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*2104576*  

 الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين
    2021تشرين األول/أكتوبر  15و 14فيينا، 

 جدول األعمال المؤقت المشروح   
 

 جدول األعمال المؤقت  
 المسائل التنظيمية: -1

 االجتماع؛افتتاح  )أ( 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. )ب( 

 تحليل أثر توافر قنوات نظامية للهجرة في خفض الطلب على تهريب المهاجرين. -2

 كيفية تعزيز القدرة على المالحقة القضائية في قضايا تهريب المهاجرين. -3

 مسائل أخرى. -4

 اعتماد التقرير. -5
  

 الشروح  
 

 :يميةالمسائل التنظ -1 

 افتتاح االجتماع )أ( 

ــاعة  ــوت يفتتج االجتماع ال امن للفريع العامل المعني يتهريب المهاجرين في الســ ــرة ســ ــياح  و    الحادية عشــ من صــ
ــة مرو فيرو   ورونـــا   . 2021تشـــــــــــــرين األول/أكتوبر  14الخميس،  ــائحـ ــة ئجـ ونظرا للتطورات األخيرة المتعلقـ

(، ســــي عقد االجتماع في هــــ)ل لجين )ئالحضــــور الشــــخ.ــــي وعار ازنترنن(. وســــوت  تاح مزيد من 19- )كوفيد 
 ( 1) . لالجتماع  ة الشي)ي   ال.فحة المعلومات عن الش)ل على 

 
__________ 

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

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/working-group-on-the-smuggling-of-migrants-2021.html


 CTOC/COP/WG.7/2021/1 

 

2/4 21-04576 

 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب( 

المعنون   1/ 7قرر مؤتمر األطرات في اتفــاةيــة األمم المتحــدة لم)ــافحــة الجريمــة المنظمــة عار الوطنيــة، في قرار  
"تعزيز تنفيذ اتفاةية األمم المتحدة لم)افحة الجريمة المنظمة عار الوطنية والاروتو والت الملحقة يها"، ضـــــمن جملة  

جرين عن.ــرا ثايتا من عناصــر المؤتمر، يقد  تقارير  وتوصــيات   أمور، أن ي)ون الفريع العامل المعني يتهريب المها 
إلي ، وهــــــــج  الفريع العامل على النظر في عقد اجتماعات  ســــــــنويا، حســــــــب االقتضــــــــا ، وعلى عقدلا تعاقايا م  

 اجتماعات سائر األفرقة العاملة التائعة للمؤتمر، ضمانا لفعالية استخدا  الموارد. 

وافع الم)تب الموسـع  للمؤتمر، ئاسـتخدا  إجرا  الموافقة ال.ـامتة، على خطة ، 2020أ لول/سـاتمار   11وفي 
، وافع الم)تب الموســـــــع  أيضـــــــا، ئاســـــــتخدا  2021نيســـــــان/أيريل  23. وفي  2021عقد االجتماعات في عا  

 14 االجتماع ال امن للفريع العامل المعني يتهريب المهاجرين، أي  ومي تاريخإجرا  الموافقة ال.امتة، على 
ــي  الفنية لذلم االجتماع.2021تشــــــرين األول/أكتوبر   15و ، 2021آب/أغســــــطس    11وفي  ، وعلى المواضــــ

 على عقد االجتماع في ه)ل لجين.وافع الم)تب الموسع  

، من أجـل تم)ين الفريع العـاـمل من أدا   1/ 7وـقد أ عـدع تنظيم األعمـال المقترح )انظر المرفع( وفـقا لقرار المؤتمر 
ــ ن الموارد المتاحة   ــمن حدود ما لو متاح ل  من وقن وخدمات مؤتمرات. ومن هـــــــــــ ــندة إلي  ضـــــــــــ  المها  المســـــــــــ
ــفوية يل ات  ــات عامة على مدى  ومين، م  توفير خدمات ترجمة هـــ للفريع العامل أن تم) ِّن  من عقد أرب  جلســـ

 األمم المتحدة الرسمية السن. 
 

 19- وفيدلت يرات المحتملة في ضو  ت ثير جائحة ا  
ــينجم عن أي تدايير ي حتممل اتخا لا في مجال  19- وفيدفي ضـــــو  جائحة   ــتمرة، ي.ـــــعب التناؤ ئما ســـ المســـ

وســـوت امل. ال.ـــحة والســـالمة، ئما في  لم القيود المفروضـــة على الســـفر، من أثر على اجتماع الفريع الع
األمانة رصـــد الحالة عن   ب، وســـتقد ، رلنا ئموافقة الم)تب الموســـع ، معلومات مســـتاملة في حينها تواصـــل  

. ولذلم، ت ن.ــج الوفود ئاالطالع ئ.ــورة منتظمة على أخرى  إ ا ما لز  إجرا  أي ت ييرات أو اتخا  أي تدايير
 ال.فحة الشي)ية لالجتماع ال امن للفريع العامل.

 
 تحليل أثر توافر قنوات نظامية للهجرة في خفض الطلب على تهريب المهاجرين -2 

من جـدول األعمـال، لعـل الفريع العـامـل  ود تـيادل الخارات  2من أجـل إجرا  مـناقشــــــــــــــة مر زة في إطـار الاـند 
وما  ت.ـــــــــــــل يذلم من قيود على التنقل وانخفاو في توافر القنوات النظامية  19-ئشـــــــــــــ ن أثر جائحة  وفيد

لهجرة، على تهريب المهاجرين. وفي لذا الســـــيال، لعل الفريع العامل  ود أيضـــــا مناقشـــــة الدواف  المســـــتدامة ل
ــتقرار  ــانية، وعد  االســــــــ ــادية، والنزاعات، واألزمات ازنســــــــ للهجرة، ئما في  لم األزمات االجتماعية واالقت.ــــــــ

راسة مختلف المخاطر التي  واجهها السياسي، واالضطراب و/أو االضطهاد. ولعل الفريع العامل  ود  ذلم د
 األهخاص الذ ن يستخدمون المسارات غير النظامية للهجرة، ئما في  لم التعدي والعنف واالست الل.

ولعل الفريع العامل  ود تيادل المعلومات ئش ن ت يير المهربين لطرائع عملهم استجائة لسياسات تقييد الحر ة 
ضــــــــــــــعـن يهـدت احتوا  جـائحـة  وفيـ  ، و ـذلـم ميمـا  تعلع ئـالتـدايير الوطنيـة المتخـذة ئ يـة خفض 19-دالتي و 

 الطلب على خدمات التهريب، ئما في  لم السياسات الرامية إلى تنظيم الهجرة اآلمنة.

 من جدول األعمال، ستعرو على الفريع العامل ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة.   2وللنظر في الاند 
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 الوثائق  

األمانة تتضــــمن تحليال ألثر توافر قنوات نظامية للهجرة في خفض الطلب  من إعدادورقة معلومات أســــاســــية 
 (CTOC/COP/WG.7/2021/2على تهريب المهاجرين )

 
 كيفية تعزيز القدرة على المالحقة القضائية في قضايا تهريب المهاجرين -3 

يع العـامـل  ود منـاقشـــــــــــــــة التـدايير الراميـة إلى تطوير وتيـادل من جـدول األعمـال، لعـل الفر  3في إطـار الانـد 
التجارب والخارات المتخ.ـــ.ـــة ئشـــ ن مالحقة مرتااي جرائم تهريب المهاجرين قضـــائيا. ولعل الفريع العامل 
 ود أيضا مناقشة االستراتيجيات الرامية إلى تحد د الشخ.يات القيادية في هي)ات الجريمة المنظمة الضالعة 

المهاجرين والتحقيع معها ومالحقتها قضائيا، ئ ساليب منها التعاون الدولي والتضافر يين المدعين   في تهريب
 العامين على طول دروب الهجرة.

ولعل الفريع العامل  ود  ذلم مناقشة التدايير التي تستهدت القلب المالي لهذ  الجريمة وتيادل الخارات ئش ن 
ر النظامية. وأخيرا، لعل الفريع العامل  ود إيراز الجهود الماذولة في الت.ـــــدي للفســـــاد الذي  يســـــر الهجرة غي 

 مجال عد  تجريم المهاجرين وعد  مالحقتهم قضائيا لمجرد  ونهم لدفا لتهريب المهاجرين.

 من جدول األعمال، ستعرو على الفريع العامل ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة.   3وللنظر في الاند 
  

 الوثائق  

األمانة ئشــ ن  يفية تعزيز القدرة على المالحقة القضــائية في قضــايا تهريب  من إعدادورقة معلومات أســاســية 
 (CTOC/COP/WG.7/2021/3المهاجرين )

  
 مسائل أخرى  -4 

ــمل جمي  ورقات المعلومات  ــيمية وامية من إعداد األمانة تشـــــ ــة مواضـــــ ــت عرو على الفريع العامل خالصـــــ ســـــ
اسـية المعدة للفريع العامل منذ اجتماع  األول. والخالصـة مجمععة حسـب المواضـي ، وتتضـمن ملخ.ـات األسـ 

ــلة و ذلم المعارت المتاحة، ئ ية تيســــــــير  ل من  ــائل  ات ال.ــــــ ــي  المحددة والمســــــ موجزة لعدد من المواضــــــ
االزدواجية، وتم)ين المناقشــــــــــات  ات ال.ــــــــــلة والمناقشــــــــــات المقالة للفريع العامل في اجتماعات ، والحد من 

 الخارا  من الوصول سريعا إلى ازرهادات القائمة والمجمععة.
 

 الوثائق

منذ  يتهريب المهاجرينخالصــــة مواضــــيمية وامية لورقات المعلومات األســــاســــية المعدة للفريع العامل المعني 
 (CTOC/COP/WG.7/2021/4اجتماع  األول )

  
 اعتماد التقرير -5 

 يعتمد الفريع العامل تقريرا عن اجتماع ، سوت تتولى األمانة إعداد مشروع .من المزم  أن 
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 المرفق 
 

 تنظيم األعمال المقترح   
 

 العنوان أو الوصف يند جدول األعمال التاريخ والوقن

   تشرين األول/أكتوبر 14الخميس،    

 افتتاح االجتماع )أ( 1 00/11-00/13

 األعمال وتنظيم األعمال إقرار جدول  )ب( 1 

تحليل أثر توافر قنوات نظامية للهجرة في خفض   2 
 الطلب على تهريب المهاجرين

تحليل أثر توافر قنوات نظامية للهجرة في خفض   2 00/15-00/17
 (تائ الطلب على تهريب المهاجرين )

 كيفية تعزيز القدرة على المالحقة القضائية  3 
 في قضايا تهريب المهاجرين

   تشرين األول/أكتوبر 15الجمعة، 

 كيفية تعزيز القدرة على المالحقة القضائية  3 00/11-00/13
 (تائ في قضايا تهريب المهاجرين )

 مسائل أخرى  4 00/15-00/17

 اعتماد التقرير 5 
 


