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 الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين
    2022حزيران/يونيه  28و 27فيينا،  

في فيينا   تقرير عن اجتماع الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين المعقود   
 2022حزيران/يونيه   28و 27يومي 

  
 مقدمة  - أول  

، الـي  اعتمـدم ممرمر األاراف فا ارقـا ـيم األمم المتحـدة لم ـافحـم اللريمـم المن  مـم ع ر 3/ 5عماًل ـبالررا    - 1
  الوانيم فا دو ره الخامســــــم، فرنقــــــح فري  عام  ح وما دولا ممع و مقتون التهــــــويم متنا مت ري  الم ا ري ، م  
ــاعدره عت  رنقيي الوولم المنوام به  يما يتتت  م رورو و  م افحم ر ري    ــو ة إل  الممرمر ومســـــــــ ــدال المقـــــــــ ف   إســـــــــ
الم ــا ري  ع  اري  ال ر والرحر واللو، الم مــالت  ورقــا يــم األمم المتحــدة لم ــافحــم اللريمــم المن  مــم ع ر الوانيــم   

، 2012حزيران/يونيه    1فلا /مايو إل     30لتمرة األول  فا القترة م   وا تمع القري  التام  المتنا مت ري  الم ا ري   
   2022فا عام   المترود وعرد ما ملموعه ثمانيم ا تماعات ع   ا تماعه 

المتنون "رتزيز رنقيـــي ارقـــا يـــم األمم المتحـــدة لم ـــافحـــم اللريمـــم    7/1وعر   ممرمر األاراف فا عرا م   -2
ــم   متم فمو ، فن ل ون القري  التام  المتنا مت ري   المن  مم ع ر الوانيم   وال رورو ووت المتحرم م ا"، ضــــــــــ

ع الممرمر ففرعته التامتم  م ررا يرم ورورـياره إل  الممرمر، وعـل  الم ا ري  عنصـرًا ثامتًا م  عنارـر الممرمر، لردالت
 ضمانًا لقتاليم استخدام الموا د  عت  الن ر فا عرد ا تماعات سنويم، حس  اوعتهال، وعت  عردها رتاع يًّا،

  
 التوصيات  - ثانيا  

ــا يوما   -3 ــه المترود فا فيينـ ــاعـ ــا ري ، فا ا تمـ ــ  الم ـ ــ  المتنا مت ريـ ــامـ ــد القري  التـ   28و  27اعتمـ
 ، التوريات الوا دة فدنام 2022حزيران/يونيه  

  
 توصيات عامة -ألف 

  1التوريم    
ينرغا لتــدو  األاراف فن رســــــــــــــت  إل  روفير التــد يــ  المتخصــــــــــــــو والمتــدات الترنيــم واألدوات الت نولو يــم  
ــ ا   ــ ا  ر ري  الم ا ري ، بما فا  ل  فعــ ــم، حســــ  احم ان، بغرك م افحم  ميع فعــ ــار ا المختصــ ــســ لممســ

 الت ري  التا ررر   م  خال  استخدام ر نولو يات مث  المنصات احل ترونيم  
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  2لتوريم  ا   
ــوع التــالا فا  ــدو  فعمــا  او تمــاعــات المر تــم لتقري  التــامـ    لتــ  ممرمر األاراف يود فن يــد م الموضــــــــــــ
ــت  فا ملـا  منع وم ـافحـم ر رـي    المتنا مت رـي  الم ـا ري " "الترو ات والتحـدـلات والممـا ســـــــــــــــات القهــــــــــــ

 الم ا ري  ع  اري  الرحر"  

  
عاون مع القطاع الخاص على منع تهريب  توصيات بشأن الممارسات الجيدة في مجال الت -باء 

 المهاجرين ومكافحته 

  3التوريم    
ــم  ــالميـ ــاة الل ود التـ ــا ري ، ومع مراعـ ــم ر ريـــ  الم ـ ــافحـ ــم و رورو و  م ـ ــم المن مـ ــم اللريمـ ــا يـ ــا ورقـ    ( 1) وفرـ

إ رالات   ارخــــــا   عت   األاراف  الــــــدو   ررحــــــت   الــــــدولا،  التتــــــاون  رتزيز  فا  ــ م  ورســــــــــــ الحوا   رتزز   التا 
لم افحم ر ري  الم ا ري  بالقــــــــرايم مع  ميع فرــــــــحاي المصــــــــتحم المتنيي ، بما فا  ل  الرراع الخا   

 واألوساط األيادلميم  

  
  4التوريم    

ع الدو  األاراف، حســ    اوعتهــال، عت  رراد  المتتومات ع  المما ســات القهــت  فا ملا  التتاون مع  ررقــل 
الرراع الخا ، بما فا  ل  القــر ات الخارــم التا عد لســتخدم ا الم ر ون، ومن ا القــر ات التا رردم خدمات  

 النر  واحعامم ع ر احنترنو 

  
  5التوريم    

 إاا  متابتم او تماع، فن روارــــــــــــــ  رردلم المســــــــــــــاعدة  لت  ممرمر األاراف يود فن لرت  إل  األمانم، فا 
 فا رحديد القـــــــــــــرايات مي  الرراعي  التام والخا  التا رتصـــــــــــــدل لت ري  الم ا ري ، ونقـــــــــــــر المتتومات 

 المتتترم م ا  

  
  6التوريم    

ينرغا لتدو  األاراف فن رقــلع مردما خدمات احنترنو وخدمات الورــو  إلي ا عت  رحســي  الورــو  إل   
المتتومــات المتتترــم بــالتحري  فا عمتيــات ر ريــ  الم ــا ري  ورتزيز التوايــم المحــددة األهــداف بــالمخــاار  

 المررررم مت ري  الم ا ري  

  
  7التوريم    

ررقـل ع الدو  األاراف، وفرا لن م ا الرانونيم الوانيم، عت  رحري  المقـا  م والدعم النقـري  لترراع الخا   
المتنيي  فا وضــــع ورنقيي خرع التم  واوســــتراريليات الوانيم لم افحم ر ري     وســــاصر فرــــحاي المصــــتحم 

 الم ا ري  

  

 

 من ا اورقاق التالما م  ف   ال لرة اآلمنم والمن مم والن اميم  (1) 
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توصيات بشأن تبادل المعلومات عن اإلجراءات الوطنية المستخدمة في التحقيق في عمليات   -جيم 
 المتبعة  للنُُّهج تهريب المهاجرين بغية تعزيز التعاون الدولي والمواءمة الممكنة 

  8التوريم    
ع الدو  األاراف عت  وضـــع ورنقيي ن وم عـــامتم لتتحري  فا عمتيات ر ري    الم ا ري  ومالحرم مرر  ي ا  ررقـــل 

عهـــــــــاصيا، وعت  رتزيز التتاون الدولا مع متدان المنقـــــــــو والت و  والمرصـــــــــد و يما مين ا، بما يتســـــــــ  مع ارقا يم 
 ، بس   من ا ما يتا"لتت  ال تدان رواني  المحتيمالاللريمم المن مم و 

ات مقـتر م فو موازيم، ورردلم  ارصـا  محددة لتيسـير رراد  المتتومات، ور رال رحقير     ات رحديد  )ف(  
 ؛ ، والتتريف م يم الل ات المساعدة  يما مي  المحرري  وفعهال النيابم التامم فا عهالا ر ري  الم ا ري  

نقـــر مو قا إدا ة حدود و/فو مو قا ارصـــا  متخصـــصـــي ، مث  ضـــراط القـــرام وفعهـــال  )ي( 
فا متدان المنقـــــــــو و تدان الت و ، حيثما  ان  ل   النيابات التامم والرهـــــــــاة، لتتتاون مراعـــــــــرة مع ففرعم التحري 

 مم نا ومالصما؛

رتزيز التتاون المراعـــــر مي  ف  زة مرا رم الحدود، و ل  موســـــاص  م  ضـــــمن ا إنقـــــال عنوات   )م( 
 مراعرة لالرصا  والمحاف م عتي ا، ونقر الت نولو يا المتاحم، بما يتس  مع التقريتات الوانيم 

  
  9التوريم    

ينرغا لتدو  فن رن ر فا اوســــتقادة م  اآلليات الراصمم لتتتاون الدولا مي  ســــترات إنقا  الرانون التا رتصــــدل 
 لت ري  الم ا ري ، بس   من ا ما يتا"

( لتحتي  اللراصم التابع لتمن مم الدوليم Odysseyالمقـــــا  م والمســـــاهمم فا مت  فودلســـــا ) )ف( 
ــر ات اح راميم بغرك لتقـــــرام اللناصيم   )احنتر و (، الي  ي دف إل  رحديد الت ديدات وارلاهات اللريمم والقـــ

 دعم ف  زة إنقا  الرانون فا منع وم افحم اورلا  باألعخا  ور ري  الم ا ري ؛

ــر م احنتر و    )ي(  ــا  م فا عــــــ ــم لتمقــــــ ــصــــــ ــيإ مو قا إنقا  الرانون م  الوحدات المتخصــــــ ررعــــــ
 والمقا  م فا فنقرت ا احعتيميم والتالميم؛  افحم ر ري  األعخا ،لتتمتيات المتخصصم لم

التمتيات احعتيميم والتالميم التا  رقــــــليع الســــــترات الوانيم المختصــــــم عت  المقــــــا  م فا )م( 
يســــــــــــــرهـا احنتر و ، مـدعم م  م تـ  األمم المتحـدة المتنا بـالمخـد ات واللريمـم )الم تـ (، فا ملـا  م ـافحـم  ر 

 ري  ر ري  الم ا 

  
  10التوريم    

ع الدو  األاراف عت  اوســـتقادة م  ارقا يم اللريمم المن مم  وســـال عانونا لتمســـاعدة الرانونيم المترادلم،  ررقـــل 
 بما فا  ل  فا رنقيي عمتيات مقتر م فو موازيم لم افحم اللراصم المتصتم مت ري  الم ا ري  

  
  11التوريم    

ع الدو  األاراف عت  إ االع الم ت  عت  احتيا ار ا م  المساعدة الترنيم بغيم رتزيز عد ر ا عت  م افحم  ررقل 
 ر ري  الم ا ري  
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  12التوريم    
ع الدو  األاراف عت  التتاون  يما مين ا لمنع الســـــــتو  اح راما الي  يمد  إل  وعوع و يات وررـــــــابات  ررقـــــــل 

والتحري   يــه ومالحرــم مرر  يــه عهـــــــــــــــاصيــا  وينرغا فن لقــــــــــــــمــ   لــ  خريرة خال  حوادث ر ريــ  الم ــا ري ،  
 استراريليات لمتاللم مختت  اراص  ود وي النر  ع  اري  ال ر والرحر واللو 

  
توصيات بشأن المسائل المتعلقة بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة   -دال 

 الملحقة بها الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت  

  13التوريم    
ــ  والخ رال الح وميي  التــابتي    ررحــت  الــدو  األاراف عت  فن رتي ، دون رــوخير و م ر  لــه،   ــات الورـــــــــــــ

ــتتراك رنقيي ارقا يم األمم المتحدة لم افحم اللريمم المن مم ع ر  ل ا ــتتراك نليم اســـــ ــا  م فا عمتيم اســـــ لتمقـــــ
  اللدو  الزمنا الم ي  فا إ رالار ا وعواعدها وفا المرادئ التو ي يم  الوانيم وال رورو ووت المتحرم م ا، ضـــم

ح رال اوســـــتتراضـــــات الرررريم، فهـــــال ع  ضـــــمان إم انيم الورـــــو  إل    ات الورـــــ  والخ رال الح وميي  
 المتيني  ورقرغ م لوعو  اف 

  
 ملخَّص المداولت  - ثالثا  

فدنام بتد او تماع، بالتنســــــــــــي  الوثي  مع الرصيي، وفرا لتن يم  فعدت األمانم متخو المداووت الوا د  -4
فعما  او تماع التاســــــع لتقري  التام  الي  واف  عتيه الم ت  الموســــــع م  خال  إ رال الموافرم الصــــــامتم فا  

  ولم لخهــــــــــــــع متخو المـداووت لتتقـاوك ولم لتتمـد فثنـال او تمـاع، مـ  فعـد مورــــــــــــــقـه  2022فلـا /مـايو   6
 صيي لتر  متخصا

  
الممارسات الجيدة في مجال التعاون مع القطاع الخاص على منع تهريب المهاجرين   - ألف  

 ومكافحته 

 2، فا ال ند  2022حزيران/يونيه   27ن ر القري  التام  فا  تســــــــتيه األول  والثانيم، المترودري  فا   -5
ع الخــا  عت  منع ر ريــ  م   ــدو  األعمــا  المتنون "الممــا ســــــــــــــــات الليــدة فا ملــا  التتــاون مع الررــا

 الم ا ري  وم افحته" 

واحدة، ها  ودم ميمونا غازي و، عاضـيم   م   دو  األعما  منا رة 2ويسـر المناعقـم فا إاا  ال ند   -6
 اورصا  المتنيم بم افحم اورلا  باألعخا  ور ري  الم ا ري  فا النيلر، المتمر زة فا إلراليا  

ن مت م خرع التم  الوانيم لم افحم ر ري  الم ا ري  مصــــممم ل ا وفعــــا ت الســــيدة غازي و إل  ف -7
ــتحم م  الرراع الخا  فو الملتمع المدنا، عت   ــحاي المصــ ــم  فرــ رنقيها   ات ح وميم فاعتم فرع، وو رقــ
ــا  ــددت فلهــ الرغم م  فهميم رت  الل ات فا م افحم الت ري  وحمالم حروق الال ئي  والم ا ري  الم ر ي   وعــ

بالرغم م  و ود بتض فعـــــ ا  التتاون  ات الصـــــتم مي  الدو  والرراع الخا ، فدن ا و رلســـــد عت  عت  فنه 
ــر ات  ــيف القـــــ ــتهـــــ ــر ات الت نولو يا التا رســـــ ــتحم غير الح وميي ، مث  عـــــ ــحاي المصـــــ نحو  اف فهميم فرـــــ

اار المررررــم او تمــاايــم والمن مــات غير الح وميــم، فا روايــم الم ــا ري  والال ئي  المحتمــ  ر ري  م بــالمخــ 
بالت ري   وعــــــــددت عت  فن القــــــــرايات مع ســــــــترات المرا ات ل ا نقي األهميم، واختتمو  تمت ا بالدعوة إل  

 رتزيز التتاون مي   ميع فرحاي المصتحم  
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وفا المناعقـم التا رتو  ل ، سـتع بتض المت تمي  الهـول عت  فهميم رتزيز القـرايات مع مردما  - 8
ســـالة اســـتخدام الم ر ي  لت نولو يا المتتومات واورصـــاوت، و ل  م  ف   رحســـي  خدمات احنترنو ن را ح

د عت  نرو ال يانات المتتترم مت ري  الم ا ري ،  دالت الورـــــو  إل  المتتومات ورراد  ال يانات والقـــــقا يم  وعـــــر
فم إل   ل ، إل   ان  احم انات التا رتيح ا القـــرايات مع الرراع الخا  لمتاللم هيا الرصـــو   و احضـــا

دعا بتض المت تمي  إل  رتزيز التتاون مع الممســســات الماليم، مقــيري  إل  المســاهمم اللوهريم التا لم   
 فن رردم ا فا ملا  التحري  فا عمتيات ر ري  الم ا ري  ومالحرم مرر  ي ا عهاصيا  

  وعـر ات الريران،  وفعـا  عدة مت تمي  إل  فهميم القـرايات مع عـر ات النر ، مث  عـر ات القـح - 9
رد ي  لتمو قي  ومو قا اللما   عت   قـــــــــــ  الوثاص  المزو ة وممعـــــــــــرات ر ري    وما يتصـــــــــــ  ميل  م  

الم ا ري  فا نراط الت و  والمغاد ة  وفعــــــــــا  فحد المت تمي  إل  ضــــــــــرو ة رحديد المســــــــــموليم  ات الصــــــــــتم  
 فا ر ري  الم ا ري   لألعخا  اوعترا يي  لم افحم مقا  م ال يانات الرانونيم ع  عمد 

وعـــــــــــــدد بتض المت تمي  عت  فن الال ئي  والم ا ري  الم ر ي   ثيرا ما لرتون ضـــــــــــــحالا ونت ا   - 10
حروع م ويخاارون بحيار م خال   حالت ال لرة غير اآلمنم، مقــــــــيري  إل  فهميم القــــــــرايات مي  الرراعي   

ري  والال ئي  الم ر ي  مو ه عام، بما فا  ل  التام والخا  لتحســـــي  المســـــاعدة والحمالم المردمتي  لتم ا 
القـرايات مع عـر ات المحاماة الخارـم واألارال  وسـتع بتض المت تمي  الهـول فلهـا عت  ضـرو ة رحسـي  
التتاون والقــــــــــرايات مع الســــــــــق  الخارــــــــــم والتلا يم لتحســــــــــي  عمتيات الرح  واحنرا  لال ئي  والم ا ري   

  إل  فهميم التمســــــ  بم دف عدم احعادة الرســــــريم فا  ميع ال روف، المترضــــــي  لتخرر فا الرحر، مقــــــيري 
والهـــــرو ة المتحم لتدم إنزا  النال فا فماي  رتترك في ا حيار م لتخرر  و احضـــــافم إل   ل ، فعـــــير إل   
الحا م إل  رتزيز مســـــا ات لت لرة الن اميم  وســـــيتم فتالم لمنع  ريمم ر ري  الم ا ري  وفعـــــ ال ا التا رتم 

  روف مقددة لتترو م   فا 

وفعـــــــــير فخيرا إل  فن القـــــــــرايات مع األعما  التلا يم الخارـــــــــم لم   فن ردعم إللاد فر  عم   - 11
لتم ا ري  التاصدي  ولتم ا ري  والال ئي  اليي  لســـــــــــتررون فا متد ثال ، مما لســـــــــــ م فا إدما  م ا تماايا  

 واعتصادلا وفا الحقاظ عت   رامت م 

ل ند م   دو  األعما ، عدمو عدة اترات لتحصو  عت  مزيد م  المتتومات ع   وفا إاا  هيا ا - 12
ــيما مع القـــــر ات غير الترتيدلم مث  رت   ــت  فا ملا  التتاون مع الرراع الخا ، وو ســـ ــات القهـــ المما ســـ
التا رردم خدمات الســــــــــقر والنر  لرهــــــــــال الترالت ع ر احنترنو، فهــــــــــال ع  رر يرات األ  زة المحمولم 

 لا  وساص  النر  وستئ 

  
تبادل المعلومات عن اإلجراءات الوطنية المستخدمة في التحقيق في عمليات تهريب   - باء 

 المهاجرين بغية تعزيز التعاون الدولي والمواءمة الممكنة للنهج المتبعة 

، 2022حزيران/يونيه    28و 27يوما   المترودةن ر القري  التام  فا  تسـاره األول  والثانيم والثالثم،  -13
م   دو  األعما ، المتنون "رراد  المتتومات ع  اح رالات الوانيم المســـــــــتخدمم فا التحري  فا   3فا ال ند 

 نم لتن ج المترتم" عمتيات ر ري  الم ا ري  بغيم رتزيز التتاون الدولا والموالمم المم 

م   دو  األعما ، رول  ريسير المناعقم المنا رون التاليم فسماؤهم" فران  فوفو     3وفا إاا  ال ند   -14
ــي ، مر ز الخ رة فا ملا  رزوير الوثاص ، داصرة ال لرة فا غانا )غانا(، و اما ل  مدو ،   فمرونتا،   ير مقتقــــ

الخا ، وزا ة التد  )الوولات المتحدة األمري يم(، ويوانا ميخا انو  محاما ادعال، عســـم حروق احنســـان واودعال
فلقا يز، عاضيم رحري  و صيسم م ت  اودعال الخا  فا عهالا ر ري  الم ا ري  واورلا  باألعخا ، م ت  
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مقوك فا  المــدعا التــام )اللم و يــم الــدوميني يــم(، و ــالوغيرو فيرا ا، المــدعا التــام والمــدعا التــام األو و ا ال
باليرمو )إلراليا(، وســـــــتقادو  غرانادول، مقت  و صيي الوحدة المتخصـــــــصـــــــم المتنيم باورلا  فا األعـــــــخا   

 ور ري  الم ا ري ، ععرم التحقيرات المر زيم، القرام المدنيم الوانيم )الستقادو ( 

ي  بالن ر إل  الرابع ع ر وســتع الســيد فيرا ا الهــول عت  فهميم التتاون الدولا فا م افحم ر ري  الم ا ر  - 15
الوانا لتلريمم والحا م إل  اوـستلابم عت  نحو ـسريع، عت  ـس ي  المثا  م  خال  ارقا يم اللريمم المن مم  وـستع  
ــيا فا م افحم ر ري  الم ا ري    ــقه عامال  صيسـ ــا عت  رراد  المتتومات، م  حي  الحلم والنوايم، مورـ ــول فلهـ الهـ

ت  ضــــرو ة التحري  مع  ماعات اللريمم المن مم ومالحرت ا عهــــاصيا م  خال  التتاون  منلان  وعــــدد الســــيد فيرا ا ع 
 الدولا مي  متدان المنقو والت و  والمرصد  

ــتم فا   - 16 ــون إ رالات التحري  الوانيم ورتاون ا مع المن مات  ات الصـ ــيد فمرونتا رلر م غانا بقـ وعرك السـ
صــــد  لتتزوير فا الوثاص ، مقــــيرا إل   يام غانا بدنقــــال مر ز الخ رة م افحم ر ري  الم ا ري   وعــــدد عت  فهميم الت 

فا ملا  رزوير الوثاص   وســــتع الســــيد فمرونتا الهــــول عت  التحدلات احعالميم والتو ســــتيم التا روا   ا غانا  يما  
ا مي  األ  زة الم تقم  يتتت  متوفير فماي  نمنم لتم ا ري  الم ر ي  بتد إنرا هم  وعـــــــــــدد عت  فهميم رتزيز التتاون  يم 

 بمرا رم الحدود، و ل  موساص  عدة من ا إنقال عنوات ارصا  مراعرة والمحاف م عتي ا  

وعـــــدد الســـــيد مدو  عت  فهميم اســـــتخدام مدعي  عامي  ومحرري  متخصـــــصـــــي  والتتاون الدولا  ر يزري    - 17
 ري  الم ا ري ، مسـترا الهـول عت  الحا م إل  فسـاسـيتي  لالسـتراريليم الوانيم لتوولات المتحدة وردامير التصـد  لت 

محرري  ومدعي  عامي  ومحتتي  متخصــصــي  لتتم  متا ل نال عهــالا ضــد م ر ا الم ا ري   وفعــا  إل  إنقــال فرعم  
التم  المقــــتر م "فلقا" فا الوولات المتحدة بغرك ريســــير التتاون مع المحرري  والمدعي  التامي  فا متدان فخرل فا  

لم افحم ر ري  الم ا ري  واســت داف  يادات اللماعات اح راميم عت  و ه التحديد  وفعــا  الســيد مدو  إل   المنررم 
مقـــــــــــــا  ـم مـتدم فا رحقيـرات موازـيم مع مـتدان فخرل لتتحري  فا عهـــــــــــــاـلا ر رـي  الم ـا ري ، وفيـد عت  فهمـيم رـراد   

ــلع الدو  عت  رحديد المتتومات لتحديد هويم الم ر ي  والم ا ري  الم ر ي  ود وي ال  ــا      ات ت ري   وعــــــــــ ارصــــــــــ
 بغرك ريسير رراد  المتتومات ورردلم المساعدة  والتتريف م ا محددة 

ــاة لمتاللم التحو  اللا   فا   - 18 ــالي   ديدة لتتحري  والمراضــــــــ ــيد غرانادول عت  الحا م إل  فســــــــ وفيد الســــــــ
است داف  يادات هيم القر ات مدو م  التنارر   القر ات اح راميم الهالتم فا ر ري  الم ا ري ، فهال ع  فهميم 

فو الوســــرال األع  فهميم  وفعــــا  إل  فن التمتيات المقــــتر م، بما فا  ل  عمتيم رو  يســــا، عد فســــ مو فا الحد م  
ر ري  الم ا ري  فا الســـــتقادو   وســـــتع الهـــــول عت  الحا م إل  إ  ال الوعا احعتيما وروفير القر  اوعتصـــــادلم  

ــلع عت  رحدي  لترويض  ا  ــااا مر حا، وعــ ــقه نقــ ــا    المتتومات المتتترم بل ات  ميم ر ري  الم ا ري  مورــ اورصــ
 احعتيميم، واستخدام القر ات اوستراريليم احعتيميم ورعامم عرايات استراريليم بغرك م افحم ر ري  الم ا ري   

 ا اللم و يم الدوميني يم لتتصـــــد  لت ري   وعدمو الســـــيدة ميخا انو فلقا يز لمحم عامم ع  الل ود التا ر يل  - 19
ــا ت  ــتخدام الوثاص  المزيقم  وفعــ ــخا  واســ ــاد واورلا  باألعــ الم ا ري ، وفيدت عت  الروابع بلراصم فخرل، مث  القســ
الم ـــا ري  واورلـــا    مـــدعم م  الم تـــ ، عـــدلـــو ممخرا عـــانون ـــا المتنا مت ريـــ   الـــدوميني يـــم،  إل  فن اللم و يـــم 

متاللم رت  الروابع بمزيد م  القتاليم  وفعــــــا ت إل  فثر المدعي  التامي  المتخصــــــصــــــي  فا    باألعــــــخا  م  ف   
الرهـالا  ات الصـتم، بما فا  ل  م دف رم ي  األاقا  م  احدول بقـ ادار م  قـ ود والمالحرم الرهـاصيم لما يتصـ  

    ات الورــــــــــــ  فا الوحدات  ميل  م  غســــــــــــ  األموا   وعــــــــــــددت الســــــــــــيدة ميخا انو فلقا يز عت  فهميم اللمع مي 
المتخصــــصــــم م  القــــرام والنيابم التامم بغرك ريســــير رراد  المتتومات ودعم التحقيرات والتمتيات، ووضــــع نما م  

 لتتحقيرات بغيم ضمان عمتيم التنسي  مي  الو اوت  
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الم ا ري ،    وعر  التروك احلهــاحيم، ارن فعهــال الوفود فســئتم بقــون التدامير المحددة لم افحم ر ري   - 20
بما فا  ل  اسـتخدام وسـاص  التوارـ  او تماعا وغيرها م  المنصـات، ومقـا  م المو قي  التموميي  فا التحقيرات  

 المتتترم بالقر ات اح راميم، ورلا ي ال تدان فا التصد  لتلراصم المرر رم فا مياه ا احعتيميم  

فهميم التتاون الدولا الي  لقــــــــــــــم  المحرري    وفا المناعقــــــــــــــم التا رتو  ل ، فيد عدة مت تمي  عت  -21
ــريتم  وعرك بتض  ــتلابات الســــ ــير اوســــ ــترا يا لتيســــ ــال النيابم التامم والتم ي  م  رراد  المتتومات اســــ وفعهــــ

األمري يم  -المت تمي  فمثتم عمتيم عت  التتاون الدولا، وخصــــــــورــــــــا م  خال  عــــــــر ات مث  القــــــــر م احي يريم
صـــــي  فا م افحم اورالتلا  باألعـــــخا  ور ري  الم ا ري   وعـــــلع بتض المت تمي   لتمد عي  التامالتي  المتخصـــــالت 

عت  اســــتخدام وحدات اودعال التام المتخصــــصــــم لم افحم ر ري  الم ا ري ، واوســــتتانم بمو قا ارصــــا  م  
ماايم  المحرري  والرهــاة، واســتخدام ن وم مت امتم رقــم  مســمولي  م  عراعات فخرل، مث  عراع الرعالم او ت 

زت ارقا يم اللريمم المن مم مورــق ا   والرراع الخا ، بما لقــم  الممســســات الماليم وعــر ات الت نولو يا  وفرمرت
 فداة  ات رتم لتوفير األسال الرانونا لتتتاون الدولا 

وفعــــــا  بتض المت تمي  إل  فن زيادة الريود المقروضــــــم عت  التنر  وررتو فر  الورــــــو  إل  مســــــا ات   - 22
( عد غيت ر ري  الم ا ري   وفعـــــــــــــا  عدة مت تمي   19- ة الن اميم نتيلم للاصحم مرك فيرول  و ونا )يوفيد ال لر 

ــاحـنم م مـتم، ممـ دي  عت  الـحاـ م    40إل  ـحادث وعع ممخرا عرثر  ـيه عت  فيثر م    فردا م رـ ا ـماروا اختـناـعا فا عـــــــــــ
 المتحم إل  التصد  لتلريمم  

حمـالـم حروق الم ـا ري  وزيـادة التتـاون مع الم ـا ري  الم ر ي  فا  وفيـد بتض المت تمي  عت  ضـــــــــــــرو ة   - 23
ــرا  الم ا ري  الم ر ي  فا   ــيري  إل  إعـ ــاصيا، مقـ ملا  التحري  فا عمتيات ر ري  الم ا ري  ومالحرم مرر  ي ا عهـ

ــم عت  المت  ــال ع  إم انيم رخ يض الترو ات المقروضـ ــم  يدة، فهـ ــتره م م  مما سـ ــ ود و  مقـ واائي   التحقيرات  قـ
 فا الت ري  فا حالم رتاون م مع سترات التحري   

ــراي اللي يم لت ري  الم ا ري  واورلا  باألعــــــــخا ،  - 24 وفيد فحد المت تمي  عت  ضــــــــرو ة الن ر فا األســــــ
ــتتــانــم بخــدمــات الم ر ي   ورنــاو  فحــد  ومن ــا النزاعــات واح هــاي وال وا ث الر يعيــم، التا رل ر النــال عت  اوســـــــــــ

ــتخرا يم ورحتيالت اللريمم فا    المت تمي   ــتخدم ا ال تدان لتراد  المتتومات اوســ ــات التا رســ ــي  مختت  المنصــ بالتقصــ
 إاا  احنتر و   

فا رنســـــــــــــي  الل ود الراميــم إل  م ــافحــم ر ريــ     الـي  لرــدمـه   دعم الــ و حـ  عـدة مت تمي  متتــاون الم تــ  و  - 25
المتتومات األســــــاســــــيم   ل  روفير وثاص    وم  لال تماع،    رحهــــــيرا األمانم ما عامو به  الم ا ري   وفثن  نخرون عت   

 الوثاص   ات الصتم  غيرها م   و 

  
 المسائل المتعلقة بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة   -جيم 

 عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها 

ــته الثالثم  -26 م   دو    4، فا ال ند 2022حزيران/يونيه   28فا  المترودةن ر القري  التام ، فا  تســـــــــ
ســـــــتتراك رنقيي ارقا يم األمم المتحدة لم افحم اللريمم المن مم ع ر األعما  المتنون "المســـــــاص  المتتترم ب ليم ا

 الوانيم وال رورو ووت المتحرم م ا" 

وعدم ممث  لألمانم عرضـــــا إلهـــــاحيا ع  التردم المحرز فا عمتيم اســـــتتراك اآلليم وحالت ا، وعرك   -27
 و حت  اآلن فا عمتيم اوستتراك   متتومات محدثم و يانات متتترم باوستتراضات ورناو  التحدلات التا ور ت 

وعدمو األمانم  تســـــــــــات إحااات ثناصيم بقـــــــــــون اآلليم عت  هام  ا تماعات األفرعم التامتم لزيادة الوعا مي  
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المقــا  ي  بقــون مقــا  م متدان م فا عمتيم اوســتتراك  وفا هيا الصــدد، عــ ر بتض المت تمي  األمانم عت  
  يم اللريمم المن مم   ودها فا دعم عمتيم استتراك ارقا

ونوعقــو المما ســات القهــت  المتتترم متنســي  المقــا  م فا اآلليم عت  الصــتيد الوانا، وفعــير إل   -28
إنقـال للنم وانيم عـامتم لتتم  عت  المسـاص  المتصـتم باسـتتراك التنقيي  مما سـم  يدة  و ما فعـير فا المثا  

ه انترام القري  التام  إليه، عد رت  ول  هيم التلنم الوانيم م  السـترات الوانيم المختصـم، وممثتي  ع  الي  ور ت
ــليت م عت  اوضــــــرالع مدو   ــتول احعتيما، للر  رقــــ الملتمع المدنا و ماعات األعتيات وممثتي  عت  المســــ

 نقع فا عمتيم اوستتراك 

غير الح وميي   وسـتع التديد م  المت تمي  الهـول عت  فهميم المقـا  م الواسـتم ألرـحاي المصـتحم   -29
فا الحوا ات ال نالة والحا م إل  القــموليم فا عمتيم اوســتتراك  وفا هيا الصــدد، فرعرتي ع  رحق ات بقــون  
اعتراك دولــم ارف واحــدة عت  مقــــــــــــــــا  ــم من متي  غير ح وميتي  فا الحوا ات ال نــالة  ووحرــا، فيــد فحــد 

  متي  غير ح وميتي    المت تمي  م   ديد عت  فسراي اعتراك متدم عت  مقا  م من 

د فلهـا عت  ضـرو ة التتلي  بتمتيم رتيي    ات الورـ  والخ رال الح وميي  لهـمان إحراز رردم   -30 دالت وعـر
 يــد التوعيــو  يمــا يتتت  بــاآلليــم، ودعــا الرصيي الــدو  األاراف إل  ررــدلم ررعــــــــــــــيحــات إل  األمــانــم فا فعري  

 مم    وعو

  
 مسائل أخرى  -دال 

ــته الثالثم، ن ر القري   -31 م   دو    5، فا ال ند 2022حزيران/يونيه   28فا  المترودةالتام  فا  تســـــــــ
 األعما ، المتنون "مساص  فخرل" 

وات  بتض المت تمي  متتومات إضــا يم ع  روافر ال يانات الوانيم عت  الموعع القــر ا المخصـو   -32
 األمانم سوف رنقر لتقري  التام ، وفريالتد عت  فن  ميع ال يانات المرستم إل  

  
 تنظيم الجتماع  - رابعا  

 
 افتتاح الجتماع -ألف 

حزيران/يونيه    28و 27عررتد او تماع التاســـــع لتقري  التام  المتنا مت ري  الم ا ري  فا فيينا يوما   -33
   وعرردت فا إاا م ف  ع  تسات 2022

القري  التام   وفلر   تمم فمام او تماع عرك وافتتإ او تماع فرانقـــــيســـــ و ريســـــتا )إلراليا(،  صيي  -34
 في ا لمحم عامم ع  الوولم المسندة إل  القري  التام  وع  فهدافه والمواضيع التا ين ر في ا 

  
 الكلمات -باء 

م   دو  األعما  الرصيي، وعادر ا المنا رة  ودم  2ررفل المناعقــــــــــــــم التا عردت فا إاا  ال ند   - 35
ضــــــــــــيم اورصــــــــــــا  المتنيم بم افحم اورلا  باألعــــــــــــخا  ور ري  الم ا ري  فا النيلر،  ميمونا غازي و، عا

 المتمر زة فا إلراليا )النيلر( 

م   دو  األعما  الرصيي، وعادها المنا رون التاليم   3وررفل المناعقــم التا عردت فا إاا  ال ند   - 36
ملا  رزوير الوثاص ، داصرة ال لرة فا غانا   فســماؤهم" فران  فوفو   فمرونتا،   ير مقتقــي ، مر ز الخ رة فا 
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ــم حروق احنســــــــــــــان واودعـال الخـا ، وزا ة التـد  )الووـلات   )غـاـنا(، و اما ل  ـمدو ، محـاما ادعـال، عســــــــــــ
المتحدة األمري يم(، ويوانا ميخا انو فلقا يز، عاضـــيم رحري  و صيســـم م ت  اودعال الخا  فا عهـــالا ر ري  

ــخ و الوغيرو فيرا ا، المدعا    ا ، م ت  المدعا التام )اللم و يم الدوميني يم(،الم ا ري  واورلا  باألعــــــــــــ
ــتقـادو  غراـنادول، مقت  و صيي الوحـدة   التـام والمـدعا التـام األو و ا المقوك فا ـباليرمو )إلرـالـيا(، وســــــــــــ

مدنيم المتخصـصـم المتنيم باورلا  فا األعـخا  ور ري  الم ا ري ، عـعرم التحقيرات المر زيم، القـرام ال
 الوانيم )الستقادو ( 

م   ـدو  األعمـا  ممثتو األاراف الـتالـيم فا مرورو و  م ـافحـم ر رـي    3و 2ور تم فا إاـا  ال ـندي    -37
اورحـاد األو و ا، اورحـاد الروســــــــــــــا، ف   يلـان، ف مينـيا، إـندونيســـــــــــــــيا، ال رازـي ،  م و ـيم ال ونغو الم ـا ري "  

ال وليقا يم(،  ندا، مصــر، الممت م المتحدة –يماو، فرنســا، فنزويال ) م و يمالدلمرراايم، الســتقادو ، عــيتا، غوار 
 ل ريرانيا الت م  وفيرلندا القماليم، نيوزيتندا، هندو ال، هولندا، الوولات المتحدة األمري يم 

 ماليزيا و  الصي و    نغالدل و  احسالميم(-إيران ) م و يمور تم فلها المراع ون ع   -38

 ور تم فلها المراع  ع  ال رسا الرسولا، وهو دولم غير عهو رحتقظ مرتثم مرا رم داصمم  -39

ع  احنتر و  ومقوضـــــــــيم األمم المتحدة  ناالمراع ت واســـــــــتمع القري  التام  فلهـــــــــا إل   تمتي  فلرت ما   -40
 لقمون الال ئي  

م   ــدو  األعمــا ، ر تم ممثالتتو األاراف التــاليــم فا مرورو و  م ــافحــم ر ريــ     4وفا إاــا  ال نــد   -41
  ندا ،  ف   يلان، ف مينيا، الستقادو ، غواريماوالم ا ري "  

 م   دو  األعما   4ور تم فلها المراع  ع   ولوم يا فا إاا  ال ند  -42

ممثالتال الررفي  التــاليي  فا مرورو و  م ــافحــم ر ريــ     م   ــدو  األعمــا ، ر تم  5وفا إاــا  ال نــد   -43
  وف مينيا  الم ا ري " ف   يلان

 م   دو  األعما   5ور تم فلها المراع  ع   م و يم إيران احسالميم فا إاا  ال ند  -44

  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -جيم 

، متواف  اآل ال  ـدو  2022حزيران/يونيــه    27فا    المترودةفعر  القري  التــامـ ، فا  تســــــــــــــتــه األول    -45
 األعما  التالا"

 المساص  التن يميم" -1

 افتتان او تماع؛ )ف( 

 إعرا   دو  األعما  ورن يم األعما   )ي( 

 المما سات الليدة فا ملا  التتاون مع الرراع الخا  عت  منع ر ري  الم ا ري  وم افحته   - 2

المتتومـــات ع  اح رالات الوانيـــم المســــــــــــــتخـــدمـــم فا التحري  فا عمتيـــات ر ريـــ   ررـــاد    -3
 الم ا ري  بغيم رتزيز التتاون الدولا والموالمم المم نم لتن ج المترتم 

المســــاص  المتتترم ب ليم اســــتتراك رنقيي ارقا يم األمم المتحدة لم افحم اللريمم المن مم ع ر   -4
 م ا  الوانيم وال رورو ووت المتحرم

 مساص  فخرل  -5
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 اعتماد التررير  -6

ــو  عدد  -46 ــ   هلي ، بحهـ ــع لممرمر األاراف، عررتد او تماع فا عـ ووفرا لما ارق  عتيه الم ت  الموسـ
محدود م  المقـا  ي  فا عاعم او تماع، ومقـا  م  ميع المقـا  ي  اآلخري  ع  برتد باسـتخدام منصـم التر مم  

 المتحدة  الققويم المتتاعدة مع األمم

ــتقادة عت  ففهــــــ  و ه م  الوعو المتان، لم رت   تمات عامم خال  او تماع  و ان  -47 وم  ف   اوســــ
ــون منود  دو  األعما ، خريا  ونصـــــو   لتوفود خيا  رردلم  تمات عامم، فهـــــال ع  ال تمات التا فلرت ا بقـــ

  ميع ال يانات متاحم عت  موعع او تماع 

  
 الحضور -دال 

تو فا او تماع األاراف التاليم فا مرورو و  م افحم ر ري  الم ا ري ، ومن م م  عــــــــــــــا   ع   مرثالت  -48
 "19-اري  اورصـــــــــــــــا  ع  برتـد بســــــــــــــ ـ  القــــــــــــــ ـ  المحـدد الـي  ارخـيم او تمـاع فا ضــــــــــــــول  ـاصحـم  وفيـد

 ، فلرانيا، فلمانيا،  األو و ا، اورحاد الروســــــا، ف   يلان، األ  نتي ، ف مينيا، إســــــرانيا، فســــــتراليا، إيوادو  اورحاد
إندونيسيا، فنغوو، فو وغوا ، فو رانيا، إلراليا، با اغوا ، ال رازي ، ال ررغا ، متلي ا، متغا يا، منما، مو  ينا فاسو،  
ــم ال ونغو  ــم،  م و يـ ــدوميني يـ ــم الـ ــم، اللم و يـ ــم التقــــــــــــــي يـ ــا، روني، اللزاصر، اللم و يـ ميرو، ميال ول، رر يـ

ـيا،  م و ـيم مولـدوفـا،  نوي ففريقيـا،  ومـانيـا، زام يـا، ســــــــــــــان مـا ينو، الســــــــــــــتقـادو ، الـدلمرراايـم،  م و ـيم  و  
ســتوفاييا، الســنغا ، الســودان، ســويســرا، عــيتا، رــر يا، التراق، عمان، غانا، غواريماو، ايانا، فرنســا، القت ي ،  

 ندا،  و ا، ال ويو، ور يا،   ال وليقا يم(، فنتندا، ع ر ، عيرغيزستان،  ازاخستان، ال اميرون،-فنزويال ) م و يم
ل نان، مالرم، مالا، مصــــــــر، الم ســــــــي ، الممت م التر يم الســــــــتودلم، الممت م المتحدة، منغوليا، مو يقــــــــيول، 
ــا، النيلر، ني ـا اغوا، نيوزيتـندا، ال ـند، هـندو ال، هنغـا ـيا، هولـندا،   موزام ي ، مـيانمـا ، ـنامي ـيا، النرويج، النمســــــــــــ

 ان، اليونان الوولات المتحدة، الياب 

ــا     - 49 ثالتتو بمراع ي  الدو  التاليم الموعالتتم عت  مرورو و  م افحم ر ري  الم ا ري ، ومن م م  عـــــــ ومر
فيرلندا،   "19- ع  اري  اورصـا  ع  برتد بسـ   القـ   المحدد الي  ارخيم او تماع فا ضـول  اصحم  وفيد 

  رايتند(، المتتددة الروميات - مولي يا )دولم نلستندا، 

ومرثالتتــو بمراع ي  الــدو  التــاليــم غير األاراف فا مرورو و  م ــافحــم ر ريــ  الم ــا ري  وغير الموعالتتــم   -50
عتيه، ومن م م  عــــــا   ع  اري  اورصــــــا  ع  برتد بســــــ   القــــــ   المحدد الي  ارخيم او تماع فا ضــــــول 

احسـالميم(، بايسـتان، منغالدل ، زمرامو ، سـانو لوسـيا،  -) م و يماأل دن، إسـراصي ، إيران  "19- اصحم  وفيد
 الصي ، عرر،  ولوم يا، ماليزيا، المغري، اليم  

  بمراع ي و ان ال رسا الرسولا، وهو دولم غير عهو رحتقظ مرتثم مرا رم داصمم، ممثال  -51

 ت  مراع  داصم ومرثالتتو بمراع  من مم فرسان مالرم المسترتم، وها من مم رحتقظ بم  -52

ــا    -53 ومرثالتتو بمراع ي  المن مات واآلليات الح وميم الدوليم و يانات األمم المتحدة التاليم، ومن م م  عـــــ
ــ   المحدد الي  ارخيم او تماع"  ماعم دو  األنديز،  ابرم الدو    ــ   القـــــ ــا  ع  برتد بســـــ ع  اري  اورصـــــ

ــترتم، ملتي التتاون لدو  الختيج التر يم، ا ــادلم لدو  غري ففريقيا، المر ز الدولا لتروير المســ للماعم اوعتصــ
ســياســات ال لرة، احنتر و ،  امتم الدو  التر يم، م ت  الممثتم الخارــم لألمي  التام المتنيم بالتن  اللنســا 

رمر فا حاوت النزاع، مقوضـــيم األمم المتحدة لقـــمون الال ئي ، اللمعيم ال رلمانيم لترحر األميض المتوســـع، مم 
 األمم المتحدة لتتلا ة والتنميم، مرنامج األمم المتحدة احنماصا، ومن مم الصحم التالميم 
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 عاصمم بوسمال المقا  ي   CTOC/COP/WG.7/2022/INF/1/Rev.1وررد فا الوثيرم  -54

  
 الوثائق -هاء 

 عت  القري  التام  ما يتا"يان متروضا   -55

 ؛( CTOC/COP/WG.7/2022/1)  دو  األعما  الممع و المقرون  )ف( 

ــات الليدة فا ملا  التتاون مع  )ي(  ــون المما ســــ ــيم م  إعداد األمانم بقــــ ــاســــ و عم متتومات فســــ
 ؛( CTOC/COP/WG.7/2022/2) الرراع الخا  عت  منع ر ري  الم ا ري  وم افحته 

و عم متتومات فســــــــاســــــــيم م  إعداد األمانم بقــــــــون رراد  المتتومات ع  اح رالات الوانيم  )م( 
المســــــــــــــتخـدمـم فا التحري  فا عمتيـات ر ريـ  الم ـا ري  بغيـم رتزيز التتـاون الـدولا والموالمـم المم نـم لتن ج  

 ؛ ( CTOC/COP/WG.7/2022/3) المترتم 

ــون حـاـلم رقــــــــــــــغـي  نلـيم اســــــــــــــتتراك رنقـيي  )د(  و عـم ا تمـاع رتهــــــــــــــم  مـي رة م  األمـاـنم بقــــــــــــ
ــم ــا ـيـــــ ــا  األمـم ارـقـــــ مـ ـــــ ــم  الـمـتـحـرـــــ والـ ـرورـو ـووت  ــم  الـواـنـيـــــ عـ ـر  ــم  الـمـنـ ـمـــــ ــم  الـلـريـمـــــ ــم  ــافـحـــــ لـمـ ـــــ ــدة  الـمـتـحـــــ

 (CTOC/COP/WG.6/2022/CRP.1/Rev.1 )  

  
 اعتماد التقرير  - خامسا  

حزيران/يونيه، القصـــو  األو  والثانا والرابع  28فا  المترودةاعتمد القري  التام ، فا  تســـته الرابتم   -56
 والخامي م  هيا التررير 
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