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 الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين

 2022حزيران/يونيه  28و 27فيينا،  

  

   

 جدول األعمال المؤقت المشروح    
 
 

 جدول األعمال المؤقت  
 

  ة:المسائل التنظيمي  -1

 افتتاح االجتماع؛  )أ(

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. )ب(

 الممارسات الجيدة في مجال التعاون مع القطاع الخاص على منع تهريب المهاجرين ومكافحته.  -2

تهريب المهاجرين بغية  عمليات  لتحقيق في  ا  المستخدمة في الوطنية  اإلجراءات  المعلومات عن  تبادل   -3
 .والمواءمة الممكنة للنهج المتبعةتعزيز التعاون الدولي 

الوطنية  -4 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  اتفاقية األمم  تنفيذ  بآلية استعراض  المتعلقة  المسائل 
 والبروتوكوالت الملحقة بها.

 مسائل أخرى.  -5

 اعتماد التقرير.  -6
 
 

 الشروح  

 المسائل التنظيمية  -1 

 افتتاح االجتماع  )أ( 

ــباح يو   ســــوف تحفتتج االجتماع التاســــع للفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين في الســــاعة العايــــرة من  ــ
 .( 1) حزيران/يونيه 27االثنين،  

 __________ 

ــتحنســـــر اخر المســـــتجدات والتاييرات في تنظيم األعمال المقترح، بما في ذل  وق  البدء،   (1)  إذا تعيَّن عقد االجتماع في يـــــكل  جين، ســـ
 الصفحة السبكية لالجتماع التاسع للفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين.على 
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 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب( 

المعنون "تعزيز تنفيــذ اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة    7/1قرر مؤتمر األطراف، في قراره  
عبر الوطنيـــة والبروتوكوالت الملحقـــة بهـــا"، أــــــــــــــمن جملـــة أمور، أن تكون الفريق العـــامـــل المعني بتهريـــب 

ليه، ويـــجع الفريق العامل على النظر  المهاجرين عنصـــرا ثابتا من عنا ـــر المؤتمر، تقد  تقاريره وتو ـــياته إ
في عقد اجتماعاته ســنويا، حســب االقت ــاء، وعلى عقد ا تعاقبيا مع اجتماعات ســائر األفرقة العاملة التابعة 

 للمؤتمر، أمانا لفعالية استخدا  الموارد.

ع لمؤتمر األطراف، في اجتماعه المنعقد في   ريق إجراء  ، عن ط2021تموز/يوليه   30واتفق المكتب الموســـــــــــَّ
ــامتة، على خطة عقد االجتماعات في عا   ــع للفريق 2022الموافقة الصــ ، بما في ذل  تواريخ االجتماع التاســ

يومي   فيينـــــا  في  ســــــــــــــيحعقـــــد  الـــــذ   المهـــــاجرين  بتهريـــــب  المعني   .  2022حزيران/يونيـــــه    28و  27العـــــامـــــل 
ع، عن طريق إجراء الموافقة  2022اذار/مارس   2وفي  الصــامتة، على المواأــيع الفنية ، اتفق المكتب الموســَّ

 الجتماع الفريق العامل.

تمكين الفريق العـامـل من جـل  أ، من  7/1وقـد أحعـدَّ تنظيم االعمـال المقترح )انظر المرفق( وفقـا لقرار المؤتمر  
ليه أـــمن حدود ما  و متاح له من وق  وخدمات مؤتمرات. ومن يـــون الموارد المتاحة  إداء المها  المســـندة أ
فريق العـامل أن تمكِّنـنه من عـقد أرجع جلســــــــــــــات عامة على مدى يومين، مع توفير خدمات ترجمـة يــــــــــــــفوية لل

 بلاات األمم المتحدة الرسمية الس .

 
 ( على تنظيم األعمال والتاييرات المحتملة  19- أثر جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد   

ــة  19-نظرا لتوثير جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد ( التي ما زال  متفســــــية، بما في ذل  القيود المفروأــــ
ي يـــكل  على الســـفر، قد يلز  إدخال تاييرات في يـــكل االجتماع في ه ـــون مهلة قصـــيرة، منها م ال عقده ف

تجمع بين المســاركة بالح ــور الســخصــي والمســاركة عبر اإلنترن . ونظرا للقيود الزمنية التي تفرأــها    جين
تقتصر على ساعتين، ومن ثمَّ، إذا   الهجينةاالستعانة بمنصة الترجمة السفوية عن بحعد، فإن مدة االجتماعات 

سيلز  إجراء تعديل طفيف في جدول األعمال. وتعكف ف في يكل  جين، االجتماع أ بج من ال رور  عقد
ع، معلومات مســــــت ملة في حينها  األمانة على ر ــــــد الحالة عن ك ب، وســــــتقد ، ر نا بموافقة المكتب الموســــــَّ

 بسون تنظيم األعمال. ولذل ، تحنصج الوفود باالطالع بصورة منتظمة على الصفحة السبكية للفريق العامل.

  
 جيدة في مجال التعاون مع القطاع الخاص على منع تهريب المهاجرين ومكافحتهالممارسات ال -2 

في حين أن مبدأ التعاون مع القطاع الخاص على التصـــد  لتهريب المهاجرين قد أيـــير إليه بصـــورة متقطعة  
الفريق العامل لم ، فإن  ( 2) 2019و  2013وجوسلوب عا  في التو يات التي اعتمد ا الفريق العامل بين عامي 

 .يتناول الموأوع بعد بطريقة مكرَّسة

ــل   ومن أجل إجراء مناقســــــة مركزة في إطار  ذا البند من جدول األعمال، لعل الفريق العامل يود تبادل أف ــــ
الممارســــــــات بغية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لمنع تهريب المهاجرين ومكافحته. ويمكن للســــــــركاء من 

أن ت ــــــــــــــطلعوا بـدور رئيســــــــــــــي في دعم الجهود الراميـة إلى منع حـاالت تهريـب المهـاجرين   القطـاع الخـاص
 واإلبالغ عنها.    واستبانتها

 __________ 

"تهريب المهاجرين: الخال ة الوافية والفهرس المواأيعي للتو يات    مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،   انظر  ( 2)  
 . 43ص  ،  ( 2021  ، قررات )فيينا والم والقرارات  
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ولعل الفريق العامل يود أن يناقش، في جملة أمور، دور يـــــركات الســـــحن ومقدمي خدمات اإلنترن  ومقدمي 
ــلة خا ــــــــــة بالتح يقا ــائية في حاالت تهريب الخدمات المالية، و و ما قد ت ون له  ــــــــ ت والمالحقات الق ــــــــ

فعلى ســـــــــبيل الم ال، تعتمد المهرجون بصـــــــــورة متزايدة على منصـــــــــات التوا ـــــــــل االجتماعي في  المهاجرين.  
، و و ما يؤكد أـــــــــــرورة تعاون ســـــــــــلطات إنفاذ القانون مع يـــــــــــركات المتابعةترتيبات  مهاجرين و اســـــــــــتدرا  ال

ــلة بالتح يقات. كما تعد   ت نولوجيا المعلومات ومقدمي خدمات اإلنترن  من أجل كســــــــــف البيانات ذات الصــــــــ
مقدمو الخدمات المالية، بالســراكة مع بائعي ت نولوجيا المعلومات، يــركاء رئيســيين في كســف أنســطة تهريب 

 هاجرين والعائدات هير المسروعة المتوتية من تل  األنسطة. الم

من إعداد وســـــــتحعرض على الفريق العامل، للنظر في  ذا البند من جدول األعمال، ورقة معلومات أســـــــاســـــــية  
 عن الممارسات الجيدة في مجال التعاون مع القطاع الخاص على منع تهريب المهاجرين ومكافحته. األمانة

  
 الوثائق   

بسـون الممارسـات الجيدة في مجال التعاون مع القطاع الخاص على  من إعداد األمانةورقة معلومات أسـاسـية  
 (CTOC/COP/WG.7/2022/2منع تهريب المهاجرين ومكافحته )

  
تبادل المعلومات عن اإلجراءات الوطنية المستخدمة في التحقيق في عمليات تهريب المهاجرين بغية   - 3 

 والمواءمة الممكنة للنهج المتبعة تعزيز التعاون الدولي 

ــابقـة موأــــــــــــــوع تـبادل اإلجراءات الوطنـية للتحقيق في تهرـيب تـناول ال فريق العـامـل جزئـيا في اجتمـاعـات ســــــــــــ
، كجزء من مناقسات أوسع نطاقا بسون والمواءمة الممكنة للنهج المتبعةالمهاجرين بغية تعزيز التعاون الدولي 

ر العدالة الجنائية من أجل التصـــــد  لتهريب المهاجرين. بيد أن التحدتات والممارســـــات الواعدة المتعلقة بتدابي 
ــد  المعتمدة على التح يقات التي تتخذ ا الدول إزاء تهريب المهاجرين لم  االختالفات القائمة في تدابير التصـ

 تصبج بعد محط مناقسات وتبادل لآلراء في إطار الفريق العامل.

الفريق العـامـل يود مـناقســــــــــــــة التحـدـتات التي تواجـه التحقيق في   وفي إطـار  ـذا البـند من جـدول األعمـال، لعـل
إلجراءات الوطنيـة ونهج  افهم  معرفـة و تهريـب المهـاجرين، بمـا في ذلـ  كيف يتـوثر التعـاون الـدولي بمحـدودتـة  

 .عبر الحدود ،التحقيق المتبعة

الممارسـات وقصـا النجاح الوطنية، بما في ذل  المنهجيات ولعل المندوجين من الخبراء يودون تبادل أحدث  
والنهج المتبعـة لل ســــــــــــــف عن تهرـيب المهـاجرين والتحقيق فـيه، وكـذـل  أم ـلة على التعـاون الفعـال عبر الحـدود  
في اآلوـنة األخيرة، وتـبادل المعلومـات، وجمع األدـلة الموثوـقة والمفـيدة، بمـا في ذـل  ـباســــــــــــــتخـدا  الت نولوجـيات  

 ، بارض التمكين من إجراء التح يقات واتخاذ اإلجراءات الجنائية.الجديدة

ــية  ــاســ ــتحعرض على الفريق العامل، للنظر في  ذا البند من جدول األعمال، ورقة معلومات أســ األمانة   من إعداد وســ
مواءمة  ال لدولي و المستخدمة في التحقيق في عمليات تهريب المهاجرين بغية تعزيز التعاون ا عن اإلجراءات الوطنية  

 . لنهج المتبعة ل   الممكنة 
  

 الوثائق   

المســـتخدمة في التحقيق في عمليات تهريب األمانة عن اإلجراءات الوطنية   من إعدادورقة معلومات أســـاســـية 
 (CTOC/COP/WG.7/2022/3) والمواءمة الممكنة للنهج المتبعةالمهاجرين بغية تعزيز التعاون الدولي 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2022/2
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CTOC%2FCOP%2FWG.7%2F2022%2F3&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
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المسائل المتعلقة بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   - 4 
 والبروتوكوالت الملحقة بها 

من إجراءات وقواعد تـسايل الية اـستعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر   12وفقا للفقرة  
كبـند في جـداول    االســـــــــــــتعراض   عملـية مســــــــــــــوـلة المؤتمر وأفرقـته العـامـلة  ـيدر   الوطنـية والبروتوكوالت الملحقـة بهـا،  

ــاس بــالوالتــة القــائمــة ل ــل منهم. ومع مراعــاة الطــابع  هم أعمــال  ، بمــا يتوافق مع مجــاالت خبراتهم الفنيــة ودون المســــــــــــ
ع في الوق  المناسـب محتوى جداول أعمال  التدريجي الذ  يتسـم به االسـتعراض، سـيقرر المؤتمر أو المكتب الموسـَّ

ــهم في اآللية وأن تنفذ  اجتماعات األفرقة العاملة وجدولها الزمني. وجغية التوكد   من أن بمقدور األفرقة العاملة أن تســ
في نفس الوق  والتاتها القائمة أت ـــــــا، ال ينباي أل  فريق عامل أن تخصـــــــا أك ر من بند واحد من بنود جدول  

 أعماله في كل دورة للمسائل المتصلة بسير عملية االستعراض. 

ليـة االســــــــــــــتعراض لن تكون كـافيـا بحلول موعـد اجتمـاع وفي حين أن التقـد  المحرز في المرحلـة األولى من ا
الفريق العـامـل، بغيـة تمكينـه من منـاقســـــــــــــــة النتـائج، فـإن بنـد جـدول األعمـال يهـدف إلى تزويـد الفريق العـامـل  
ــة للدول   ــت ملة موجزة عن التطورات والتقد  المحرز حاليا فيما يتعلق باآللية، ولتاحة الفر ـــــــــــ بمعلومات مســـــــــــ

 . تاريخهالخبرات التي اكتسبتها حتى إلطالع بع ها البعض على األطراف 

 وليس من المنتظر في الوق  الرا ن تقدتم أ  وثائق بسون  ذا البند.
  

 مسائل أخرى  -5 

من جـدول األعمـال، فال يحتوقَّع  5نظرا لعـد  توجـيه انتـباه األمـاـنة إلى أ  مســــــــــــــاـئل يراد طرحهـا في إطـار البـند 
 أر تقدتم أ  وثائق بسون  ذا البند.  في الوق  الحا

  
 اعتماد التقرير -6 

 من المزمع أن تعتمد الفريق العامل تقريرا عن اجتماعه، سوف تتولى األمانة إعداد مسروعه.
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 المرفق 
 

 ( 1) تنظيم األعمال المقترح   

 

 التاريخ والوق  

بند جدول  
 العنوان أو الو ف  األعمال 

   حزيران/يونيه   27االثنين،    

 افتتاح االجتماع  )أ(   1 13/ 00– 10/ 00

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(   1 

الممارسات الجيدة في مجال التعاون مع القطاع   2 
 الخاص لمنع تهريب المهاجرين ومكافحته 

الممارسات الجيدة في مجال التعاون مع القطاع   2 18/ 00- 15/ 00
 ( تابع تهريب المهاجرين ومكافحته ) الخاص على منع  

تبادل المعلومات عن اإلجراءات الوطنية المستخدمة   3 
في التحقيق في عمليات تهريب المهاجرين بغية  

 تعزيز التعاون الدولي والمواءمة الممكنة للنهج المتبعة 

     حزيران/يونيه   28الثالثاء، 

تبادل المعلومات عن اإلجراءات الوطنية  3 13/ 00– 10/ 00
المستخدمة في التحقيق في عمليات تهريب  

المهاجرين بغية تعزيز التعاون الدولي والمواءمة 
 ( تابع) الممكنة للنهج المتبعة

المسائل المتعلقة بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم   4 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  

 والبروتوكوالت الملحقة بها 

 مسائل أخرى  5 18/ 00- 15/ 00

 اعتماد التقرير  6 

 

 

 __________ 

 جين، ستحنسر اخر المستجدات والتاييرات في تنظيم األعمال المقترح، بما في ذل  وق   إذا تعيَّن عقد االجتماع في يكل   ( 1)  
 البدء، على الصفحة السبكية لالجتماع التاسع للفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين. 


