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تقر�ر عن اجتماع الفر�ق العامل المعني بتهر�ب المهاجر�ن المعقود في فیینا    
 2021تشر�ن األول/أكتو�ر    15و   14یومي  

  
 مقدمة  - أوال  

األطراف في اتفـاق�ـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجر�مـة المنظَّمـة ، الـذي اعتمـده مؤتمر  5/3عمًال �ـالقرار   -1
ــة، ُأنشـــــــــــــئ فر�ق عامل حكومي دولي مؤقَّت مفتوح العضـــــــــــــو�ة معني بتهر�ب   عبر الوطن�ة في دورته الخامســـــــــــ
المهاجر�ن، من أجل إســداء المشــورة إلى المؤتمر ومســاعدته على تنفیذ الوال�ة المنوطة �ه ف�ما یتعلق ببروتو�ول  

ل التفـــاق�ـــة األمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجر�مـــة  مكـــاف حـــة تهر�ـــب المهـــاجر�ن عن طر�ق البر وال�حر والجو، المكمـــِّ
 المنظَّمة عبر الوطن�ة.

ر المؤتمر في قراره   -2 المعنون "تعز�ز تنفیــذ اتفــاق�ــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجر�مــة المنظَّمــة    7/1وقرَّ
ضـــمن جملة أمور، أن �كون الفر�ق العامل المعني بتهر�ب المهاجر�ن  عبر الوطن�ة والبروتو�والت الملحقة بها"،

ع المؤتمر أفرقته العاملة على  م تقار�ره وتوصـــــــ�اته إلى المؤتمر، وشـــــــجَّ عنصـــــــرًا ثابتًا من عناصـــــــر المؤتمر، �قدِّ
 وارد.النظر في عقد اجتماعات سنو�ة، حسب االقتضاء، وعلى عقدها تعاقب��ا، ضمانًا لفعال�ة استخدام الم

الفترة من   -3 للمرة األولى في  المعني بتهر�ــــب المهــــاجر�ن  العــــامــــل  الفر�ق  إلى   30واجتمع   أ�ــــار/مــــایو 
 ، وعقد ما مجموعه س�عة اجتماعات قبل االجتماع الحالي.2012حز�ران/یون�ه   1
  

 التوص�ات  - ثان�ا  
 15و  14معقود في فییـنا یومي  اعتمـد الفر�ق العـاـمل المعني بتهرـ�ب المهـاجر�ن، في اجتمـاعـه الـثامن ال -4

 ، التوص�ات الواردة أدناه.2021تشر�ن األول/أكتو�ر  
  

 توص�ات �شأن أثر توافر قنوات نظام�ة للهجرة في خفض الطلب على تهر�ب المهاجر�ن -ألف 
 

  1التوص�ة    
ع الدول األطراف على تعز�ز جمع الب�انات و�جراء ال�حوث وت�ادل  المعلومات �شــــأن العالقة بین اســــتخدام ُتشــــجَّ

خدمات تهر�ب المهاجر�ن وعدم توافر مســارات للهجرة النظام�ة من أجل وضــع ســ�اســات أقوى لمكافحة التهر�ب  
 تستند إلى األدلة، وفقا لقوانینها المحل�ة.

  



 CTOC/COP/WG.7/2021/5 
 

2/9 V.21-08003 
 

  2التوص�ة    
ــ�ة لقوانینها المحل�ة والتزا ــاسـ ع الدول األطراف، وفقا للم�ادئ األسـ ــجَّ ــلة والمنط�قة، على ُتشـ ماتها الدول�ة ذات الصـ

ــان وتراعي  ــتند إلى حقوق اإلنســ ــبل منها نهوج تســ ــات الهجرة �ســ ــ�اســ ــان إزاء ســ ات�اع نهج قائم على حقوق اإلنســ
االعت�ارات الجنســـان�ة واالعت�ارات المتعلقة �األطفال، على ســـبیل األولو�ة، في تطو�ر مســـارات للهجرة النظام�ة، 

ــ�اســـــات ووضـــــع حما�ة وحقوق   المهاجر�ن ومن تتعرض ح�اتهم وســـــالمتهم للخطر خالل هجرتهم في صـــــم�م ســـ
 وممارسات مكافحة التهر�ب، ومضاعفة الجهود المبذولة لمنع تسی�س الخطاب المستخدم �شأن الهجرة.

  
  3التوص�ة    

ــ�ة و/أو   ــ�اســ ع الدول األطراف على تعز�ز اآلل�ات القانون�ة و/أو الســ ــفر في ُتشــــجَّ اإلدار�ة التي توفر إمكان�ة الســ
ــورة نظام�ة، ومع مراعاة القدرات الوطن�ة، �فالة أن تكون عمل�ات  إقل�م الدولة أو الدخول إل�ه أو اإلقامة ف�ه �صــ
الهجرة النظام�ة م�ســــورة التكلفة و�مكن الوصــــول إلیها وســــهلة الفهم وحســــنة التوقیت، �ما یتوافق مع الضــــمانات 

 مشار�ة المجد�ة لجم�ع أصحاب المصلحة المعنیین.اإلجرائ�ة و�ال
  

  4التوص�ة    
ین�غي للدول األطراف أن تأخذ في االعت�ار أن ســـ�اســـات الهجرة التقیید�ة التي ال لزوم لها �مكن أن تفضـــي إلى 
ز�ادة أعمال تهر�ب المهاجر�ن، �ما في ذلك دفع المهر�ین إلى فرض رســـــــــوم أعلى وتعر�ض المهاجر�ن لمخاطر  

 متزایدة من أشكال التهر�ب التي تتم في ظروف مشددة للعقو�ة.
  

  5التوص�ة    
ــلة، ومنها  ــلطات الوطن�ة ذات الصـــ ــال بین جم�ع الســـ ــیق والتعاون واالتصـــ ین�غي للدول األطراف أن تعزز التنســـ

ــم�م  ــلطات المعن�ة �العدالة الجنائ�ة والعمالة و�دارة الحدود وحما�ة المهاجر�ن، من أجل تصـــــ ــارات فعالة الســـــ مســـــ
 للهجرة النظام�ة.

  
 توص�ات �شأن ��ف�ة تعز�ز القدرة على المالحقة القضائ�ة في قضا�ا تهر�ب المهاجر�ن -�اء 

 
  6التوص�ة    

ــائ�ا، في الوقت  ــاء جماعات الجر�مة المنظمة ومالحقتهم قضــــــــ ع الدول األطراف على التحقیق مع أعضــــــــ ُتشــــــــــجَّ
المجرمین، المتورطین في تهر�ب المهاجر�ن، �ما �شــــــمل اســــــتخدام التحق�قات  المناســــــب، مع التر�یز على ��ار  

االســـــــــــت�اق�ة و�التعاون مع المنظمات اإلقل�م�ة ودون اإلقل�م�ة والدول�ة ذات الصـــــــــــلة، وحما�ة الشـــــــــــهود وأقار�هم 
مة عبر الوطن�ة وغیرهم من األشـــــــــخاص المقر�ین لهم، وفقا ألحكام اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الجر�مة المنظَّ 

 وأطرها القانون�ة الوطن�ة.
  

  7التوص�ة    
ــاء، لضـــــــمان امتثالها الكامل لتعر�ف تهر�ب   ع الدول األطراف على اســـــــتعراض تشـــــــر�عاتها، عند االقتضـــــ ُتشـــــــجَّ
المهاجر�ن، على النحو المحدد في بروتو�ول تهر�ب المهاجر�ن، ال ســـــــ�ما من خالل تحدید المســـــــؤول�ة الجنائ�ة  

لبروتو�ول، في وجود غرض واضـــــــــــــح من المنفعة المال�ة أو المنفعة الماد�ة األخرى، مع إیالء االعت�ار عمال �ا
 الواجب لألس�اب أو العوامل اإلنسان�ة أو المتعلقة �الرأفة.
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  8التوص�ة    
ع الدول األطراف على تعز�ز تدابیرها الرام�ة إلى مكافحة الفسـاد �اعت�اره من العناصـر التي �مكن أن تسـهل  ُتشـجَّ
ــأن تحدید حجم  ــائ�ة الفعالة لمرتكبیها، وعلى جمع ب�انات �شــــــــــ  جر�مة تهر�ب المهاجر�ن وتعوق المالحقة القضــــــــــ

 هذه الظاهرة.
  

  9التوص�ة    
ع الدول   ــجَّ األطراف على التحقیق الفعال في االنتهاكات المرتك�ة في حق المهاجر�ن المهر�ین، �ما في ذلك في  ُتشـ

بلدان المرور العابر والمقصــــد، ومالحقة مرتكبیها قضــــائ�ا، �ســــبل منها المقاضــــاة �ســــبب الجرائم المتعلقة �أشــــكال  
 و�سبل منها فرض عقو�ات مناس�ة. التهر�ب التي تتم في ظروف مشددة للعقو�ة، متى �ان ذلك منه مالئما،  

  
  10التوص�ة    

ــا�ا تهر�ب المهاجر�ن �طرق منها  ــائ�ة في قضـــــــــ ین�غي للدول األطراف أن تكفل فعال�ة التحقیق والمالحقة القضـــــــــ
اســتخدام جم�ع أســالیب التحري الخاصــة المتاحة، وفق ما تنص عل�ه أطرها القانون�ة الوطن�ة، ومن خالل جم�ع  

لدولي، مثل أفرقة التحقیق المشـــــتر�ة أو المتواز�ة، وانتداب موظفي اتصـــــال قضـــــائیین، و�نشـــــاء أشـــــكال التعاون ا
ــق مع   ــبل منها إبرام اتفاقات أو ترتی�ات ثنائ�ة أو متعددة األطراف �ما یتسـ ــاء الن�ا�ات العامة، �سـ ــ�كات ألعضـ شـ

 .من اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة  18المادة 
  

  11التوص�ة    
ــتفادة من قنوات االتصـــال وشـــ�كات  ع الدول األطراف وســـلطاتها الوطن�ة، في الحاالت المناســـ�ة، على االسـ ُتشـــجَّ
الخبراء والخدمات التا�عة للمنظمة الدول�ة للشـرطة الجنائ�ة (اإلنتر�ول) لتعز�ز التعاون الدولي بین أجهزة الشـرطة 

 من أجل التصدي على نحو أفضل لتهر�ب المهاجر�ن.على الصعیدین اإلقل�مي والعالمي 
  

  12التوص�ة    
ین�غي للدول األطراف أن تســـعى إلى التعاون مع مقدمي خدمات اإلنترنت وغیرهم من الشـــر�اء المعنیین في جمع األدلة  

 تهر�ب المهاجر�ن. �شأن تهر�ب المهاجر�ن ومنع إساءة استغالل الش�كات اإلجرام�ة للمنصات اإللكترون�ة لغرض 
  

 ملخَّص المداوالت  - ثالثا  
أعدت األمانة الملخص الـتالي للـمداوالت �ـعد االجتـماع، �التنســــــــــــــیق الوثیق مع الرئ�س. ولم �خضــــــــــــــع  -5

 الملخص للتفاوض ولم �عتمد أثناء االجتماع، بل أعد بوصفه ملخصا للرئ�س.
  

 لب على تهر�ب المهاجر�نتحلیل أثر توافر قنوات نظام�ة للهجرة في خفض الط -ألف 

من    2، في البند  2021تشــر�ن األول/أكتو�ر    14نظر الفر�ق العامل، في جلســته األولى المعقودة في  -6
 جدول األعمال المعنون "تحلیل أثر توافر قنوات نظام�ة للهجرة في خفض الطلب على تهر�ب المهاجر�ن".

ر  - 7 الكشـف الم�كر عن االتجار قسـم  من جدول األعمال غیرمینا بنیتو، رئ�سـة    2المناقشـة في إطار البند    ت و�سـّ
اإلدارة الوطن�ة لشـــــــؤون الهجرة في األرجنتین، ن�ا�ة عن مجموعة دول أمر�كا الالتین�ة    في   �ال�شـــــــر وتهر�ب األشـــــــخاص 

 والكار�بي. 
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ر�ب المهاجر�ن التي تؤثر على األرجنتین، وســــــــلطت  وأطلعت الســــــــیدة بنیتو الفر�ق العامل على أنشــــــــطة ته  - 8
ــوء على أن جائحة مرض فیروس �ورونا (كوفید  ــدي لهذه  19- الضــــــــ ) قد اختبرت موارد الحكومة وقدرتها على التصــــــــ

الظاهرة، بینما غیرت شــــــ�كات التهر�ب في الوقت نفســــــه طرائق عملها بتقد�م خدمات عبر دروب أكثر خطورة، وز�ادة  
تعر�ض المهاجر�ن لخطر متزاید. وأشــــارت إلى أن تدفقات الهجرة غیر النظام�ة األخیرة �اتجاه بلدها  رســــوم التهر�ب، و 

ــاء والفتـ�ات ومجموـعات المثلـ�ات والمثلیین ومزدوجي المـیل الجنســـــــــــــي ومـغایري الهوـ�ة   أظهرت زـ�ادة في تمثـیل النســـــــــــ
المتصــــــلة بنوع الجنس التي شــــــهدتها    الجنســــــان�ة وحاملي صــــــفات الجنســــــین وذلك �ســــــبب التمییز وغیره من المســــــائل 

المنطقة. وقدمت لمحة عامة عن جهود بلدها في مجال مكافحة تهر�ب المهاجر�ن، �ما �شـــــمل تعز�ز مســـــارات الهجرة  
 .  19- النظــام�ــة، ور�زت على التــدابیر القــائمــة لحمــا�ــة حقوق المهــاجر�ن المهر�ین، �مــا في ذلــك خالل جــائحــة �وفیــد 

المذ�ورة حصـــول المهاجر�ن المهر�ین على الرعا�ة الصـــح�ة، ولم شـــمل األســـر، والحصـــول على اإلقامة.  ومن األمثلة  
وأخیرا، شددت على ضرورة �فالة ات�اع نهوج تراعي االعت�ارات الجنسان�ة وتقوم على حقوق اإلنسان في تصم�م جم�ع  

 �اعت�ارهم عوامل إ�جاب�ة للتنم�ة.   الس�اسات واإلجراءات والمشار�ع اإلقل�م�ة، وضرورة تمكین المهاجر�ن 

وعقب عرض المناظرة، طرحت عدة أســــــــــئلة لطلب مز�د من المعلومات عن أمور منها اآلثار المترت�ة   -9
ــح�ة المقدمة  ــول المهاجر�ن المهر�ین على الرعا�ة الصـــ ــارات نظام�ة لتهر�ب المهاجر�ن، وحصـــ ــاء مســـ على إنشـــ

ــدي لمعاودة خالل الجائحة، والتعاون في مكافحة الجر�م ــعید عبر اإلقل�مي، والتدابیر المتخذة للتصـــــ ة على الصـــــ
 اإلجرام في س�اق تهر�ب المهاجر�ن.

ــائـ�ة لجرائم تهرـ�ب المـهاجر�ن   - 10 ــة التي تـلت ذـلك، اتفق ـعدة متكلمین على أن المالحـقة القضـــــــــــ  وفي المـناقشـــــــــــ
فیر قنوات نظام�ة للهجرة، �غ�ة الحد �فعال�ة  ال تكفي وحدها لمواجهة هذه الظاهرة، وأنه ین�غي اســــتكمالها عن طر�ق تو 

  19- من الطـلب على خـدمـات التهرـ�ب. وأكـد أحـد المتكلمین أن البـ�اـنات والمعلومـات التي ُجِمعـت خالل جـائحـة �وفـید 
قد أظهرت أن القیود ذات الصـــــــلة و�غالق الحدود لم �قلل من تهر�ب المهاجر�ن في منطقة ال�حر األب�ض المتوســـــــط؛  

لك، واصــل المهاجرون إما اللجوء إلى خدمات التهر�ب نفســها أو الق�ام برحالت أكثر خطورة للوصــول إلى  و�دال من ذ 
ــأن أثر توافر مســـارات   ــار �ثیر من المتكلمین إلى الحاجة إلى مز�د من الب�انات وال�حوث والتحلیالت �شـ وجهاتهم. وأشـ

 الهجرة النظام�ة في الحد من جر�مة تهر�ب المهاجر�ن. 

ــا الجهود الوطن�ة والممارســـــات الفضـــــلى في مجال تعز�ز القنوات القانون�ة  وعر  - 11 ض �ثیر من المتكلمین أ�ضـــ
للهجرة وحما�ة حقوق المهاجر�ن، و�ذلك في مكافحة تهر�ب المهاجر�ن �صــــــــــــفة عامة. وأشــــــــــــار أحد المتكلمین، على  

ــاني خاص یهدف من جهة إلى الحد من الت  ــاء برنامج إنســـــــ ــبیل المثال، إلى إنشـــــــ حر�ات غیر النظام�ة للمهاجر�ن  ســـــــ
والالجئین، ومن جهة أخرى إلى ضـــــــمان إعادة توطین المهاجر�ن و�دماجهم في بلد المقصـــــــد، �ما في ذلك عن طر�ق  
ــع المهاجر�ن الذین ال �حق لهم   ــو�ة وضــــ ــائل لتســــ ــوء على أن إتاحة وســــ ــلط متكلم آخر الضــــ توفیر فرص العمل. وســــ

ــمات الممیزة لحاالت طلب اللجوء، و�التالي  الحصـــــــــول على الحما�ة الدول�ة �حول أ�  ــا دون الخطأ في تحدید الســـــــ ضـــــــ
 تجنب وضع ضغوط إضاف�ة على نظم اللجوء. 

وشــــــــــــــدد عـدة متكلمین �ـذـلك على أهمـ�ة الصـــــــــــــكوك اـلدولـ�ة، مـثل االتفـاق العـالمي من أجـل الهجرة اآلمـنة   - 12
ســــــین التصــــــدي لتهر�ب المهاجر�ن. وســــــلط آخرون  والمنظمة والنظام�ة واالتفاق العالمي �شــــــأن الالجئین، �أدوات لتح 

ــ�اب الجذر�ة التي تدفع إلى   ــتكمل �جهود ترمي إلى معالجة األســـ ــوء على أن تدابیر العدالة الجنائ�ة ین�غي أن تســـ الضـــ
الهجرة غیر النظام�ة، ومنها التمییز والفقر واالضــــــــطرا�ات االجتماع�ة والنزاعات. وشــــــــدد �عض المتكلمین �ذلك على  

ــاـعدة المراعـ�ة  أهمـ�ة ز  ــأن حـماـ�ة حقوق المـهاجر�ن المهر�ین وتـقد�م المســـــــــــ ـ�ادة التـعاون عبر الـحدود، �ـما في ذـلك �شـــــــــــ
 لالعت�ارات الجنسان�ة والسن. وشدد أحد المتكلمین على أهم�ة عدم تسی�س الخطاب المستخدم �شأن الهجرة. 
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 المهاجر�نك�ف�ة تعز�ز القدرة على المالحقة القضائ�ة في قضا�ا تهر�ب  -�اء 

 ،  2021تشــــــــــر�ن األول/أكتو�ر    15و   14نظر الفر�ق العامل في جلســــــــــت�ه الثان�ة والثالثة المعقودتین یومي   - 13
 من جدول األعمال المعنون "ك�ف�ة تعز�ز القدرة على المالحقة القضائ�ة في قضا�ا تهر�ب المهاجر�ن".   3في البند  

ر المناقشـــــــــة في إطار البند   -14 األعمال المناظرون التال�ة أســـــــــماؤهم: دانییل ه�كمان،  من جدول   3و�ســـــــــَّ
ــیل  محام�ة ادعاء، وزارة العدل في الوال�ات المتحدة، ن�ا�ة عن مجموعة دول أورو�ا الغر��ة ودول أخرى، جوســـــــــــ
بر�تو دي �اروس، مفوض الشــــــــــــرطة االتحاد�ة ورئ�س دائرة مكافحة االتجار �األشــــــــــــخاص وتهر�ب المهاجر�ن،  

 ة، وزارة العدل واألمن العام في البراز�ل، ن�ا�ة عن مجموعة دول أمر�كا الالتین�ة والكار�بي.الشرطة االتحاد�

وقدمت الـسیدة ه�كمان معلومات عن الممارـسات الوطن�ة في مجال التحقیق في قـضا�ا تهر�ب المهاجر�ن   - 15
وجود وحدة متخصـــــصـــــة من  في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة ومالحقة مرتكبیها قضـــــائ�ا. وســـــلطت الضـــــوء على أن 

أعضــــاء الن�ا�ة العامة داخل وزارة العدل في الوال�ات المتحدة لدیها معرفة محددة �القضــــا�ا الجنائ�ة عبر الوطن�ة قد  
ــاة المهر�ین و�دانتهم. وأشــــــــــارت أ�ضــــــــــا إلى أن الوحدة تعمل مع المحققین الذین تر�طهم   دعم إلى حد �بیر مقاضــــــــ

ــف  عالقات قائمة مع أجهزة إنفاذ  ــوى من التعاون الدولي لكشــــــ ــتفادة القصــــــ القانون في بلدان أخرى، مما یت�ح االســــــ
منظمات تهر�ب المهاجر�ن وتعطیلها وتفك�كها. وعرضـــــــــت األعمال التي تضـــــــــطلع بها فرقة العمل المشـــــــــتر�ة ألفا 

غیرهم من المنشـــــــأة مؤخرا، وهي فر�ق مشـــــــترك بین اإلدارات �ضـــــــم أعضـــــــاء من الن�ا�ة العامة ومحققین ومحللین و 
ــر�اء األجانب  ــتخ�ار�ة، وتعمل فرقة العمل عن �ثب مع الشـــــــ ــقون جمع المعلومات االســـــــ موظفي الدعم الذین ینســـــــ
لتحدید واســتهداف شــ�كات التهر�ب واالتجار، وتنســیق جهود إنفاذ القانون عبر الوطن�ة. وعرضــت �ذلك ثالثة أمثلة 

على أهم�ة التعاون الدولي واإلقل�مي، سواء �ان رسم�ا أو على قضا�ا تهر�ب جرت مالحقتها قضائ�ا بنجاح للتأكید 
 غیر رسمي، والحاجة إلى إصدار أحكام مناس�ة على المجرمین المتورطین في الجر�مة. 

وعرض الســـید بر�تو دي �اروس جهود الشـــرطة في البراز�ل لمكافحة تهر�ب المهاجر�ن، مؤ�دا على أنه �مكن   - 16
األخرى، و�ـذـلك التعـاون اـلدولي، أن ـیدعم إلى حـد �بیر التحق�ـقات في جرائم التهرـ�ب  للتعـاون المشـــــــــــــترك مع اإلدارات  

 القارة األمر�ك�ة ومالحقة مرتكبیها قضـــــــــائ�ا. وأشـــــــــار إلى أن عمل�ة تور��ســـــــــا، وهي عمل�ة مشـــــــــتر�ة في عدة بلدان في  
ــالعة في تهر�ب المها  ــ�كات إجرام�ة ضــ جر�ن واالتجار �األشــــخاص  مدعومة من اإلنتر�ول، نجحت في تحدید وتفك�ك شــ

ــاء الفعال على الجر�مة، �ما في   ــئة التي تعوق القضـــ ــدد على التحد�ات الحال�ة والناشـــ في المنطقة. وعالوة على ذلك، شـــ
طا�عها المتسـم بتحقیق أر�اح متزایدة، ودروب التهر�ب المتغیرة �اسـتمرار، واسـتخدام المهر�ین للتكنولوج�ات الجدیدة  ذلك  

ــتفادة من أفرقة التحقیق  على نحو متزاید   ــدد، أوصــــــى �االســــ لالضــــــطالع �أنشــــــطتهم غیر المشــــــروعة. وفي هذا الصــــ
 المشتر�ة، و�ذلك إجراء تحق�قات است�اق�ة، �وسائل فعالة لمعالجة واقع تلك الجر�مة عبر الوطن�ة الشدیدة التعقید. 

د�ات المصــــــــــادفة وعقب العروض اإل�ضــــــــــاح�ة، طرح عدد من األســــــــــئلة على المناظر�ن �شــــــــــأن التح -17
والممارسـات الفضـلى الموصـى بها، �ما في ذلك �شـأن اسـتهداف المجرمین ال�ارز�ن في شـ�كات التهر�ب، و��ف�ة  

 التعامل على أفضل نحو مع األطفال المهر�ین الذین قد �عانون من صدمات.

الخبرات الوطنـ�ة في مجـال مـكافحـة تهرـ�ب  معلوـمات عن  وفي المـناقشـــــــــــــة التي تـلت ذـلك، تـ�ادل المتكلمون   - 18
المهاجر�ن. وســـــــــلط �عض المتكلمین الضـــــــــوء على أن اســـــــــتهداف القلب المالي لهذه الجر�مة �فید ف�ما یتعلق بتعطیل  
أنشطة ش�كات التهر�ب وتحدید هو�ة المجرمین ال�ارز�ن الذین �قفون وراء األنشطة المكتشفة. وشدد عدة متكلمین على  

ــالیب   ــاروا  فائدة أسـ ــا�ا التهر�ب، وأشـ ــت على المكالمات واالعتراض، في التحقیق في قضـ ــة، مثل التنصـ التحري الخاصـ
ــر�ع �كفل مقبول�ة األدلة الرقم�ة واإللكترون�ة في المحاكم �اعت�ارها �الغة األهم�ة إلث�ات الجر�مة.   ــن تشـ ــرورة سـ إلى ضـ

ــار �ثیر من المتكلمین إلى أمثلة محددة للتعاون اإلقل�مي   ــاعدة القانون�ة  وأشـ ــائل منها المسـ وعبر اإلقل�مي والدولي، بوسـ
ــتر�ة، والتـعاون غیر الرســـــــــــــمي �غرض تـ�ادل المعلومات، �اعتـ�ارها أدوات فـعالة   المتـ�ادلة، والتحق�ـقات المواز�ة والمشـــــــــــ

اب موظفي  لتحسین التحق�قات والمالحقات القضائ�ة في قضا�ا التهر�ب عبر الوطن�ة. وأشار عدة متكلمین إلى أن انتد 
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اتصــــال قضــــائیین من بلدان المنشــــأ في بلدان المقصــــد و�نشــــاء شــــ�كات ألعضــــاء الن�ا�ة العامة من األمور الفعالة في  
ت�ســـــیر التعاون القضـــــائي والمالحقة القضـــــائ�ة الفعالة في قضـــــا�ا تهر�ب المهاجر�ن. �ما شـــــدد �عض المتكلمین على  

ــاهمــة اإل�جــاب�ــة للمنظمــات الــدول�ــة واإلقل�م  �ــة ودون اإلقل�م�ــة، ومنهــا مكتــب األمم المتحــدة المعني �ــالمخــدرات  المســــــــــــ
والجر�مـة والمنظمـة الـدول�ـة للشـــــــــــــرطـة الجنـائ�ـة (اإلنتر�ول)، في تقـد�م الـدعم التقني والتنفیـذي للبلـدان لمكـافحـة تهر�ـب  

 المهاجر�ن. 

اذ القانون وموظفي  و�اإلضـــــــافة إلى ذلك، أبرز �عض المتكلمین أهم�ة التصـــــــدي للفســـــــاد بین موظفي إنف  - 19
الحـدود ـ�اعتـ�اره من العوامـل التي تســــــــــــــاعـد على تهرـ�ب المهـاجر�ن، وأشــــــــــــــاروا إلى أـنه على الرغم من العـدـید من 
الرواـ�ات المـتداوـلة، ـفإن هـناك نقص في ال�حوث المتعلـقة ـ�أثر ـهذه الـظاهرة على تهرـ�ب المـهاجر�ن، وهو ـما یتطـلب  

ا، أشــــار أحد المتكلمین إلى أن عدم تجر�م المهاجر�ن المهر�ین ین�غي أن جمع الب�انات �صــــورة أكثر منهج�ة. وأخیر 
 �كون في صم�م فهم الدول للموضوع. 

  
 مسائل أخرى  -ج�م 

من    4، في البند  2021تشـــر�ن األول/أكتو�ر    15نظر الفر�ق العامل في جلســـته الثالثة، المعقودة في  -20
 جدول األعمال، المعنون "مسائل أخرى".

ر الرئ�س المنــدو�ین �ــأهم�ــة تعیین جهــات وصـــــــــــــــل آلل�ــة   4وفي إطــار البنــد   -21 من جــدول األعمــال، ذ�َّ
اســــــــــــــتعراض تنفیـذ اتفـاق�ـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجر�مـة المنظمـة عبر الوطن�ـة والبروتو�والت الملحقـة بهـا في 

حرز تقدم حتى اآلن ســـوى جهة وصـــل فقط، ولم �  32الوقت المناســـب، مشـــیرا إلى أنه حتى اآلن، جرى ترشـــ�ح 
بلدا. وفي المداوالت التي تلت ذلك، ســـلط أحد المتكلمین الضـــوء على األهم�ة   19في االســـتعراضـــات الخاصـــة ب

القصــوى لتلك العمل�ة، وناشــد الدول التي لم تصــدق على االتفاق�ة والبروتو�والت الملحقة بها �عد أن تفعل ذلك، 
 وأن تشارك في آل�ة استعراض التنفیذ.

وف�ما یتعلق �المشـــار�ة عبر اإلنترنت في اجتماع الفر�ق العامل، أشـــار �عض المتكلمین إلى أن فروق   -22
التوقیت صـــعَّبت من اســـتعراض توصـــ�ات الفر�ق العامل في إطار ترتی�ات العمل الحال�ة، وأوصـــوا �إعادة النظر  

توسـعا بین المشـار�ین في االجتماع والخبراء  في ترتی�ات العمل لالجتماعات المقبلة إلتاحة إجراء مشـاورات أكثر  
 المعنیین في بلدانهم األصل�ة.

  
 تنظ�م االجتماع  - را�عا  

 
 افتتاح االجتماع -ألف 

تشــــــر�ن األول/أكتو�ر    15و  14عقد الفر�ق العامل المعني بتهر�ب المهاجر�ن اجتماعه في فیینا یومي  -23
 ، وعقد ما مجموعه أر�ع جلسات.2021

االجتماع فرانشـــــ�ســـــكو ت�ســـــتا (إ�طال�ا)، رئ�س الفر�ق العامل. وألقى �لمة أمام االجتماع عرض  وافتتح  -24
 فیها لمحة عامة عن الوال�ة المسندة إلى الفر�ق العامل وعن أهدافه والمواض�ع التي ینظر فیها.

  
 الكلمات -�اء 

، وـقادتهـا المـناظرة غیرمیـنا بنیتو  من جـدول األعمـال الرئ�س   2ترأس المـناقشــــــــــــــة التي عـقدت في إطـار البـند   - 25
 (األرجنتین). 
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ــة التي جرت في إطار البند  -26 من جدول األعمال الرئ�س، وقادها المناظران التال�ان:   3وترأس المناقشــــــــــ
 جوسیل بر�تو دي �اروس (البراز�ل) ودانییل ه�كمان (الوال�ات المتحدة).

مثلو األطراف الـتالـ�ة في بروتو�ول مـكافحـة تهرـ�ب من جـدول األعـمال م  3و  2وتكلم في إطـار البـندین  -27
ــرا،  و االتحاد األور المهاجر�ن:   ــو�ســـــ ــ�ا، إ�طال�ا، البراز�ل، الجزائر، ســـــ ــترال�ا، إكوادور، إندون�ســـــ �ي، أذر��جان، أســـــ

البول�فار�ة)، �ندا، مصــــــــر، المكســــــــ�ك، المملكة المتحدة  -شــــــــیلي، غامب�ا، غوات�ماال، فرنســــــــا، فنزو�ال (جمهور�ة
 .لبر�طان�ا العظمى وأیرلندا الشمال�ة، هندوراس، الوال�ات المتحدة

وتكلم أ�ضــا المراقب عن �اكســتان، وهي من الدول الموقِّعة على بروتو�ول مكافحة تهر�ب المهاجر�ن،   -28
 .اإلسالم�ة)، الصین، الكرسي الرسولي-إیران (جمهور�ةوالمراقبون عن دول غیر موقِّعة:  

ــافـة إلى ذـلك، تكلم المراقـ�ان عن المنظمـة اـلدولـ�ة للشــــــــــــــرطـة الجـنائـ�ة (اإلنتر�ول) والجمعـ�ة   -29 وـ�اإلضــــــــــــ
 البرلمان�ة لل�حر األب�ض المتوسط.

  
 إقرار جدول األعمال وتنظ�م األعمال -ج�م 

راء  ، بتوافق اآل2021تشــــــــر�ن األول/أكتو�ر    14أقرَّ الفر�ق العامل، في جلســــــــته األولى، المعقودة في  -30
 جدول األعمال التالي:

 المسائل التنظ�م�ة: -1 

 افتتاح االجتماع؛ (أ)  

 إقرار جدول األعمال وتنظ�م األعمال. (ب)  

 .تحلیل أثر توافر قنوات نظام�ة للهجرة في خفض الطلب على تهر�ب المهاجر�ن -2 

 .ك�ف�ة تعز�ز القدرة على المالحقة القضائ�ة في قضا�ا تهر�ب المهاجر�ن -3 

 .مسائل أخرى  -4 

 اعتماد التقر�ر. -5 

ووفقا لما اتفق عل�ه المكتب الموســــع للمؤتمر، عقد االجتماع في شــــكل هجین (�الحضــــور الشــــخصــــي  -31
و�المشـار�ة عبر اإلنترنت)، �حضـور عدد محدود من المشـار�ین في قاعة االجتماع، ومشـار�ة جم�ع المشـار�ین  

 جمة الشفو�ة المتعاقدة مع األمم المتحدة.اآلخر�ن عن ُ�عد �استخدام منصة التر 

ومن أجل االســــــتفادة على أفضــــــل وجه من الوقت المتاح، لم تلق �لمات عامة خالل االجتماع. و�ان   -32
وأت�حـت   )1(.ـلدى الوفود خـ�ار تقـد�م بـ�اـنات عـامـة خطـ�ا. ونصــــــــــــــوص هـذه البـ�اـنات مـتاحـة على موقع االجتمـاع

 الكلمات التي ألقتها أثناء االجتماع �شأن بنود جدول األعمال على الموقع.أ�ضا للوفود فرصة نشر 
  

 الحضور -دال 

ُمثِّلت في االجتماع األطراف التال�ة في بروتو�ول تهر�ب المهاجر�ن، ومنهم من شــارك عن طر�ق االتصــال   - 33
تحاد األورو�ي، االتحاد الروسـي،  اال :  19- عن ُ�عد �سـبب الشـكل المحدد الذي اتخذه االجتماع في ضـوء جائحة �وفید 

أذر��جان، األرجنتین، أرمین�ا، إسـ�ان�ا، أسـترال�ا، إكوادور، أل�ان�ا، ألمان�ا، إندون�سـ�ا، أنغوال، أوروغواي، أو�ران�ا، إ�طال�ا،  
، تشــــــــ�ك�ا،  �اراغواي، البراز�ل، البرتغال، بلج�كا، بلغار�ا، بوروندي، البوســــــــنة والهرســــــــك، بولندا، بیرو، بیالروس، تر��ا 

__________ 
 )1( https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/working-group-on-the-smuggling-of-migrants-2021.html. 

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/working-group-on-the-smuggling-of-migrants-2021.html
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تونس، الجزائر، الجمهورـ�ة اـلدومین�ك�ـة، جمهورـ�ة �ورـ�ا، جمهورـ�ة موـلدوفـا، جنوب أفر�ق�ـا، رومـان�ـا، ســــــــــــــان مـار�نو،  
الســلفادور، ســلوفاك�ا، ســلوفین�ا، الســودان، الســو�د، ســو�ســرا، شــیلي، العراق، عمان، غامب�ا، غوات�ماال، فرنســا، الفلبین،  

ـــتار�ـكا، الكوـ�ت، �ینـ�ا، التفـ�ا، لبـنان، لیبـ�ا، لیتوانـ�ا،    البول�ـفارـ�ة)، - فنزو�ال (جمهورـ�ة  فنلـندا، قبرص، �ـندا، �وـ�ا، �وســـــــــــ
مالطة، مالي، مدغشـقر، مصـر، المكسـ�ك، المملكة العر��ة السـعود�ة، المملكة المتحدة، منغول�ا، مور�شـیوس، م�انمار،  

 . ال�ات المتحدة، ال�ا�ان، الیونان النرو�ج، النمسا، ن�جیر�ا، نیوز�لندا، الهند، هندوراس، هنغار�ا، الو 

ــارك عن طر�ق   -34 وُمثِّلت �مراقبین الدول التال�ة الموقِّعة على بروتو�ول تهر�ب المهاجر�ن، ومنهم من شــــــ
: �اكســــتان، بول�ف�ا  19-االتصــــال عن ُ�عد �ســــبب الشــــكل المحدد الذي اتخذه االجتماع في ضــــوء جائحة �وفید

 د، سري النكا.المتعددة القوم�ات)، تایلن-(دولة

وُمثِّلـــت �مراقبین الــدول التـــال�ـــة غیر األطراف في بروتو�ول تهر�ــب المهـــاجر�ن وغیر الموقِّعـــة عل�ـــه،  -35
ــوء جائحة  ــكل المحدد الذي اتخذه االجتماع في ضـــ ــبب الشـــ ــال عن ُ�عد �ســـ ــارك عن طر�ق االتصـــ ومنهم من شـــ

اإلســـــــالم�ة)، بنغالد�ش، ســـــــنغافورة،  -المتحدة، إیران (جمهور�ة: األردن، إســـــــرائیل، اإلمارات العر��ة 19-كوفید
 الصین، قطر، �ولومب�ا، مالیز�ا، المغرب، ملد�ف، ال�من.

 و�ان الكرسي الرسولي، وهو دولة غیر عضو تحتفظ ب�عثة مراق�ة دائمة، ممثال �مراقبین. -36

 فظ �مكتب مراقب دائم.وُمثِّلت �مراقبین منظمة فرسان مالطة المستقلة، وهي منظمة تحت -37

ــارك   -38 وُمثِّلت �مراقبین المنظمات واآلل�ات الحكوم�ة الدول�ة و��انات األمم المتحدة التال�ة، ومنهم من شـــــ
: عمل�ة 19-عن طر�ق االتصــــال عن ُ�عد �ســــبب الشــــكل المحدد الذي اتخذه االجتماع في ضــــوء جائحة �وفید

ا یتصـل بذلك من الجرائم العابرة للحدود الوطن�ة (مكتب الدعم �الي �شـأن تهر�ب ال�شـر واالتجار �األشـخاص وم
ــة  ــد األورو�ي لمنع الجر�مـ ــة، المعهـ ــدول الخل�ج العر��ـ ــاون لـ ــة، مجلس التعـ ــدول المســــــــــــــتقلـ ــة الـ اإلقل�مي)، را�طـ
 ومـكافحتـها، المنتســــــــــــــب إلى األمم المتحـدة، وـ�اـلة االتحـاد األورو�ي للتـعاون في مجـال الـعداـلة الجـنائـ�ة، المنظـمة
ــار الخاص  ــتشـــ ــرطة الجنائ�ة (اإلنتر�ول)، المنظمة الدول�ة للهجرة، جامعة الدول العر��ة، مكتب المســـ الدول�ة للشـــ
ــد األطفال،   ــة لألمین العام المعن�ة �العنف ضــ لألمین العام المعني �منع اإل�ادة الجماع�ة، مكتب الممثلة الخاصــ

ــؤون الالجئین، منظمة األمن و  ــ�ة األمم المتحدة لشــــ التعاون في أورو�ا، الجمع�ة البرلمان�ة لل�حر األب�ض  مفوضــــ
 المتوسط، مر�ز جنوب شرق أورو�ا إلنفاذ القانون، منظمة الصحة العالم�ة.

 قائمة �أسماء المشار�ین. CTOC/COP/WG.7/2021/INF/1/Rev.1وترد في الوث�قة  -39
  

 مسائل أخرى  -هاء 

 كان معروضا على الفر�ق العامل ما یلي: -40

 )؛CTOC/COP/WG.7/2021/1جدول األعمال المؤقَّت المشروح ( (أ) 

ر توافر قنوات نظام�ة للهجرة في خفض  ورقة معلومات أساس�ة أعدتها األمانة �شأن تحلیل أث (ب) 
 )؛CTOC/COP/WG.7/2021/2الطلب على تهر�ب المهاجر�ن (

ورقة معلومات أســـاســـ�ة أعدتها األمانة �شـــأن ��ف�ة تعز�ز القدرة على المالحقة القضـــائ�ة في  (ج) 
 )؛CTOC/COP/WG.7/2021/3قضا�ا تهر�ب المهاجر�ن (

خالصـــــة مواضـــــ�ع�ة واف�ة من إعداد األمانة تتضـــــمن تجم�عا لورقات المعلومات األســـــاســـــ�ة  (د) 
 ).CTOC/COP/WG.7/2021/4المعدة للفر�ق العامل المعني بتهر�ب المهاجر�ن منذ اجتماعه األول (

  

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2021/INF/1/Rev.1
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2021/1
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2021/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2021/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2021/4


CTOC/COP/WG.7/2021/5  
 

V.21-08003 9/9 
 

 اعتماد التقر�ر  - خامسا  
، اعتمد الفر�ق العامل في جلســـــته الرا�عة الفصـــــول األول والثاني 2021تشـــــر�ن األول/أكتو�ر    15في  -41

 والرا�ع والخامس من هذا التقر�ر.
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