة القضائيــة ملرتكبيــه الصادريــن عــن مكتــب 
األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة، ويدعــو الــدول إلــى االســتعانة بهذيــن النّصــني لتطويــر 

قدرتهــا علــى التصــدي لتهريــب املجرمــني؛

11- ينــّوه باجلهــود التــي بذلهــا مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة فــي عامــي 
ــة  ــة إقليمي ــدول مــن خــالل عقــد عــّدة حلقــات عمــل تدريبي ــاء قــدرات ال 2009 و2010 مــن أجــل بن
بشــأن التحقيــق فــي جرائــم تهريــب املهاجريــن ومالحقــة مرتكبيهــا، ويشــّجع الــدول علــى القيــام، علــى 

ســبيل األولويــة، بدعــم مواصلــة حلقــات العمــل تلــك؛

م بالعمــل اجلــاري فــي إطــار اجتماعــات أفرقــة اخلبــراء التــي يســتضيفها مكتــب 
ّ
12- يســل

ــق بشــأن التحقيــق فــي جرائــم تهريــب  األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة لوضــع دليــل متعمِّ
املهاجريــن ومالحقــة مرتكبيهــا؛

13- يحيــط علمــا بنشــر ورقتــي املناقشــة اللتــني أعّدهمــا مكتــب األمم املتحــدة املعنــي 
باملخــدرات واجلرميــة بعنــوان “تعريــف موجــز بتهريــب املهاجريــن”)17( و“تهريــب املهاجريــن عــن 
طريــق اجلــو”،)17( وباالجتماعــات التــي عقدهــا فريــق اخلبــراء بشــأن هذيــن املوضوعــني؛ ويطلــب 
 لفريــق مــن اخلبــراء إلعــداد ورقــة مناقشــة بشــأن تهريــب املهاجريــن 

ً
إلــى األمانــة أن تعقــد اجتماعــا

عــن طريــق البحــر؛

14- ُيالحــظ أيضــا نشــر دليــل تعزيــز القــدرة علــى فحــص الوثائــق لألغــراض القانونيــة)18( 
فــي اآلونــة األخيــرة، وعقــد اجتمــاع فريــق خبــراء بشــأن هــذه املســألة، فــي كانــون األول/ ديســمبر 

2009؛

ــدة 
ّ
15- يالحــظ أن تنفيــذ القوانــني والسياســات املتصلــة بتهريــب املهاجريــن مســألة معق

وتهــّم بالضــرورة أجهــزة متعــّددة، ويوصــي بــأن ترســي الــدول األطــراف عمليــة تنســيق بــني األجهــزة 
أو تعّززهــا، حســب مقتضــى احلــال؛

ــن فــي البــاب اخلــاص  16- يحــّث الــدول األطــراف علــى تعزيــز التدابيــر، علــى النحــو املبّي
باملنــع والتعــاون والتدابيــر األخــرى مــن بروتوكــول تهريــب املهاجريــن، وذلــك ملنــع تهريــب املهاجريــن 

ــة؛ وزيــادة تبــادل املعلومــات بــني الــدول األطــراف والســلطات ذات الصل

 للمادتــني 12 و13 مــن بروتوكــول تهريــب 
ً
ــد أهميــة قيــام الــدول األطــراف، طبقــا

ّ
17- يؤك

املهاجريــن، بضمــان ســالمة وأمــن وثائــق الســفر أو الهويــة والتحقــق، فــي غضــون فتــرة زمنيــة 
معقولــة، مــن شــرعية وصالحيــة الوثائــق التــي يشــتبه فــي اســتخدامها ألغــراض تهريــب املهاجريــن؛

United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574 )16(

.www.unodc.org املوقع:  على  متاحتان  الورقتان   )17(

A.10.IV.8 املبيع  رقم  املتحدة،  األمم  منشورات   )18(

www.unodc.org


30

تهريب املهاجرين

18- يهيــب باألمانــة أن تعمــل، بالتنســيق مــع الــدول األطــراف، علــى وضــع أدوات ملســاعدة 
الــدول األطــراف فــي مســاعيها مــن أجــل تعزيــز ســالمة وأمــن وثائــق الســفر والهويــة وتشــجيع التعــاون 

بــني الــدول األطــراف بغيــة وضــع حــد إلســاءة اســتعمال وثائــق الســفر أو الهويــة؛

ــد أهميــة قيــام الــدول األطــراف، عمــال باملــادة 11 مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب 
ّ
19- يؤك

املهاجريــن، دون إخــالل بااللتزامــات الدوليــة املتعلقــة بحّريــة حركــة األشــخاص، واســتنادا إلــى روح 
البروتوكــول وتقاليــده، بتعزيــز تدابيــر مراقبــة احلــدود إلــى أقصــى حــّد ممكــن، بقــدر مــا يكــون ذلــك 

ضروريــا ملنــع وكشــف تهريــب املهاجريــن؛

20- يهيــب بالــدول األطــراف أن تنظــر فــي إنشــاء قنــوات اتصــال مباشــرة بــني أجهــزة 
مراقبــة احلــدود واملحافظــة علــى تلــك القنــوات، حســب االقتضــاء، وتعزيــز التعــاون فــي مجــال إنفــاذ 
ــاة فــي املــادة 27 مــن 

ّ
القانــون وتدعيــم قــدرة أجهــزة إنفــاذ القانــون، واتخــاذ التدابيــر األخــرى املتوخ

مــة حتقيقــا لهــذه األهــداف؛
ّ
اتفاقيــة اجلرميــة املنظ

 عــن األنشــطة املضطلــع 
ً
21- يطلــب إلــى األمانــة أن تقــّدم إليــه فــي دورتــه السادســة تقريــرا

بهــا علــى الصعيديــن الدولــي واإلقليمــي مــن أجــل تشــجيع ودعــم تنفيــذ بروتوكــول تهريــب املهاجريــن، 
بالتنســيق مــع املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة؛

22- يقــّرر أن يجــري الفريــق العامــل املفتــوح العضويــة، املنشــأ مبقتضــى الفقــرة 9 أعــاله، 
مشــاورات خــالل دورة املؤمتــر السادســة مــن أجــل تبــادل املعلومــات عــن جملــة أمــور منهــا اخلبــرات 

واملمارســات فــي مجــال تنفيــذ بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن؛

طلع الدول األطراف بانتظام على املسائل السالفة الذكر؛
ُ
23- يطلب إلى األمانة أن ت

24- يدعــو الــدوَل األعضــاَء وســائر اجلهــات املانحــة إلــى تقــدمي مســاهمات مــن خــارج 
 للقواعــد واإلجــراءات املعمــول 

ً
امليزانيــة مــن أجــل حتقيــق األغــراض املبّينــة فــي هــذا القــرار، وفقــا

بهــا فــي األمم املتحــدة.

- الدورة السادسة، من 15 إلى 19 تشرين األول/أكتوبر 2012
ً
سادسا

القرار 3/6

ل  تنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر واجلو، املكمِّ
مة عبر الوطنية

َّ
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

مة عبر الوطنية،
َّ
إنَّ مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

مــة عبــر الوطنيــة)19( 
َّ
إذ يســتذكر املــادة 32 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ

مــة عبــر 
َّ
نشــئ مبوجبهــا مؤمتــر األطــراف فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ

ُ
التــي أ
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القرارات واملقررات املتعلقة باملساعدة التقنية التي اعتمدها مؤمتر األطراف

مــة عبــر الوطنيــة 
َّ
الوطنيــة مــن أجــل حتســني قــدرة الــدول األطــراف علــى مجابهــة اجلرميــة املنظ

وتعزيــز واســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا، مبــا فيهــا بروتوكــول مكافحــة 
ــل التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة  تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر واجلــو، املكمِّ

مــة عبــر الوطنيــة،)20(
َّ
املنظ

خ 22 تشرين األول/أكتوبر 2010،  قراره 3/5 املؤرَّ
ً
وإذ يستذكر أيضا

 أهميــة بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن باعتبــاره الصــك القانونــي 
ً
دا ــد مجــدَّ

ِّ
وإذ يؤك

الدولــي الرئيســي ملكافحــة تهريــب املهاجريــن ومــا يتعلــق بهــذا التهريــب مــن ســلوك، علــى النحــو 
املحــدد فــي البروتوكــول،

د علــى عالقــة التكامــل التــي تربــط بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن باالتفاقيــة،  وإذ يشــدِّ
ــدول األطــراف اللتزاماتهــا  ــذ ال ــى تنفي  عل

ً
ــا  يعتمــد جزئي

ً
ــاال  فّع

ً
ــذا ــذ البروتوكــول تنفي ــى أنَّ تنفي وعل

القانونية مبوجب االتفاقية،

 املبــادرات اإلقليميــة الراميــة إلــى مكافحــة تهريــب 
ً
وإذ يقــرُّ بأهميــة العمــل الــذي بذلتــه مؤخــرا

املهاجريــن، مبــا فيهــا مؤمتــر بالــي الــوزاري اإلقليمــي الرابــع بشــأن تهريــب األشــخاص واالجتــار بهــم 
واجلرميــة عبــر الوطنيــة املرتبطــة بذلــك، الــذي ُعقــد فــي بالــي بإندونيســيا فــي آذار/مــارس 2011،

ــب باســتنتاجات املؤمتــر الدولــي املعنــون “مكافحــة تهريــب املهاجريــن: التحّديــات  وإذ يرحِّ
م املحــرز فــي تنفيــذ بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر واجلــو”،  والتقــدُّ

الــذي ُعقــد فــي مكســيكو فــي نيســان/أبريل 2012،

 مفتــوح 
ً
 مؤقتــا

ً
 دوليــا

ً
 حكوميــا

ً
 عامــال

ً
وإذ يســتذكر أنــه كان قــد أنشــأ، فــي قــراره 3/5، فريقــا

 بتهريــب املهاجريــن، وأنــه ينبغــي لهــذا الفريــق العامــل أن يتولــى جملــة أمــور، منهــا أن 
ً
العضويــة معنيــا

يناقــش اخلبــرات واملمارســات املتعلقــة بتنفيــذ بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن،

ق بعــد علــى بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن  1- يحــثُّ الــدوَل األعضــاء التــي لــم تصــدِّ
مــة عبــر 

َّ
ــل التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ عــن طريــق البــر والبحــر واجلــو املكمِّ

الوطنيــة، أو لــم تنضــم إليــه بعــد، علــى أن تنظــر فــي القيــام بذلــك؛)21(

2- يطلــب إلــى الــدول األطــراف أن تواصــل اســتعراَض تشــريعاتها ذات الصلــة، وتعزيَزهــا 
م األفعــال التــي يغطيهــا كلٌّ مــن بروتوكــول  جــرِّ

ُ
عنــد االقتضــاء، مبــا فيهــا تشــريعاتها اجلنائيــة؛ وأن ت

مــة عبــر الوطنيــة)22( 
َّ
مكافحــة تهريــب املهاجريــن واتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ

باعتبارهــا جرائــم جنائيــة، وذلــك بواســطة عــّدة أمــور منهــا اســتصدار عقوبــات مالئمــة تتناســب 
وطبيعــة اجلــرم وجســامته؛

3- يحــثُّ الــدوَل األطــراف علــى اعتمــاد وتنفيــذ التدابيــر املالئمــة، مبــا فــي ذلــك مــا قــد 
ــر  ــز والتعذيــب وغي بــني مــن العنــف والتميي ــة املهاجريــن املهرَّ ــزم مــن تشــريعات، مــن أجــل حماي يل

.vol. 2241, No. 39574 نفسه،  املرجع   )20(

نفسه. املرجع   )21(

.vol. 2225, No. 39574 نفسه  )22( املرجع 

5 د.  ف. 
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ذلــك مــن صنــوف املعاملــة أو العقوبــة الوحشــية والالإنســانية واملهينــة ومــن انتهــاك حقوقهــم، 
بــن ممــن هــم  ــن املهرَّ ــة للمهاجري ــة واملســاعدة القانوني ــى العدال ــي إل وإتاحــة ســبل الوصــول الفعل

ضحايــا جرائــم عنيفــة؛

ــة تقــدمي املســاعدة  ــاًء علــى الطلــب، مبواصل ع الــدوَل األطــراف علــى أن تقــوم، بن 4- يشــجِّ
التقنيــة ومبواصلــة دعــم اجلهــود التــي يبذلهــا الشــركاء الدوليــون، مبــا فــي ذلــك مكتــب األمم املتحــدة 
مــون مســاعدات تقنيــة ترمــي إلــى تقويــة قــدرة الــدول  رات واجلرميــة، الذيــن يقدِّ املعنــي باملخــدِّ
األطــراف علــى جتــرمي تهريــب املهاجريــن والتحقيــق فــي هــذه اجلرميــة ومالحقــة مرتكبيهــا، وذلــك 
 عــن طريــق مســاعدة الــدول األطــراف علــى أن تــدرج فــي تشــريعاتها الوطنية األحــكاَم املنصوَص 

ً
مثــال

عليهــا فــي بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن؛

رات واجلرميــة أن يواصــل مســاعداته  5- يطلــب إلــى مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدِّ
ــاء القــدرات، بالتنســيق والتعــاون مــع اجلهــات الثنائيــة التــي تقــّدم  التقنيــة وجهــوده الراميــة إلــى بن
املســاعدة ومــع غيرهــا مــن املنظمــات الدوليــة ذات الصلــة، التــي تســاعد الــدول األطــراف، بنــاًء علــى 
 الــدول، بنــاًء علــى طلبهــا، 

ً
طلبهــا، علــى تنفيــذ بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن وتســاعد أيضــا

علــى التصديــق علــى بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن أو علــى االنضمــام إليــه؛

 مــع بروتوكــول مكافحــة تهريــب 
ً
ســاقا

ّ
، ات ِقــرَّ

ُ
ــر الــدوَل األطــراف بــأنَّ عليهــا أن ت

ّ
6- يذك

واألطفــال،  النســاء  وبخاصــة  باألشــخاص،  االجتــار  ومعاقبــة  وقمــع  منــع  وبروتوكــول  املهاجريــن 
مــة عبــر الوطنيــة،)23( وعلــى الرغــم مــن أنَّ 

َّ
لْيــن التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ املكمِّ

، بأنهمــا جرميتــان 
ً
تهريــب املهاجريــن واالجتــار باألشــخاص قــد يتشــاركان فــي بعــض الســمات أحيانــا
بــان إجــراءات تصــد قانونيــة وعملياتيــة وسياســاتية منفصلــة؛

ّ
متمايزتــان تتطل

ــب بتقريــر اجتمــاع الفريــق العامــل املعنــي بتهريــب املهاجريــن الــذي انعقــد فــي فيينــا  7- يرحِّ
ع الــدوَل األطــراف علــى تنفيــذ  فــي الفتــرة مــن 30 أيار/مايــو إلــى 1 حزيران/يونيــه 2012،)24( ويشــجِّ

التوصيــات التــي وردت فيــه؛

8- يحــثُّ الــدوَل األطــراف علــى أن تكثــف، عنــد االقتضاء، جهودهــا املبذولة على الصعيدين 
الوطنــي والدولــي بشــأن التعــاون مــن أجــل توفيــر تدريــب متخّصــص ملوظفــي هيئــات إنفــاذ القوانــن 
والنيابــة العامــة والهيئــات القضائيــة، مثــل تدريــب املســؤولن عــن جمــع األدلــة مــن نقــاط اعتــراض 

بــن؛ املهاجريــن املهرَّ

 الدوَل األطراف على ما يلي:
ً
9- يحثُّ أيضا

أن تنظــر فــي التوعيــة باجلــزاءات املقــّررة علــى جرميــة تهريــب املهاجريــن، ال  )أ( 
 أحســن لــكلِّ َمــْن 

ً
دة، حتــى تكــون تلــك اجلــزاءات رادعــا ســيما عنــد اقترانهــا بظــروف مشــدِّ

ل لــه نفُســه ارتــكاب تلــك اجلرميــة؛ ســوِّ
ُ
ت

 للفقــرة 1 
ً
دة للجرائــم ذات الصلــة وفقــا أن تنظــر فــي حتديــد ظــروف مشــدِّ )ب( 

مــن املــادة 6 مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن، مبــا فيهــا الظــروف املشــددة الــواردة 
ــد  ــى وجــه التحدي ــن، وعل ــادة 6 مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجري فــي الفقــرة 3 مــن امل
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ض للخطــر، حيــاة أو ســالمة املهاجريــن  عــرِّ
ُ
ــح أن ت ض للخطــر، أو ُيرجَّ عــرِّ

ُ
الظــروف التــي ت

 الإنســانية أو مهينــة؛
ً
املعنيــني أو التــي تنطــوي علــى معاملتهــم معاملــة

املهاجريــن  تهريــب  فــي جرائــم  التحقيــق  عنــد  االقتضــاء،  تكفــل، حســب  أن  )ج( 
ــع العائــدات املكتســبة  َتبُّ

َ
ومالحقــة مرتكبيهــا، النظــَر فــي إجــراء حتقيقــات ماليــة متزامنــة بغيــة ت

مــن خــالل هــذه اجلرائــم وجتميدهــا ومصادرتهــا، وأن تنظــر إلــى تهريــب املهاجريــن باعتبــاره 
جرميــة أصليــة مرتبطــة بغســل األمــوال؛

10- يحــثُّ كذلــك الــدوَل األطــراف علــى احتــرام حقــوق اإلنســان األساســية للمهاجريــن 
بــني، بغــض النظــر عــن وضعهــم كمهاجريــن أو جنســيتهم أو جنســهم أو عرقهــم أو دينهــم أو  املهرَّ

عمرهــم، مــع مراعــاة االحتياجــات اخلاصــة للنســاء واألطفــال؛

ــادل اآلراء واملعلومــات واملمارســات اجليــدة بشــأن  11- يدعــو الــدوَل األطــراف إلــى أن تتب
بــني؛ التدابيــر املتخــذة مــن أجــل حمايــة حقــوق اإلنســان للمهاجريــن املهرَّ

12- يحــثُّ الــدوَل األطــراف علــى أن تقــوم، حســب االقتضــاء، بتعزيــز أمــن مــا تصــدره مــن 
وثائــق هويــة وســفر وقدرتهــا علــى كشــف الوثائــق االحتياليــة؛

الــدوَل األطــراف علــى أن تســتخدم، بأقصــى قــدر ممكــن، املســاعدة   
ً
13- يحــثُّ أيضــا

القانونيــة املتبادلــة وغيرهــا مــن أشــكال التعــاون والتنســيق مــن أجــل مكافحــة تهريــب املهاجريــن علــى 
ــى اســتخدام اتفاقيــة مكافحــة  ــدوَل األطــراف عل الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي؛ ويشــجع ال
 للتعــاون الدولــي، خاصــة فــي شــكل املســاعدة القانونيــة املتبادلــة 

ً
 قانونيــا

ً
مــة أساســا

َّ
اجلرميــة املنظ

وتســليم املطلوبــني مــن أجــل مكافحــة تهريــب املهاجريــن؛

14- يحــثُّ كذلــك الــدوَل األطــراف علــى أن تنظــر فــي أهميــة التعــاون الثنائــي واملتعــّدد 
األطــراف، مبــا يشــمل التعــاون علــى الصعيــد اإلقليمــي ومــع البلــدان املجــاورة، مــن أجــل تعزيــز 
مراقبــة احلــدود وإجــراء حتقيقــات مشــتركة وتبــادل املعلومــات العملياتيــة واالســتخبارية ووضــع 

برامــج تدريبيــة لصالــح اجلهــات الفاعلــة ذات الصلــة؛

ع الــدوَل األطــراف علــى أن تنظــر فــي إنشــاء برامــج، فــي بلــدان املنشــأ والعبــور  15- يشــجِّ
بــني، مبــا يشــمل إعادتهــم إلــى بلــدان املنشــأ، فــي ظــّل مســاعدة  واملقصــد، بشــأن عــودة املهاجريــن املهرَّ
 مــع التوصيــات الــواردة 

ً
املنظمــات الدوليــة ذات الصلــة واملجتمــع املدنــي، حســب االقتضــاء، متاشــيا
فــي الفقرتــني 52 و53 مــن تقريــر الفريــق العامــل املعنــي بتهريــب املهاجريــن؛

ــة القائمــة،  ــات العملياتي ــى اســتخدام قواعــد البيان ــدوَل األطــراف عل  ال
ً
ع أيضــا 16- يشــجِّ

مثــل قواعــد بيانــات املنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة )اإلنتربــول(، مــن أجــل تبــادل املعلومــات، مبــا 
فــي ذلــك املعلومــات املتعلقــة باألشــخاص املدانــني بارتــكاب أيٍّ مــن اجلرائــم املذكــورة فــي املــادة 6 مــن 
بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن أو املشــتبه فــي ارتكابهــم إياهــا، واملعلومــات املتعلقــة بالوثائــق 

 للقانــون الوطنــي؛
ً
املفقــودة أو املســروقة، وفقــا

ع كذلك الدوَل األطراف على دعم التعاون والتنســيق فيما بني الوكاالت، عن طريق  17- يشــجِّ
 فــي إنشــاء مراكــز متعــددة الــوكاالت، بغــرض جمــع البيانــات، وإجــراء حتليــالت اســتراتيجية 

ً
النظــر مثــال

وتكتيكيــة وتقاســم املعلومــات مــن أجــل الكشــف عــن عمليــات تهريب املهاجريــن ومنعها وقمعها؛
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ع الــدوَل األطــراف علــى تبــادل املعلومــات بشــأن املمارســات الفضلــى بغيــة تعزيــز  18- يشــجِّ
 للقانــون الدولــي 

ً
التعــاون بأقصــى قــدر ممكــن ملنــع وقمــع تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البحــر، وفقــا

 للمــادة 7 مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن؛
ً
للبحــار، تنفيــذا

ر أن يواصــل الفريــق العامــل املعنــي بتهريــب املهاجريــن أداء مهامــه املنصــوص  19- يقــرِّ
خ 22 تشــرين األول/أكتوبــر 2010؛ عليهــا فــي قــرار املؤمتــر 3/5 املــؤرَّ

 علــى األقــل بــني الدورتــني 
ً
 واحــدا

ً
 أن يعقــد الفريــق العامــل املذكــور اجتماعــا

ً
ر أيضــا 20- يقــرِّ

ــز 
ّ
 فــي هــذا الصــدد بتوصيــة الفريــق العامــل بــأن يرك

ً
قبــل دورة املؤمتــر الســابعة، ويحيــط علمــا

االجتمــاع القــادم علــى املمارســات اجليــدة املتعلقــة بالتقنيــات االســتقصائية اخلاصــة وعلــى إنشــاء 
مراكــز متعــددة الــوكاالت؛

م  21- يطلــب إلــى األمانــة أن تواصــل مســاعدة الفريــق العامــل علــى أداء مهامــه، وأن تقــدِّ
 عــن تنفيــذ هــذا القــرار إلــى املؤمتــر فــي دورتــه الســابعة؛

ً
تقريــرا

22- يدعــو الــدول األعضــاء وســائر اجلهــات املانحــة إلــى توفيــر مــوارد خارجــة عــن امليزانيــة 
 لقواعــد األمم املتحــدة وإجراءاتهــا.

ً
مــن أجــل تلــك األغــراض وفقــا
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التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

 الفهرس املواضيعي 
 للتوصيات وللقرارات 
واملقررات ذات الصلة
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة 

اجلرمية املنظمة 
عبر الوطنية

اجلزء ألف

41-
ً
-2 وأوال

ً
5 وCTOC/COP/WG.7/2012/6 44أوال

13-
ً
-5 وثانيا

ً
-4 وثانيا

ً
8 و9 وCTOC/COP/WG.7/2013/5 17ثانيا

 9–7-
ً
-3 وثالثا

ً
-1 وثالثا

ً
ثالثا

38-
ً
وثالثا

CTOC/COP/WG.7/2015/6425 و7 و11–13 و

8-
ً
-6 ورابعا

ً
-1 ورابعا

ً
1 و6 وCTOC/COP/WG.7/2017/5 8رابعا

-2 )ي( 
ً
-2 )أ( وخامسا

ً
خامسا

-2 )ز( 
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.7/2018/3)8 )أ( و)ب( و)ز

 اتفاقية فيينا
 للعالقات
القنصلية

22-
ً
CTOC/COP/WG.7/2012/625أوال

30-
ً
CTOC/COP/WG.7/2013/534ثانيا

-2 )ه(
ً
8 )ه(CTOC/COP/WG.7/2018/3خامسا

-33االحتيال/التزوير
ً
-30 وأوال

ً
 CTOC/COP/WG.7/2012/6أوال

27-
ً
-26 وثالثا

ً
CTOC/COP/WG.7/2015/6ثالثا

20–18-
ً
-12 وسادسا

ً
CTOC/COP/WG.7/2019/6سادسا

اجلزء باء

18-
ً
-14 وخامسا

ً
14 و18القرار CTOC/COP/2010/173/5خامسا

12-
ً
12القرار CTOC/COP/2012/153/6سادسا

 االستراتيجيات
 والتنسيق على

الصعيد الوطني

اجلزء ألف

38-
ً
-16 وأوال

ً
19 وCTOC/COP/WG.7/2012/6 41أوال

20-
ً
CTOC/COP/WG.7/2013/524ثانيا

11-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/615ثالثا

14-
ً
CTOC/COP/WG.7/2019/614سادسا

اجلزء باء

15-
ً
-4 وخامسا

ً
4 و15القرار CTOC/COP/2010/173/5خامسا

8-
ً
8القرار CTOC/COP/2012/153/6سادسا

 األطفال، استبانة
األسر

اجلزء ألف

22-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/626ثالثا

 األطفال،
 التدابير

-24املتخصصة
ً
-23 وثالثا

ً
27 وCTOC/COP/WG.7/2015/628ثالثا

األطفال، 
-21احلماية لهم

ً
CTOC/COP/WG.7/2015/625ثالثا

مالحظة:  تتضمــن األحيــاز املظللــة فــي الفهــرس إشــارات إلــى القــرارات واملقــررات الصــادرة عــن مؤمتــر األطــراف. ويشــير املختصــر ف.د إلــى 
فقــرات الديباجــة.

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_5_Resolutions/Resolution_5_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_5_Resolutions/Resolution_5_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

 األطفال،
بصورة عامة

25–19-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/629–23ثالثا

 األطفال،
غير املصحوبني 

بذويهم/
املنفصلون عن 

ذويهم

 25-
ً
-19–23 وثالثا

ً
ثالثا

30-
ً
وثالثا

CTOC/COP/WG.7/2015/63423–27 و29 و

األطفال، 
مصلحة الطفل 

-19العليا 
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/623ثالثا

إعادة )عودة( 
املهاجرين 

بني املهرَّ

50-
ً
-49 وأوال

ً
52 وCTOC/COP/WG.7/2012/6 53أوال

9-
ً
CTOC/COP/WG.7/2013/5 13ثانيا

15-
ً
CTOC/COP/WG.7/2017/515رابعا

اجلزء باء

-)ن( ‘2’
ً
)ن( ‘2’املقرر CTOC/COP/2005/84/2ثانيا

-)ح(
ً
)ح(املقرر CTOC/COP/2006/143/3ثالثا

15-
ً
15القرار CTOC/COP/2012/153/6سادسا

اجلزء ألفاألمني العام

47-
ً
CTOC/COP/WG.7/2012/650أوال

10-
ً
CTOC/COP/WG.7/2017/5 10رابعا

 أهداف التنمية
-15املستدامة

ً
CTOC/COP/WG.7/2015/6ثالثا

19

 األوساط
-6األكادميية

ً
CTOC/COP/WG.7/2013/5ثانيا

10

 بروتوكول
 مكافحة تهريب
 املهاجرين عن

 طريق البر
والبحر واجلو

 7-
ً
-5 وأوال

ً
-2 وأوال

ً
-1 وأوال

ً
أوال

 22-
ً
-17 وأوال

ً
-12 وأوال

ً
وأوال

47-
ً
-36 وأوال

ً
-24 وأوال

ً
وأوال

CTOC/COP/WG.7/2012/6  154 و5 و8 و10 و
و20 و25 و27 و39 

و50

 9-
ً
-4 وثانيا

ً
-3 وثانيا

ً
ثانيا

17-
ً
-11 وثانيا

ً
وثانيا

CTOC/COP/WG.7/2013/5 217 و8 و13 و15 و

 9-
ً
-8 وثالثا

ً
-3 وثالثا

ً
ثالثا

 14-
ً
-13 وثالثا

ً
-11 وثالثا

ً
وثالثا

41-
ً
-40 وثالثا

ً
-38 وثالثا

ً
وثالثا

CTOC/COP/WG.7/2015/6 157 و12 و13 و
و17 و18 و42 و44 

و45

 11-
ً
-10 ورابعا

ً
-1 ورابعا

ً
رابعا

13-
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.7/2017/5 131 و10 و11 و

-2 )ب( 
ً
-1 )د( وخامسا

ً
خامسا

-2 )ز( 
ً
-2 )ه( وخامسا

ً
وخامسا

-4 )ج(
ً
-2 )ط( وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.7/2018/3 )7 )د( و8 )ب
و)ه( و)ز( و)ط( 

وو 10 )ج(

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_2_Resolutions/Decision_2_4.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_3_Resolutions/Decision_3_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

بروتوكول 
مكافحة تهريب 
املهاجرين عن 

طريق البر 
والبحر واجلو 

)تابع(

اجلزء باء

-)ز(
ً
)ز(املقرر CTOC/COP/2005/84/2ثانيا

5-
ً
5القرار CTOC/COP/2012/153/6سادسا

بروتوكول 
مكافحة تهريب 
املهاجرين عن 

طريق البر 
والبحر واجلو، 

التعاريف

اجلزء ألف

3-
ً
-2 وأوال

ً
5 وCTOC/COP/WG.7/2012/66أوال

13-
ً
CTOC/COP/WG.7/2017/513رابعا

تبادل املعلومات 
االستخبارية

45-
ً
-35 وأوال

ً
38 وCTOC/COP/WG.7/2012/648أوال

10-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/614ثالثا

14-
ً
14القرار CTOC/COP/2012/153/6اجلزء باء: سادسا

تبادل املعلومات 
والتشارك فيها

اجلزء ألف

 28-
ً
-19 وأوال

ً
-6 وأوال

ً
أوال

36-
ً
9 و22 و31 وCTOC/COP/WG.7/2012/639وأوال

 27–24-
ً
-21 وثانيا

ً
-2 وثانيا

ً
ثانيا

33-
ً
-32 وثانيا

ً
وثانيا

CTOC/COP/WG.7/2013/5 31–286 و25 و
و36 و37

10-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/614ثالثا

4-
ً
-3 ورابعا

ً
3 وCTOC/COP/WG.7/2017/54رابعا

-2 )ز( 
ً
-2 )ب( وخامسا

ً
خامسا

-4 )ه(
ً
-2 )ح( وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.7/2018/3 )8 )ب( و)ز( و)ح
و10 )ه(

 5-
ً
-3 وسادسا

ً
سادسا

 16-
ً
-15 وسادسا

ً
وسادسا

 19-
ً
-18 وسادسا

ً
وسادسا

24-
ً
-23 وسادسا

ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.7/2019/6 183 و5 و15 و16 و
و19 و23 و24

اجلزء باء

-)د(
ً
CTOC/COP/2008/19رابعا

 20-
ً
-16 وخامسا

ً
خامسا

22-
ً
وخامسا

CTOC/COP/2010/17

 14-
ً
-11 وسادسا

ً
سادسا

17-
ً
-16 وسادسا

ً
وسادسا

CTOC/COP/2012/15

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_2_Resolutions/Decision_2_4.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/3
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_4_Resolutions/Decision_4_5.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_5_Resolutions/Resolution_5_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

التدريب وبناء 
القدرات

اجلزء ألف

35-
ً
-4 وأوال

ً
7 وCTOC/COP/WG.7/2012/638أوال

-8-باء 
ً
12 )ب( CTOC/COP/WG.7/2013/5ثانيا

 24-
ً
-18 وثالثا

ً
ثالثا
 

34-
ً
وثالثا

CTOC/COP/WG.7/2015/63822 و28 و

6-
ً
CTOC/COP/WG.7/2017/56رابعا

-2 )ب( 
ً
-1 )أ( وخامسا

ً
خامسا

-2 )ي(
ً
-2 )ح( وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.7/2018/3 )7 )أ( و8 )ب( و)ح
و)ي(

 12-
ً
-10 وسادسا

ً
سادسا

21-
ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.7/2019/62110 و12 و

اجلزء باء

-)ل(
ً
-)د( وثالثا

ً
)د( و)ل(املقرر CTOC/COP/2006/143/3ثالثا

-)ي(‘2’ 
ً
)ي( ‘2’املقرر CTOC/COP/2008/195/4رابعا

20-
ً
-10–12 وخامسا

ً
10–12 و20القرار CTOC/COP/2010/173/5خامسا

 8-
ً
-4 وسادسا

ً
سادسا

12-
ً
وسادسا

CTOC/COP/2012/153/6 4 و8 و12القرار

اجلزء ألفالتشريعات

20-
ً
-2 وأوال

ً
5 وCTOC/COP/WG.7/2012/623أوال

30-
ً
-2 وثالثا

ً
6 وCTOC/COP/WG.7/2015/634ثالثا

-4 )ج(
ً
10 )ج(CTOC/COP/WG.7/2018/3خامسا

1-
ً
CTOC/COP/WG.7/2019/61سادسا

اجلزء باء

 )ب( ‘1’
ً
)ب( ‘1’املقرر CTOC/COP/2004/66/1أوال

-)أ(
ً
)أ(املقرر CTOC/COP/2006/143/3ثالثا

-)ي( ‘1’
ً
-)ج( ورابعا

ً
)ج( و)ي( ‘1’املقرر CTOC/COP/2008/195/4رابعا

5-
ً
5القرار CTOC/COP/2010/173/5خامسا

4-
ً
-2 وسادسا

ً
2 و4القرار CTOC/COP/2012/153/6سادسا

تصاريح اإلقامة 
املؤقتة للمهاجرين 

بني املهرَّ

اجلزء ألف

10-
ً
CTOC/COP/WG.7/2012/613أوال

7-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/611ثالثا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/3
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_3_Resolutions/Decision_3_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_4_Resolutions/Decision_4_5.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_5_Resolutions/Resolution_5_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/3
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_1_Resolutions/Decision_1_6.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_3_Resolutions/Decision_3_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_4_Resolutions/Decision_4_5.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_5_Resolutions/Resolution_5_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

اجلزء ألفالتعاون الدولي

 35-
ً
-23 وأوال

ً
-17 وأوال

ً
أوال

51–40-
ً
وأوال

CTOC/COP/WG.7/2012/6 3820 و26 و
و43–54

 12-
ً
-11 وثانيا

ً
-5 وثانيا

ً
ثانيا

29-
ً
-28 وثانيا

ً
-22 وثانيا

ً
وثانيا

CTOC/COP/WG.7/2013/5 269 و15 و16 و
و32 و33

 16-
ً
-12 وثالثا

ً
-3 وثالثا

ً
ثالثا

36-
ً
-28 وثالثا

ً
وثالثا

CTOC/COP/WG.7/2015/6 327 و16 و20 و
و40

 10-
ً
-6–8 ورابعا

ً
-3 ورابعا

ً
رابعا

15-
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.7/2017/5153 و6–8 و10 و

-2 )أ(–)د(
ً
خامسا
 

3-
ً
-2-واو وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.7/2018/398 )أ(–)د( و)و( و

 2-
ً
-1 وسادسا

ً
سادسا

 18-
ً
-6 وسادسا

ً
وسادسا

24–22-
ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.7/2019/624–221 و2 و6 و18 و

اجلزء باء

- )ب( ‘3’
ً
)ب( ‘3’املقرر CTOC/COP/2004/66/1أوال

-)و(
ً
)و(املقرر CTOC/COP/2006/143/3ثالثا

-)د(
ً
)د(املقرر CTOC/COP/2008/195/4رابعا

 18-
ً
-3–5 وخامسا

ً
خامسا

20-
ً
وخامسا

CTOC/COP/2010/173/5 3–5 و18 و20القرار

18-
ً
18القرار CTOC/COP/2012/153/6سادسا

التعاون الدولي، 
التحقيقات 

املشتركة

اجلزء ألف

46-
ً
-38 وأوال

ً
-35 وأوال

ً
38 و41 وCTOC/COP/WG.7/2012/649أوال

7-
ً
CTOC/COP/WG.7/2017/57رابعا

14-
ً
14القرار CTOC/COP/2012/153/6اجلزء باء: سادسا

التعاون الدولي، 
التعاون بصفة 

غير رسمية 

26–24-
ً
CTOC/COP/WG.7/2013/530–28ثانيا

التعاون الدولي، 
املراكز املشتركة 
بني عدة وكاالت

23-
ً
-22 وثانيا

ً
26 وCTOC/COP/WG.7/2013/5 27ثانيا

3-
ً
-2 وسادسا

ً
2 وCTOC/COP/WG.7/2019/63سادسا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/3
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_1_Resolutions/Decision_1_6.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_3_Resolutions/Decision_3_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_4_Resolutions/Decision_4_5.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_5_Resolutions/Resolution_5_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

التعاون الدولي، 
املساعدة 

القانونية املتبادلة

اجلزء ألف

41-
ً
CTOC/COP/WG.7/2012/644أوال

9-
ً
-8 وثالثا

ً
12 وCTOC/COP/WG.7/2015/613ثالثا

9-
ً
CTOC/COP/WG.7/2017/59رابعا

-2 )ج( 
ً
-2 )أ( وخامسا

ً
خامسا

-2 )ك( 
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.7/2018/3)8 )أ( و)ج( و)ك

11-
ً
-5 وسادسا

ً
5 وCTOC/COP/WG.7/2019/611سادسا

اجلزء باء

5-
ً
5القرار CTOC/COP/2010/173/5خامسا

13-
ً
13القرار CTOC/COP/2012/153/6سادسا

التعاون الدولي، 
بتوقيت مناسب

اجلزء ألف

42-
ً
CTOC/COP/WG.7/2012/645أوال

3-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/67ثالثا

 5-
ً
-3 وسادسا

ً
سادسا

11-
ً
-7 وسادسا

ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.7/2019/6113 و5 و7 و

التعاون الدولي، 
بناء القدرات

43-
ً
-4 وأوال

ً
7 وCTOC/COP/WG.7/2012/646اجلزء ألف: أوال

 8-
ً
اجلزء باء: سادسا

14-
ً
وسادسا

CTOC/COP/2012/153/6 8 و14القرار

التعاون الدولي، 
تسليم املطلوبني 

واملجرمني

اجلزء ألف

41-
ً
CTOC/COP/WG.7/2012/644أوال

9-
ً
-8 وثالثا

ً
12 وCTOC/COP/WG.7/2015/613ثالثا

-2 )ك( 
ً
8 )ك(CTOC/COP/WG.7/2018/3خامسا

اجلزء باء

5-
ً
5القرار CTOC/COP/2010/173/5خامسا

13-
ً
13القرار CTOC/COP/2012/153/6سادسا

 التعاون الدولي،
 جهود منع تهريب

املهاجرين

اجلزء ألف

3-
ً
CTOC/COP/WG.7/2018/39خامسا

 15-
ً
-13 وسادسا

ً
سادسا

23-
ً
-20 وسادسا

ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.7/2019/62313 و15 و20 و

8-
ً
8القرار CTOC/COP/2010/173/5اجلزء باء: خامسا

http://undocs.org/ar/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/3
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_5_Resolutions/Resolution_5_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/3
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_5_Resolutions/Resolution_5_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/3
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_5_Resolutions/Resolution_5_3.pdf
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

التكنولوجيات 
احلديثة

اجلزء ألف

32-
ً
-17 وأوال

ً
20 وCTOC/COP/WG.7/2012/635أوال

3-
ً
CTOC/COP/WG.7/2019/63سادسا

التهريب عن 
طريق البحر

47-
ً
-24 وأوال

ً
-23 وأوال

ً
26 و27 وCTOC/COP/WG.7/2012/650أوال

-8 )د(
ً
12 )د(CTOC/COP/WG.7/2013/5ثانيا

14-
ً
-10 وثالثا

ً
-1 وثالثا

ً
5 و14 وCTOC/COP/WG.7/2015/618ثالثا

11-
ً
-10 ورابعا

ً
10 وCTOC/COP/WG.7/2017/511رابعا

اجلزء باء

13-
ً
13القرار CTOC/COP/2010/173/5خامسا

18-
ً
18القرار CTOC/COP/2012/153/6سادسا

التهريب عن 
طريق البحر، 
إخطار األمني 

العام بالسلطات 
الوطنية

اجلزء ألف

47-
ً
CTOC/COP/WG.7/2012/650أوال

10-
ً
CTOC/COP/WG.7/2017/5 10رابعا

التهريب عن 
طريق اجلو

33-
ً
-15 وأوال

ً
18 وCTOC/COP/WG.7/2012/636أوال

27-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/631ثالثا

11-
ً
CTOC/COP/WG.7/2017/511رابعا

21–19-
ً
-13 وسادسا

ً
13 وCTOC/COP/WG.7/2019/621–19سادسا

13-
ً
13القرار CTOC/COP/2010/173/5اجلزء باء: خامسا

التوعية )إذكاء 
الوعي، زيادة 

الوعي(

اجلزء ألف

33-
ً
-32 وأوال

ً
-29 وأوال

ً
32 و35 وCTOC/COP/WG.7/2012/636أوال

29-
ً
-20 وثالثا

ً
24 وCTOC/COP/WG.7/2015/633ثالثا

12-
ً
-11 ورابعا

ً
11 وCTOC/COP/WG.7/2017/512رابعا

16-
ً
CTOC/COP/WG.7/2019/616سادسا

اجلزء باء

-)ل(
ً
)ل(املقرر CTOC/COP/2006/143/3ثالثا

-)ي( ‘2’
ً
)ي( ‘2’املقرر CTOC/COP/2008/195/4رابعا

-9 )أ(
ً
9 )أ(القرار CTOC/COP/2012/153/6سادسا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_5_Resolutions/Resolution_5_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_5_Resolutions/Resolution_5_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_3_Resolutions/Decision_3_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_4_Resolutions/Decision_4_5.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

تيسير فرص 
الهجرة النظامية

اجلزء ألف

17-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/621ثالثا

-4 )ب(
ً
10 )ب(CTOC/COP/WG.7/2018/3خامسا

4-
ً
4القرار CTOC/COP/2010/173/5اجلزء باء: خامسا

اجلرمية املنظمة 
عبر الوطنية

اجلزء ألف

34–31-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/638–35ثالثا

 20-
ً
-19 وسادسا

ً
سادسا

24-
ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.7/2019/62419 و20 و

جمع البيانات 
وإجراء البحوث/

التحليالت 

اجلزء ألف

37-
ً
CTOC/COP/WG.7/2012/640أوال

39-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/643ثالثا

4-
ً
CTOC/COP/WG.7/2017/54رابعا

-4 )ه( 
ً
10 )ه(CTOC/COP/WG.7/2018/3خامسا

 16-
ً
-9 وسادسا

ً
سادسا

22-
ً
-17 وسادسا

ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.7/2019/6229 و16 و17 و

اجلزء باء

-)ج(
ً
)ج(املقرر CTOC/COP/2004/66/1أوال

-)ب( 
ً
)ب(املقرر CTOC/COP/2005/84/2ثانيا

-)د( 
ً
)د(املقرر CTOC/COP/2008/195/4رابعا

17-
ً
17القرار CTOC/COP/2012/153/6سادسا

جمع البيانات 
وإجراء البحوث/

التحليالت، 
التقرير العاملي 

عن تهريب 
املهاجرين

اجلزء ألف

37-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/641ثالثا

جمع البيانات 
وإجراء البحوث/

التحليالت، بوابة 
املوارد إللكترونية 
والقوانني املتعلقة 

 باجلرمية 
)بوابة 

“شيرلوك”(

31-
ً
CTOC/COP/WG.7/2013/535ثانيا

40-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/644ثالثا

جهات االستجابة، 
القطاع اخلاص

6-
ً
CTOC/COP/WG.7/2013/510ثانيا

28-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/632ثالثا

12-
ً
CTOC/COP/WG.7/2017/512رابعا

14-
ً
CTOC/COP/WG.7/2019/614سادسا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/3
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_5_Resolutions/Resolution_5_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/3
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_1_Resolutions/Decision_1_6.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_2_Resolutions/Decision_2_4.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_4_Resolutions/Decision_4_5.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

 جهات االستجابة،
املجتمع املدني

49-
ً
-27 وأوال

ً
30 وCTOC/COP/WG.7/2012/652أوال

6-
ً
CTOC/COP/WG.7/2013/510ثانيا

 18-
ً
-11 وثالثا

ً
-5 وثالثا

ً
ثالثا

29-
ً
-20 وثالثا

ً
وثالثا

CTOC/COP/WG.7/2015/6 249 و15 و22 و
و33

جهات االستجابة، 
شركات النقل 

التجاري/الناقلون 
التجاريون

33-
ً
CTOC/COP/WG.7/2012/636أوال

28-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/632ثالثا

11-
ً
CTOC/COP/WG.7/2017/511رابعا

20-
ً
CTOC/COP/WG.7/2019/620سادسا

اجلهود في مجال 
املنع

38-
ً
CTOC/COP/WG.7/2012/641أوال

11-
ً
-10 وثانيا

ً
14 وCTOC/COP/WG.7/2013/515ثانيا

 16-
ً
-13 وثالثا

ً
-12 وثالثا

ً
ثالثا

33-
ً
وثالثا

CTOC/COP/WG.7/2015/63716 و17 و20 و

 14-
ً
-13 وسادسا

ً
سادسا

23-
ً
-20 وسادسا

ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.7/2019/62313 و14 و20 و

 4-
ً
اجلزء باء: خامسا

19-
ً
-16 وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/2010/173/5 4 و16 و19القرار

احلماية 
واملحافظة 

على احلياة، 
أمن األشخاص 

بني وحقوقهم املهرَّ

اجلزء ألف

22–18-
ً
-14 وأوال

ً
أوال
 

27-
ً
-24 وأوال

ً
وأوال

CTOC/COP/WG.7/2012/6 2717 و21–25 و
و30

 16-
ً
-5 وثانيا

ً
-1 وثانيا

ً
ثانيا

26-
ً
وثانيا

CTOC/COP/WG.7/2013/5305 و9 و20 و

14-
ً
-5 وثالثا

ً
9 وCTOC/COP/WG.7/2015/618ثالثا

-4 )أ( 
ً
10 )أ(CTOC/COP/WG.7/2018/3خامسا

4-
ً
CTOC/COP/WG.7/2019/64سادسا

اجلزء باء

-)ن( ‘1’
ً
)ن( ‘1’املقرر CTOC/COP/2005/84/2ثانيا

-)ك(
ً
)ك(املقرر CTOC/COP/2006/143/3ثالثا

 7-
ً
-2 وخامسا

ً
خامسا

8-
ً
وخامسا

CTOC/COP/2010/173/5 2 و7 و8القرار

-9 )ب( 
ً
-3 وسادسا

ً
سادسا

11-
ً
-10 وسادسا

ً
وسادسا

CTOC/COP/2012/153/6 3 و9 )ب( و10 و11القرار

الدعم القنصلي 
الدبلوماسي

اجلزء ألف

22-
ً
CTOC/COP/WG.7/2012/625أوال

30-
ً
CTOC/COP/WG.7/2013/534ثانيا

-2 )ه( 
ً
8 )ه(CTOC/COP/WG.7/2018/3خامسا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_5_Resolutions/Resolution_5_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/3
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_2_Resolutions/Decision_2_4.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_3_Resolutions/Decision_3_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_5_Resolutions/Resolution_5_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/3
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

ضباط/مسؤولي 
االتصال

38-
ً
CTOC/COP/WG.7/2012/641أوال

28-
ً
CTOC/COP/WG.7/2013/532ثانيا

28-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/632ثالثا

-2 )د( 
ً
8 )د(CTOC/COP/WG.7/2018/3خامسا

5-
ً
CTOC/COP/WG.7/2019/65سادسا

-20ضحايا اجلرائم
ً
CTOC/COP/WG.7/2012/623أوال

عملية بالي 
بشأن تهريب 

الناس واالجتار 
باألشخاص وما 
يتصل بذلك من 

جرائم عبر وطنية

33-
ً
CTOC/COP/WG.7/2013/537اجلزء ألف: ثانيا

-ف.د 5
ً
ف.د 5القرار CTOC/COP/2012/153/6اجلزء باء: سادسا

اجلزء ألففرص الهجرة

18-
ً
-17 وثالثا

ً
21 وCTOC/COP/WG.7/2015/622ثالثا

-4 )ب( 
ً
10 )ب(CTOC/COP/WG.7/2018/3خامسا

4-
ً
4القرار CTOC/COP/2010/173/5اجلزء باء: خامسا

اجلزء ألفالفساد

31-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/635ثالثا

القانون الدولي، 
االلتزامات جتاه 
الالجئني/طالبي 

اللجوء

26-
ً
CTOC/COP/WG.7/2012/629أوال

القانون الدولي، 
الوالية القضائية 

على حوادث 
تهريب املهاجرين 
في أعالي البحار

1-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/65ثالثا

مراقبة احلدود 
وإدارتها

اجلزء ألف

35-
ً
CTOC/COP/WG.7/2012/638أوال

29-
ً
CTOC/COP/WG.7/2013/533ثانيا

25-
ً
-11 وثالثا

ً
15 وCTOC/COP/WG.7/2015/629ثالثا

-2 )ح( 
ً
8 )ح(CTOC/COP/WG.7/2018/3خامسا

23-
ً
CTOC/COP/WG.7/2019/623سادسا

اجلزء باء

-)ن( ‘3’
ً
)ن( ‘3’املقرر CTOC/COP/2005/84/2ثانيا

20-
ً
-19 وخامسا

ً
19 و20القرار CTOC/COP/2010/173/5خامسا

14-
ً
14القرار CTOC/COP/2012/153/6سادسا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/3
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/3
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_5_Resolutions/Resolution_5_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/3
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_2_Resolutions/Decision_2_4.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_5_Resolutions/Resolution_5_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

املراكز املشتركة 
بني عدة وكاالت 
)املراكز املتعددة 

الوكاالت(

اجلزء ألف

23–17-
ً
CTOC/COP/WG.7/2013/527–21ثانيا

14-
ً
-2 وسادسا

ً
2 وCTOC/COP/WG.7/2019/614سادسا

 17-
ً
اجلزء باء: سادسا

20-
ً
وسادسا

CTOC/COP/2012/153/6 17 و20القرار

اجلزء ألفاملساعدة التقنية

 31-
ً
-8 وأوال

ً
-5 وأوال

ً
أوال

51-
ً
وأوال

CTOC/COP/WG.7/2012/6548 و11 و34 و

27-
ً
-19 وثانيا

ً
-3 وثانيا

ً
7 و23 وCTOC/COP/WG.7/2013/5 31ثانيا

38-
ً
-13 وثالثا

ً
17 وCTOC/COP/WG.7/2015/642ثالثا

6-
ً
CTOC/COP/WG.7/2017/56رابعا

-4 )د( 
ً
-2 )ط( وخامسا

ً
8 )ط( و10 )د(CTOC/COP/WG.7/2018/3خامسا

21-
ً
CTOC/COP/WG.7/2019/621سادسا

اجلزء باء

-)ب( ‘3’
ً
)ب( ‘3’املقرر CTOC/COP/2004/66/1أوال

-)ح(
ً
)ح(املقرر CTOC/COP/2005/84/2ثانيا

-)ه(
ً
-)د( وثالثا

ً
)د( و)ه(املقرر CTOC/COP/2006/143/3ثالثا

-)ي(
ً
)ي(املقرر CTOC/COP/2008/195/4رابعا

 10-
ً
-3 وخامسا

ً
خامسا

11-
ً
وخامسا

CTOC/COP/2010/173/5 3 و10 و11القرار

5-
ً
-4 وسادسا

ً
4 و5القرار CTOC/COP/2012/153/6سادسا

املساعدة 
للمهاجرين 

بني املهرَّ

اجلزء ألف

 22-
ً
-21 وأوال

ً
أوال
 

27-
ً
-25 وأوال

ً
وأوال

CTOC/COP/WG.7/2012/6 3024 و25 و28 و

30-
ً
-1 وثانيا

ً
5 وCTOC/COP/WG.7/2013/5 34ثانيا

 14-
ً
-5 وثالثا

ً
ثالثا
 

21–19-
ً
وثالثا

CTOC/COP/WG.7/2015/6 189 و 
و23–25

-2 )ه( 
ً
-1 )د( وخامسا

ً
خامسا

-2 )و( 
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.7/2018/3)7 )د( و8 )ه( و)و

اجلزء باء

-)ك( 
ً
)ك(املقرر CTOC/COP/2006/143/3ثالثا

7-
ً
7القرار CTOC/COP/2010/173/5خامسا

3-
ً
3القرار CTOC/COP/2012/153/6سادسا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/3
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_1_Resolutions/Decision_1_6.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_2_Resolutions/Decision_2_4.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_3_Resolutions/Decision_3_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_4_Resolutions/Decision_4_5.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_5_Resolutions/Resolution_5_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/3
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_3_Resolutions/Decision_3_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_5_Resolutions/Resolution_5_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

مكتب األمم 
املتحدة املعني 

باملخدرات 
واجلرمية )املكتب 
املعني باملخدرات 
واجلرمية/املكتب( 

واألمانة

اجلزء ألف

 8-
ً
-7 وأوال

ً
-5 وأوال

ً
أوال
 

53-
ً
-51 وأوال

ً
-47 وأوال

ً
وأوال

CTOC/COP/WG.7/2012/6 508 و10 و11 و
و54 و56

 23-
ً
-4 وثانيا

ً
-3 وثانيا

ً
ثانيا

33–31-
ً
وثانيا

CTOC/COP/WG.7/2013/537–357 و8 و27 و

 37-
ً
-13 وثالثا

ً
ثالثا
 

41-
ً
-38 وثالثا

ً
وثالثا

CTOC/COP/WG.7/2015/64517 و41 و42 و

-4 )د( 
ً
10 )د(CTOC/COP/WG.7/2018/3خامسا

21-
ً
-9 وسادسا

ً
9 وCTOC/COP/WG.7/2019/621سادسا

اجلزء باء

-)ج(–)و(
ً
)ج(–)و(املقرر CTOC/COP/2004/66/1أوال

-)ط(
ً
-)ح( وثانيا

ً
)ح( و)ط(املقرر CTOC/COP/2005/84/2ثانيا

-)ك(
ً
-)ه( وثالثا

ً
 ثالثا

-)ل(
ً
وثالثا

CTOC/COP/2006/143/3 ه( و)ك( و)ل(املقرر(

-)د(–)ز(
ً
)د(–)ز(املقرر CTOC/COP/2008/195/4رابعا

 18-
ً
-10–14 وخامسا

ً
خامسا

23-
ً
-21 وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/2010/173/5 10–14 و18 و21 القرار
و23

 5-
ً
-4 وسادسا

ً
سادسا

21-
ً
وسادسا

CTOC/COP/2012/153/6 4 و5 و21القرار

املكتب املعني 
باملخدرات 
واجلرمية، 

التقرير العاملي 
عن تهريب 
املهاجرين 

اجلزء ألف

37-
ً
ثالثا

CTOC/COP/WG.7/2015/641

املنظمات 
اإلرهابية

32-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/636ثالثا

 املنظمات الدولية، 
بصورة عامة 

49-
ً
-39 وأوال

ً
42 وCTOC/COP/WG.7/2012/652أوال

6-
ً
CTOC/COP/WG.7/2013/510ثانيا

املنظمات الدولية، 
املنظمة الدولية 

للشرطة اجلنائية 
)اإلنتربول(

36-
ً
-6 وأوال

ً
9 وCTOC/COP/WG.7/2012/639أوال

27-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/631ثالثا

16-
ً
16القرار CTOC/COP/2012/153/6اجلزء باء: سادسا

املنظمات الدولية، 
منظمة الطيران 

املدني الدولي

اجلزء ألف

15-
ً
CTOC/COP/WG.7/2012/618أوال

27-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/631ثالثا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/3
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_1_Resolutions/Decision_1_6.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_2_Resolutions/Decision_2_4.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_3_Resolutions/Decision_3_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_4_Resolutions/Decision_4_5.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_5_Resolutions/Resolution_5_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

مؤمتر األطراف 
في اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة 

مة 
َّ
اجلرمية املنظ
عبر الوطنية 

والفريق العامل 
املعني بتهريب 

املهاجرين، 
دورهما وعملهما

7-
ً
CTOC/COP/WG.7/2012/610أوال

 8-
ً
-7 وثانيا

ً
-3 وثانيا

ً
ثانيا

32-
ً
-23 وثانيا

ً
وثانيا

CTOC/COP/WG.7/2013/5 277 و11 و12 و
و36

38-
ً
-35 وثالثا

ً
39 وCTOC/COP/WG.7/2015/642ثالثا

5-
ً
-2 )ز( وخامسا

ً
8 )ز( وCTOC/COP/WG.7/2018/311خامسا

8-
ً
CTOC/COP/WG.7/2019/68سادسا

اجلزء باء

-باء
ً
-ألف وأوال

ً
)أ( و)ب(املقرر CTOC/COP/2004/66/1أوال

-واو 
ً
-باء وثانيا

ً
 ثانيا

-نون 
ً
وثانيا

CTOC/COP/2005/84/2 ب( و)و( و)ن(املقرر(

-حاء
ً
-ألف وثالثا

ً
)أ( و)ح(املقرر CTOC/COP/2006/143/3ثالثا

-جيم 
ً
-ألف ورابعا

ً
 رابعا

-حاء 
ً
-واو ورابعا

ً
 ورابعا

-ياء
ً
ورابعا

CTOC/COP/2008/195/4 أ( و)ج( و)و( و)ح( املقرر(
و)ي(

 3-
ً
-2 وخامسا

ً
خامسا

 17-
ً
-6–15 وخامسا

ً
وخامسا

22-
ً
-19 وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/2010/173/5 2 و3 و6–15 و17 القرار
و19 و22

 6-
ً
-ف.د 1–7؛ سادسا

ً
سادسا

 19-
ً
-7 وسادسا

ً
وسادسا

20-
ً
وسادسا

CTOC/COP/2012/153/6 ف.د 1–7; 6 و7 القرار
و19 و20

اجلزء ألفاملؤسسات املالية

34-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/638ثالثا

نظام العدالة 
 اجلنائية، 

إجراء املقابالت

6-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/610ثالثا

4-
ً
CTOC/COP/WG.7/2019/64سادسا

نظام العدالة 
اجلنائية، 

أساليب/تقنيات 
التحري اخلاصة

14-
ً
CTOC/COP/WG.7/2012/6 17أوال

15–13-
ً
CTOC/COP/WG.7/2013/5 19–17ثانيا

9-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/613ثالثا

7-
ً
CTOC/COP/WG.7/2017/5 7رابعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/3
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_1_Resolutions/Decision_1_6.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_2_Resolutions/Decision_2_4.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_3_Resolutions/Decision_3_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_4_Resolutions/Decision_4_5.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_5_Resolutions/Resolution_5_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

نظام العدالة 
اجلنائية، 
التحقيق/

التحقيقات

اجلزء ألف

16–12-
ً
CTOC/COP/WG.7/2013/520–16ثانيا

7-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/611ثالثا

5-
ً
CTOC/COP/WG.7/2017/55رابعا

4-
ً
CTOC/COP/WG.7/2019/64سادسا

نظام العدالة 
اجلنائية، 

التحقيقات املالية

35-
ً
-34 وثالثا

ً
38 وCTOC/COP/WG.7/2015/639ثالثا

14-
ً
CTOC/COP/WG.7/2017/514رابعا

-9 )ج( 
ً
9 )ج(القرار CTOC/COP/2012/153/6اجلزء باء: سادسا

نظام العدالة 
اجلنائية، 
اجلزاءات 

واستصدار 
العقوبات

12-
ً
-11 وأوال

ً
14 وCTOC/COP/WG.7/2012/6 15اجلزء ألف: أوال

 2-
ً
اجلزء باء: سادسا

-9 )ب(
ً
-9 )أ( وسادسا

ً
وسادسا

CTOC/COP/2012/153/6 2 و9 )أ( و)ب(القرار

نظام العدالة 
اجلنائية، 
العائدات 

)املكتسبة( من 
اجلرائم، اجلرائم 

األصلية

اجلزء ألف

13-
ً
CTOC/COP/WG.7/2012/616أوال

2-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/66ثالثا

8-
ً
-2 ورابعا

ً
2 وCTOC/COP/WG.7/2017/58رابعا

-9 )ج( 
ً
9 )ج(القرار CTOC/COP/2012/153/6اجلزء باء: سادسا

نظام العدالة 
اجلنائية، القواعد 

املتعلقة باألدلة

اجلزء ألف

14-
ً
ثانيا

CTOC/COP/WG.7/2013/518

5-
ً
CTOC/COP/WG.7/2017/55رابعا

نظام العدالة 
اجلنائية، بصورة 

عامة

33-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/637ثالثا

-2 )ب(
ً
-1 وخامسا

ً
7 و8 )ب(CTOC/COP/WG.7/2018/3خامسا

نظام العدالة 
اجلنائية، حماية 

الشهود

9-
ً
CTOC/COP/WG.7/2012/612أوال

9-
ً
-7 وثالثا

ً
11 وCTOC/COP/WG.7/2015/613ثالثا

5-
ً
CTOC/COP/WG.7/2017/55رابعا

-)ه(
ً
)ه(املقرر CTOC/COP/2008/195/4اجلزء باء: رابعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/5
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_4_Resolutions/Decision_4_5.pdf
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

نظام العدالة 
اجلنائية، 

مسؤولية الذين 
يقدمون املساعدة

4-
ً
CTOC/COP/WG.7/2015/68ثالثا

وثائق الهوية 
والسفر

اجلزء ألف

 31–29-
ً
-15 وأوال

ً
أوال
 

34-
ً
-33 وأوال

ً
وأوال

CTOC/COP/WG.7/2012/6  3618 و32–34 و
و37

27-
ً
-26 وثالثا

ً
30 وCTOC/COP/WG.7/2015/631ثالثا

 20–18-
ً
-12 وسادسا

ً
سادسا

22-
ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.7/2019/62212 و18–20 و

اجلزء باء

-)ن( ‘3’
ً
)ن( ‘3’املقرر CTOC/COP/2005/84/2ثانيا

- )ج(
ً
)ج(املقرر CTOC/COP/2006/143/3ثالثا

 17-
ً
-14 وخامسا

ً
خامسا

18-
ً
وخامسا

CTOC/COP/2010/173/5 14 و17 و18القرار

12-
ً
12القرار CTOC/COP/2012/153/6سادسا

-32وسائط اإلعالم
ً
CTOC/COP/WG.7/2012/635اجلزء ألف: أوال

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/6
https://undocs.org/ar//CTOC/COP/WG.7/2019/6
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_2_Resolutions/Decision_2_4.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_3_Resolutions/Decision_3_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_5_Resolutions/Resolution_5_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_6_Resolutions/Resolution_6_3.pdf
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/6
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