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

  
المعلومات األساسية المعدة للفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين ورقات    

   اجتماعه األول منذ 
  خالصة مواضيعية وافية من إعداد األمانة  

 مقدمة  - أول  
ــ    تأُعد   -1 ــاسـ لكل اجتماع من اجتماعات الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين، ورقات معلومات أسـ

بجم ع لغات األمم المتحدة الرســم   ال ــر بغرم معم مناقشــات الالران الوبنيين بشــع  مواةــ ع محدمة تتعلق  
ــل  ت  ــاجرين عن بريق اللر والمحر والجو، المحمـ ــب المهـ ــ  تهريـ ــافحـ ــر بروتو ول محـ ــدة بتنفيـ ــ  األمم المتحـ ــا  ـ فـ

 لمحافح  الجريم  المنظم  علر الوبن  .
ــامات والمعارع الوارمة في ورقات المعلومات  -2 وتقدم الاالصـــــــــــ  الوا    الحال   لمح  عام  عن امراـــــــــ

، 2012 األساس   التي أعدت  جتماعات الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين، من ا جتماع األول في عام
. والهدع من الاالصـــــــــــ  الوا    او ت  ـــــــــــير مناقشـــــــــــات الفريق العامل 2020تماع ال ـــــــــــابع في عام إلى ا ج

ــامات القا م  التي   ذات ــل  في اجتماعاتو، وعلى ق او أوســـع، تمحين الالران من الوصـــول ســـريعا إلى امراـ الصـ
 يمحن استادامها، ح ب ا قتضان، في وةع تدابير وبن   لمحافح  تهريب المهاجرين.

الموام المتاح ، فإ  الاالصــ  الوا    مرتم  ح ــب المواةــ ع وتتضــمن   ا بالع على ولم ــاعدة القران على   - 3
تشــمل أك ر من   موجزا ماتصــرا لكل ورق  وللمواةــ ع الر   ــ   التي تتناولها. وروم أ  ورقات المعلومات األســاســ   قد 

 الر   ي.  فقط في الاالص  في إبار موةوعها  مجال مواة عي واحد، فقد أمرجر  ل ورق  مرة واحدة 
  

 خالصة وافية لورقات المعلومات األساسية  - ثانيا  
 تدابير العدالة الجنائية  

 
 المواضيع الرئيسية

الحصــول على منفع  مال   أو منفع  مامي  أىر خ ىدمات امقترقرخ المسســ ــات المال  خ المقابالتخ التعاو  الدوليخ الجريم   
ــامخ التن ـــــــــــــيق الوبنيخ المراكز المشـــــــــــــتر   بين عدة و ا تخ النه    المنظم خ التحق قات المال  خ العا دات امجرام  خ الف ـــــــــــ
المشـــــــتر   بين عدة الو ا تخ مر رات التفاامخ أســـــــاليب التحرل الااصـــــــ خ العمل ات ال ـــــــري خ العمالن ال ـــــــريو خ الملل  غو خ  

 حق قاتخ المالحقات القضا   خ ا تجار باألاااصخ الشهوم. المرا م  املكتروق  خ التجريمخ الت 
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، أعدت األماق ، لالجتماع الاامس للفريق العامل، ورق  معلومات أساس   بغرم إثران 2018في عام  -4
ــع  تدابير العدال  الجنا   ، بما في ذلف التعاو  الدولي، في التحق قات مع مرتكلي عمل ات  ــ  الفريق بشـــــــ مناقشـــــــ

 (.  CTOC/COP/WG.7/2018/2تهريب المهاجرين ومالحقتهم قضا  ا )

ــامة  -5 ــا للتعريم الوارم في الفقرة )أ( من المـ ــاجرين وفقـ ــ  تجريم تهريـــب المهـ م على أام ـ د   من  3واــــــــــــــــُ
مراج عنصــر لالمنفع  المال   أو المنفع  المامي  األىر ل بروتو ول تهريب المهاجرين، مع التر يز على ةــرورة إ

 كشرط لتجريم الجريم . 

ــدل لها،   -6 ــا ا المحدمة لجرا م تهريب المهاجرين والتحديات المرتم   بالتصـــــــــــ ومع ا عتراع بالاصـــــــــــ
ــا  ا وتع يل ع ــات في التحقيق في الجرا م ومالحقتها قضــ ــتادام النه  المتعدمة التاصــــصــ مل ات ُبح  ر مزايا اســ

 التهريب في الللدا  األصل   وبلدا  المقصد.

واســُتكشــفر التحديات المحدمة التي قد هواجهها الممارســو  في إبار التحقيق في جرا م تهريب المهاجرين   - 7
ومالحقتها قضــا  ا، بما في ذلف اســتادام اــمحات المهربين لادمات امقترقر ومقدمي الادمات المال  ، مع اماــارة  

 او  بين الححومات وأجهزة إقفاذ القاقو  ومقدمي تلف الادمات باعتماره ممارس  جيدة مناظرة.  إلى التع 

بين ونجران المقابالت معهم من  -8 ــتاالص المعلومات من المهاجرين المهر  ــع  اســـــ ــامات بشـــــ وقدمر إراـــــ
ــون على أام   توفير تد ــلط الضــ ــا  ا. وي ــ ــير التحقيق مع المهر  بين ومالحقتهم قضــ ابير الحماي  الالزم  أجل ت  ــ

 وويراا من الحوافز للمهاجرين من أجل بنان ال ق  معهم واتااذ إجرانات ل معقتهم وةما  تعاوقهم.

ــعيد الدولي لتعزيز التدابير المتارة في  -9 م على أام   التعاو  على قحو فعال على الصـــــــــــ د   ــُ وأىيرا، اـــــــــــ
ــلط ــدل لتهريب المهاجرين. وســــ ــمحات   مجال العدال  الجنا    للتصــــ ــان اــــ ــون على ممامرات واعدة، م ل إقشــــ الضــــ

ــتو  امقل مي،  ــا    على الم ـــ ــتقصـــ ــع بروتو و ت وى ط عمل اســـ ــير تمامل المعلومات، ووةـــ ــين لت  ـــ للممارســـ
ــد.  ــع والمقصــــــ ــتر  ، وبرام  تمامل الموظفين بين أجهزة إقفاذ القاقو  في بلدا  المنشــــــ ــ   بنان القدرات مشــــــ وأقشــــــ

 محتب األمم المتحدة المعني بالمادرات والجريم  لدعم تلف الجهوم.  إلى ممامرات وأقش   وأاير

، أعدت األماق ، لالجتماع ال الث للفريق العامل، ورق  معلومات أســاســ   بغرم إثران 2015وفي عام  -10
المال  ، وتدابير  مناقش  الفريق بشع  الجواقب المتعلق  بالجريم  المنظم  في تهريب المهاجرين، ومنها التحق قات  

 (.CTOC/COP/WG.7/2015/4التصدل التي ت تهدع عا دات الجريم  )

ذلف   في تهريب المهـاجرين، بمـاب  مرتم ـ وقدمر لمحـ  عام  عن أقمـاط الجريمـ  المنظمـ  التي قد تكو   -11
على ةـرورة  هات الفاعل  وبرا ق العمل، اسـتناما إلى المعلومات المحدومة المتاح . واـدمما هتعلق باله حل والج

 تحدهد ال ل ل  الكامل  من الجناة الرهن يشحلو  الشمحات امجرام   ذات الصل . 

وترم تفاصــــيل الجواقب المال   لتهريب المهاجرين، بما في ذلف أاــــحال المعامالت والمنهج ات المال  ،  -12
بإجران تحق قات مال   في العا دات وير المشــروع  من أجل إقام  القضــايا  صــيأو و اســتادام قظام الحوال .   م ل

الجنا   ، فضـــــال عن  شـــــن النقاا عن الشـــــمحات الضـــــالع  في ذلف. وقدمر إراـــــامات محدمة بشـــــع  أســـــاليب 
 جريم  تهريب المهاجرين.  لتصدل لالتحقيق المالي و  ف   تصم مها ىص صا ل

وجر  أيضــــــا بحث مور الف ــــــام باعتماره من العوامل التي ت ــــــاعد على تهريب المهاجرين. ولوح  أ   -13
الف ــــــام يمحن أ  يحدي في أل مرحل  ىالل رحل  تهريب المهاجرين وعلى أل م ــــــتو ، ســــــوان  ا  مسســــــ ــــــ ا 

ــام، بما في ذلف تحد أو ــات الجيدة في الحد من ماابر الف ــــــ ــون على الممارســــــ ــلط الضــــــ هد الماابر فرميا. وســــــ
ــام التي هواجهها الموظفو  العموميو  المعنيو ، م ل موظفي أجهزة إقفاذ القاقو    ــعن أمام الف ـــــــــ وموابن الضـــــــــ

 ومرا م  الهجرة وحماي  الحدوم، و رلف الجهات الفاعل  في الق اع الااص.

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2018/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/4


CTOC/COP/WG.7/2021/4 
 

 

V.21-05338 3/13 

 

   بغرم إثران ، أعدت األماق ، لالجتماع ال اقي للفريق العامل، ورق  معلومات أســـاســـ 2013وفي عام  -14
ــان مراكز مشــــــــــــــتر ـــ  بين عـــدة و ـــا ت  ــال إقشــــــــــــــ ــات الجيـــدة في مجـ ــارســــــــــــــ ــع  الممـ ــ  الفريق بشــــــــــــــ ــاقشــــــــــــــ منـ

(CTOC/COP/WG.7/2013/3  .) 

لتهريب المهاجرين،  وتر ز الورق  على فوا د التن ـيق بين  ل أصـحاا المصـلح  المعنيين في التصـدل   -15
بما في ذلف من ىالل إقشــــان مراكز مشــــتر   بين عدة و ا ت أو أاــــحال أىر  من التن ــــيق بين عدة و ا ت، 

 بغرم التصدل لما يعتلر جريم  صعم  وعلر وبن  .

 ومن األم ل  المارزة على الممارسات الجيدة ممامرات على الصعيدهن امقل مي والوبني، ومنها: -16

(، واو آل ـ  للتعـاو  وتمـامل المعلومـات العمل ـات ـ  Eurosurظـام األوروبي لمرا مـ  الحـدوم )الن  )أ( 
 بين ال ل ات الوبن   الم سول  عن مرا م  الحدوم والو ال  األوروب   لحرس الحدوم وال واحل )الفروقتكس(خ

في جنوا  (PIU)  برقام  اســــتحداي وحدات  ســــتامارات المواق  مشــــتر   بين عدة و ا ت )ا( 
اـــــرو آســـــ ا، تقوم بجمع معلومات اســـــتاماري  بشـــــع  تهريب المهاجرين من مصـــــامر تتجاوز مواقعها الممااـــــرة، 

ثم التشــــــــارع فيها مع   اقات إقفاذ قاقو  عمل ات   محل   ومول  ، ووحدة التن ــــــــيق والتحليل المعن   بتهريب   ومن
يب المهاجرين يمحن أ  ت ــــــتادمها ســــــل ات محل   المهاجرين، التي أقشــــــعت قاعدة ب اقات إقل م   ىاصــــــ  بتهر 

 ومول   لكشن أقش   تهريب المهاجرينخ 

في أســــترال ا ويضــــم   2000فريق المحافح  المعني بتهريب األاــــااص، الرل أقشــــ  في عام  )ج( 
 محققين ومحللين استاماراتيين وماليينخ

في الو يات المتحدة  2004مر ز محافح  تهريب المشــــر وا تجار بهم، الرل أقشــــ  في عام  )م( 
األمريح   بهدع جمع ىلران في الوظا ن المتعلق  بال ــــــ اســــــ  العام  ونقفاذ القاقو  وا ســــــتامارات والدبلوماســــــ   

 للتصدل معا لتهريب المهاجرين.

م على أام   اللروتو و ت الرســــــــم   ومر رات التفاام بين األجهزة، بما في ذلف الجهات الفاعل   -17 د   ــُ واــــــ
وير الدول، باعتماراا أســــــاســــــا متينا يمحن على أســــــاســــــو بنان العمل المشــــــترع بين عدة و ا ت، واقترحر  من

بين. تق  معناصر محدمة تتراوح بين   الم سول ات وحماي  حقوو المهاجرين المهر 

ران ، أعدت األماق ، لالجتماع ال اقي للفريق العامل، ورق  معلومات أســـاســـ   بغرم إث 2013وفي عام  -18
 (.CTOC/COP/WG.7/2013/2مناقش  الفريق بشع  الممارسات الجيدة في مجال أساليب التحرل الااص  )

وتقدم الورق  تعريفا موجزا بعســاليب التحرل الااصــ  ذات الصــل ، وأوجو اىتالفها عن أســاليب التحرل  -19
ومتى يمحن أ  يحو  استادامها مفيدا في  شن النقاا عن الجماعات امجرام   المنظم  ذات ال ابع المعتامة، 

ــا ل تتعلق بمقلول     ــل  المحدمة م ـــــــ المعقد التي تقن وران عمل ات تهريب المهاجرين. ومن التحديات ذات الصـــــــ
ــالـيب في المحـاكم، فضــــــــــــــال عن ا ـثار المحت  مـل  على حقوو وحرـيات األمـل  التي جمعـر من ىالل اـره األســــــــــــ

 األاااص الرهن يجرل التحقيق معهم. 

ــاليب التحرل الااصــــــ  التي ُبح  ر العمل ات ال ــــــري ، بما في ذلف مور الملل  غين والعمالن   - 20 وتشــــــمل أقواع أســــ
ره األسـاليب ال ـريين، والمرا م  املكتروق   ولالت ـل م المراقبل للمهاجرين. وترم تفاصـيل العناصـر الر   ـ   التي تميز ا 

ــ ــ  التي هنمغي أىــراــا في ا عتمــار عنــد  ــاســـــــــــ ومزايــااــا والتحــديــات المحتملــ ، إلى جــاقــب ا عتمــارات والممــامغ األســــــــــــ
 استادامها.  ما جر  تناول التعاو  الدولي في تنفير العمل ات التي تن ول على استادام أساليب التحرل الااص . 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/2
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ــ   بغرم إثران ، أعدت األماق ، 2012وفي عام  -21 ــاسـ لالجتماع األول للفريق العامل، ورق  معلومات أسـ
مناقشـــــــ  الفريق بشـــــــع  التحديات والممارســـــــات الجيدة في مجال تجريم تهريب المهاجرين والتحقيق   و ومالحق  

 (.  CTOC/COP/WG.7/2012/2مرتكل و قضا  ا )

وتمحث الورق  تجريم جريم  تهريب المهاجرين، و  ســـــــــ ما إمراج اـــــــــرط الحصـــــــــول على لمنفع  مال    -22
منفع  مامي  أىر ل في تعريم تهريب المهاجرين، على النحو الوارم في بروتو ول تهريب المهاجرين، فضــــال  أو

قدرات مقررل ال ـــــــــــــ اســـــــــــــات عن ةـــــــــــــما  عدم تجريم المهاجرين لكوقهم ادفا للتهريب.  ما جر  تناول تنم   
والمشــرعين المعنيين بم ــعل  تهريب المهاجرين وويراا من الم ــا ل ذات الصــل ، بما في ذلف بشــع  التمييز بين  

 م عل  تهريب المهاجرين وم عل  ا تجار باألاااص.

تناولها  وتشـــــمل التحديات والممارســـــات الواعدة الموازي  المتصـــــل  بالتحقيق في تهريب المهاجرين التي ت  -23
الورقـ  تر يز جهوم التحقيق على التنظ مـات امجرام ـ  التي تقن وران عمل ـات التهريـب، بـد  من التر يز على 

بين، باستادام أساليب التحرل الااص  والتعاو  الدولي.   المهاجرين المهر 

ــا    عدم تعاو  المهاجرين ال  - 24 بين مع المحققين  وتشـــــــــــــمل التحديات المالحظ  المتعلق  بالمالحق  القضـــــــــــ مهر 
ب ــــلب عدة عوامل منها الحواجز ال قا    والاوع من اقتقام المهربين. وتتضــــمن الورق  إراــــامات، على ســــليل الم ال  
بين للنان ال ق ،   بشــع  توفير تدريب متاصــا ألصــحاا المصــلح  المعنيين على إجران مقابالت مع المهاجرين المهر 

تضي ذلف، في التاف م من عقوب  المتهمين الرهن ُهلدو  تعاوقا  ليرا في التحق قات  وعلى النظر، في الحا ت التي تق 
 أو المالحقات القضا   .  

  
  أثر األزمات  

 المواضيع الرئيسية

(خ النزاعاتخ األزماتخ الدرواخ الرســومخ ا تجار باألاــااصخ الحماي  19-جا ح  مرم فيروس  وروقا )كوفيد
 الدولي.الدول  خ التعاو  

 
ــع  إثران 2020في عام  -25 ــ   بشــ ــاســ ــابع للفريق العامل، ورق  معلومات أســ ، أعدت األماق ، لالجتماع ال ــ

(، 19-مناقش  الفريق بشع  أثر الكواري ال ل ع   والنزاعات واألزمات، م ل جا ح  مرم فيروس  وروقا )كوفيد
ــا دة في الجماعات امجرام   المنظم  وعل ى مروا تهريب المهاجرين، و رلف الممارســـــــات على ا تجااات ال ـــــ

الجيدة الرام   إلى معم التعاو  الفعال في مجال إقفاذ القاقو  أثنان تلف األزمات من أجل  شـــــــــــــن تلف الحا ت 
 (.  CTOC/COP/WG.7/2020/2والتحقيق فيها ومالحق  مرتكليها )

 ، على ما هلي:19-وتر ز الورق  على أثر األزمات، و  س ما جا ح   وفيد -26

 األقش   امجرام  ، بوجو عام، وقظم العدال  الجنا   خ )أ( 

 ىدمات تهريب المهاجرين، بما في ذلف ال لب والرسوم والدرواخ )ا( 

 ا تجار باألاااص المرتمط برلفخ  )ج( 

 اللجون والحماي  الدول   ذات الصل . يوبالل ن ي الالجئ  )م( 

واســـــــــــتلينر الممارســـــــــــات الجيدة في التصـــــــــــدل لتهريب المهاجرين في أوقات األزمات. وتشـــــــــــمل اره  -27
ــترات ج ات  الممارســـــــات تشـــــــريعات تجيز التعاو  الدولي الفعال بين ال ـــــــل ات على امتدام مروا التهريب، واســـــ

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2012/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2020/2
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ل م ــ  اـــــــــــــــاملــ  لمحــافحــ  تهريــب المهــاجرين، وجمع ب ــاقــات عن أســـــــــــــــاليــب العمــل والــدروا والنمــاذج وبن ــ  ونق
 ا قتصامي  لشمحات التهريب.

  
 التعاون الدولي  

 المواضيع الرئيسية

المعلوماتخ التعاو  الدوليخ مروا التهريبخ التدفقات وير المشــروع خ التهريب في ظروع مشــدمة  تشــارع فيال
للعقوب خ بواب  الموارم املكتروق   والقواقين المتعلق  بالجريم  )بواب  اـــــــــيرلوع(خ اتفا    الجريم  المنظم خ ا تفاو 
العالمي من أجل الهجرة ا من  والمنظم  والنظام  خ التعاو  وير الرســــــــميخ جمع الل اقات والمحويخ التن ــــــــيقخ 

 ترع بين عدة و ا ت.التدريب وبنان القدراتخ الحماي خ التعاو  المش
 

، أعدت األماق ، لالجتماع ال ـامس للفريق العامل، ورق  معلومات أسـاسـ   بغرم إثران 2019في عام  -28
مناقشــــــــــ  الفريق بشــــــــــع  تمامل المعلومات عن تهريب المهاجرين باعتماره اــــــــــحال من أاــــــــــحال الجريم  المنظم  

من اتفــا  ــ    28محــافحــ  تهريــب المهــاجرين والمــامة من بروتو ول  10الوبن ــ ، بمــا هتمــااــــــــــــــى مع المــامة  علر
 (.CTOC/COP/WG.7/2019/2محافح  الجريم  المنظم  علر الوبن   )

 ، حول تهريب المهاجرين، بما في ذلف:2019وقدمر لمح  عام  عن المعلومات المتاح ، حتى عام  -29

 مروا التهريب الر     خ )أ( 

بين وسمات المهر  بينخ )ا(   سمات المهاجرين المهر 

 خ2016عام  اتتقدهر على لمح  عام  عن األرباح وير المشروع ، بنان  )ج( 

ــد المهــاجرين، بمــا في ذلــف جرا م القتــل )قتــل عمــد أو قتــل بــالا ــع(، الجرا م المرتكمــ   )م(  ةـــــــــــــ
 وا عتدان، والعنن الجن ي، وا ىت اع، وا بتزاز، وا تجار باألاااصخ 

ــا ل النقل وير ا من  )مع التر يز على الو  ات في من ق  المحر  )ه(  الو  ات الناجم  عن وســـــــــــ
 األب ض المتوسط(.

ت تمـامل المعلومـات التي ي ــــــــــــــتاـدمهـا الممـارســــــــــــــو  حـال ـا في ماتلن الو يـات وترم أم لـ  على آل ـا -30
 القضا   ، ومنها:

 المنتديات وا ل ات الححوم   الدول   على الصعيدهن امقل مي واألقال ميخ )أ( 

مـنابر تـمامل المعلوـمات، بـما في ذـلف تـلف التي هوفراـا المحـتب وويره من  ـ اـقات األمم المتحـدة،  )ا(  
وابــ  الموارم املكتروق ــ  والقواقين المتعلقــ  بــالجريمــ  )بوابــ  اـــــــــــــيرلوع(، وقظــام امبال  ال وعي عن تهريــب م ــل ب 

 المهاجرين واألفعال ذات الصل  التابع للمحتب، وبواب  ب اقات الهجرة العالم   التابع  للمنظم  الدول   للهجرةخ 

األمريح   للمدعين العامين المتاصــصــين -اــمحات الممارســين القا م ، م ل الشــمح  امهليري  )ج( 
ــان الن ابات  ــل ات المر زي  وأعضـ ــمح  ورا أفريق ا لل ـ ــااص وتهريب المهاجرين، واـ في محافح  ا تجار باألاـ
العام  لمحافح  الجريم  المنظم ، ومماح ات بالي المتعلق  بتهريب األاـااص وا تجار بهم وما هتصـل برلف من 

لتشـــغيل المتاصـــصـــ  التابع  للمنظم  الدول   للشـــرب  الجنا    )امقتربول(، والمر ز جرا م علر وبن  ، واـــمح  ا
 األوروبي لمحافح  تهريب المهاجرين التابع لو ال  ا تحام األوروبي للتعاو  في مجال إقفاذ القاقو . 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2019/2
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المعلومات،  وقدمر إراــامات ذات صــل  بشــع  األححام القاقوق   الدول   وأبر ال ــ اســات لت  ــير تمامل -31
 6/3من اتفــا  ــ  الجريمــ  المنظمــ ، والقرار  28من المــامة  2، والفقرة 27)ه( من المــامة  1بمــا في ذلــف الفقرة 

لمستمر األبراع في اتفا    الجريم  المنظم ، واألاداع ذات الصـل  من ا تفاو العالمي من أجل الهجرة ا من  
 والمنظم  والنظام  .

، أعدت األماق ، لالجتماع ال اقي للفريق العامل، ورق  معلومات أســـاســـ   بغرم إثران 2013وفي عام  -32
الجيدة في مجال التعاو  علر الحدوم والتشــــــــــارع في المعلومات بصــــــــــف  مناقشــــــــــ  الفريق بشــــــــــع  الممارســــــــــات  

 (.CTOC/COP/WG.7/2013/4رسم   ) وير

وقـدمـر لمحـ  عـامـ  عن ا لتزامـات الـدول ـ  المتعلقـ  بـالتعـاو  الـدولي للتصـــــــــــــــدل لتهريـب المهـاجرين.  -33
ألححـام المحـدمة الوارمة في بروتو ول تهريب المهـاجرين واتـفا ـ   الجريمـ  المنظمـ  التي تلزم الدول وأاــــــــــــــير إلى ا

 بتعزيز جهوم التعاو  في مجا ت محدمة، منها التصدل للتهريب عن بريق المحر. 

ــل ات القضـــــا   ، بما في ذلف من  -34 ــل ات إقفاذ القاقو  وال ـــ ــمي بين ســـ وجر  تناول التعاو  وير الرســـ
ىالل الشــمحات الدول   وامقل م   بغرم التواصــل وتمامل المعلومات على قحو منتظم. وقوقشــر المزايا والعيوا 
ذات الصـــــل ، ومن بينها أ  التعاو  وير الرســـــمي أك ر فعال   من حيث التكلف  وأك ر مروق  من قنوات التعاو   

    األمل . الرسم  ، ون   ا  ي رح تحديات منها الم ا ل المتعلق  بمقلول

الممارســات الجيدة لتمامل المعلومات التي ت  ــر ا ســتجاب  والتمامل وير الرســمي وبنان ال ق ،   روقوقشــ  -35
ــول إلى المعلومات  ــتادامها للوصــ ــمح   التي يمحن للدول اســ ــات وقواعد الل اقات الشــ ــون على المنصــ ــلط الضــ وســ

امبال  ال وعي عن تهريـــب المهـــاجرين واألفعـــال  الصــــــــــــــلـــ  عن تهريـــب المهـــاجرين، بمـــا في ذلـــف قظـــام ذات
 الصل  التابع للمحتب وقظام إاعارات امقتربول المرم زة باأللوا . ذات

ــ   بغرم إثران 2012وفي عام  -36 ــاسـ ، أعدت األماق ، لالجتماع األول للفريق العامل، ورق  معلومات أسـ
مجال التعاو  والتن ـــــيق، بما في ذلف تمامل المعلومات مناقشـــــ  الفريق بشـــــع  التحديات والممارســـــات الجيدة في 

 (.CTOC/COP/WG.7/2012/5ا ستاماري  وويراا من المعلومات، لمحافح  تهريب المهاجرين )

ســــــمي، مع تقديم معلومات عن  وعرةــــــر المزايا والتحديات المتعلق  بال ات التعاو  الرســــــمي ووير الر  -37
 أفضل الممارسات ذات الصل ، ومنها:

تمامل المعلومات وا ســـــــــتامارات علر الحدوم، بما في ذلف بشـــــــــع  الدروا، ووســـــــــا ل النقل  )أ( 
الم ـــتادم  لتهريب المهاجرين، واوي  جماعات الجريم  المنظم  الضـــالع  وأســـاليب عملها، والتحقق من صـــح  

 عن الدول  ال رعخ وثا ق ال فر الصامرة 

التدريب وبنان القدرات بشـع  التعاو  علر الحدوم من أجل التوصـل إلى فهم مشـترع لمحافح   )ا( 
تهريــب المهــاجرين والتــدابير المتاــرة في مجــال العــدالــ  الجنــا  ــ ، وفهم أعمق للتحــديــات في ماتلن الو يــات 

 الدولخ بين النظران في ماتلن  عالقات التعاو  وتعزيز القضا   ، 

ــاس أ  تكو  لحماي   )ج(  ــا  ا، على أســـ التعاو  على التحقيق في الجريم  ومالحق  مرتكليها قضـــ
بين بغرم ةما  سالمتهم األسمق   على أاداع التحقيقخ  المهاجرين المهر 

بين إلى بلدا  المنشـــع، مع إهالن ا عتمار الواجب لحقوو  )م(  التعاو  على إعامة المهاجرين المهر 
 ق ا  وقاقو  الالجئين والقاقو  امق اقيخام

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/4
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التعاو  المشـــــــــترع بين عدة و ا ت على الصـــــــــعيد الوبني، بما في ذلف من ىالل إقشـــــــــان  )ه( 
ايئات للتن يق بين الو ا ت، من أجل إجران تحق قات أك ر فعال   في الجرا م ومالحق  مرتكليها قضا  ا وحماي  

بين.    المهاجرين المهر 
  

  ب عن طريق الجوالتهري  
 المواضيع الرئيسية

ــروع خ  ــامخ األرباح وير المشــ التهريب عن بريق الجوخ مروا التهريبخ مور الم اراتخ الوثا ق ا حت ال  خ الف ــ
 الم ارات النظام   للهجرة.

 
إثران ، أعدت األماق ، لالجتماع ال ـامس للفريق العامل، ورق  معلومات أسـاسـ   بغرم 2019في عام  -38

 (.  CTOC/COP/WG.7/2019/3مناقش  الفريق بشع  تهريب المهاجرين جوا وت  يره با حت ال بالوثا ق )

ــاليــب التهريــب ومروبــو، ومور  -39 وتتعلق المعلومــات الر   ــــــــــــــ ــ  المقــدمــ  بــالعوامــل التي تسثر على أســـــــــــــ
 .التهريب ارا الشحل من أاحال تجااات الر      في التهريب عن بريق الجو، وق او الم ارات، وا

وفي إبار تحليل الممارســـــات المتعلق  بإســـــانة اســـــتعمال الوثا ق في ســـــ او التهريب عن بريق الجو،  -40
ــتادام الوثا ق المزيف  والمزورة، فضـــــال عن الو  ــمل اســـ ــاليب التي تشـــ ــون على مجموع  من األســـ ــلط الضـــ ثا ق ســـ

األصـــل   الم ـــتادم  أو المتحصـــل عليها ب ريق  احت ال  ، ومور الف ـــام في ت  ـــير تهريب المهاجرين بوجو عام 
 وتهريب المهاجرين عن بريق الجو على وجو أك ر تحدهدا.

ــالع  في تهريب المهاجرين عن   -41 ــمحات امجرام   الضـــــــ ويرم وصـــــــــن لله اكل التنظ م   ا عت امي  للشـــــــ
بين واألرباح التي هدراا ارا الشحل المحدم من التهريب. بريق الجو، و    رلف رسوم استقدام المهاجرين المهر 

وقدمر قا م  با عتمارات ال ـــــــ اســـــــات   للدول التي تضـــــــع تدابير للتصـــــــدل للتهريب عن بريق الجو،  -42
ل ـلب على تهرـيب  هت ح اتـماع قه   لي هراعي الجرا م المتصـــــــــــــــل  مـ ل الف ــــــــــــــام، وال ــــــــــــــعي إلى الحـد من ا ممـا

ــتادام  ــفر العامي  واســـــ ــول على وثا ق ال ـــــ ــير الحصـــــ ــ ع فرص الهجرة النظام   وت  ـــــ المهاجرين من ىالل توســـــ
 إجرانات ال فر ا عت امي . 

  
  التهريب عن طريق البحر  

 المواضيع الرئيسية

لو ي  القضـــا    على تهريب  مروا التهريبخ بروتو ول تهريب المهاجرينخ اتفا    األمم المتحدة لقاقو  المحارخ ا
ــاعـدة المقـدمـ  للمهـاجرين  المهـاجرين في أعـالي المحـارخ التحق قـاتخ جمع األمـل خ عملـ ات امققـاذخ امقزالخ الم ــــــــــــ

بينخ التعاو  الدولي. بينخ حماي  المهاجرين المهر   المهر 
 

معلومات أســــاســــ   بغرم إثران ، أعدت األماق ، لالجتماع ال الث للفريق العامل، ورق  2015في عام  -43
 (.CTOC/COP/WG.7/2015/2مناقش  الفريق بشع  تهريب المهاجرين عن بريق المحر )

ــالـيب عمـل  -44 وقـدم بـ ا  موجز ألقمـاط واتجـااـات تهرـيب المهـاجرين عن بريق المحر، بمـا في ذـلف أســــــــــــ
 يرم ب ا  لألى ار الشدهدة المرتم   بالرحالت المحري  على بول مروا التهريب. المهربين. و 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2019/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2015/2
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من ق   ، في2015ويرم أيضا ب ا  لل رو المحري  الر      الم تادم  في تهريب المهاجرين، في عام  -45
توصـــــــ ات بشـــــــع  المحر األب ض المتوســـــــط وجنوا اـــــــرو آســـــــ ا والقر  األفريقي ومن ق  المحر الكاريلي. وترم 

 استادام ا ل ات المتاح  لإلبال  عن الحوامي في المحر، ومنها منصات تمامل المعلومات بين الو ا ت.

ذلف  في وجر  تناول العالق  بين بروتو ول تهريب المهاجرين واتفا    األمم المتحدة لقاقو  المحار، بما -46
لقضــا    المتعلق  بتهريب المهاجرين، وا ســتفامة من األححام اميضــاحات القاقوق   للم ــا ل ذات الصــل  بالو ي  ا

 ذات الصل  من اتفا    األمم المتحدة لقاقو  المحار. 

وقوقشــــــر أيضــــــا التحديات التي تعترم الكشــــــن عن ارا الشــــــحل من أاــــــحال التهريب والتحقيق   و،  -47
د  شــن ســفين  م ــتادم  في التهريب، قدمر إراــامات عمل   بشــع  أقشــ   جمع األمل  في مرحل  ممحرة بع كما

 بما في ذلف بشع  الظروع المشدمة المحتمل .  ما ترم ى ارات بشع  التحق قات التي تجرل على اللر. 

وترم تفاصــــــــيل ا لتزامات القاقوق   بموجب القاقو  الدولي لكل من الدول وال ــــــــفن التجاري  والااصـــــــ   -48
ي المحر الرهن تتعرم ح اتهم للا ر. وورم ب ا  للتحديات والم ــــــــا ل هتعلق بإققاذ وم ــــــــاعدة المهاجرين ف   ما

العمل   التي تواجهها ال ـفن الااصـ  المشـار   في عمل ات امققاذ، بما في ذلف عدم الحصـول على إذ  بامقزال 
 واحتمال مواجه  تحق قات، فضال عن رفض سل ات الدول  تقديم الم اعدة ومفعهم للعومة إلى عرم المحر. 

ــاعدة ال ل    -49 بين، بما في ذلف الم ـــ كما جر  بحث ةـــــرورة تقديم الم ـــــاعدة والحماي  للمهاجرين المهر 
والوصـــــــول إلى مرافق ا ســـــــتقمال والحماي  الدول  ، عند ا قتضـــــــان، بما هتمااـــــــى مع األححام ذات الصـــــــل  من 

 بروتو ول تهريب المهاجرين.  

األبراع في محــافحــ  تهريـب المهــاجرين عن بريق المحر،  كمــا ترم تفــاصــــــــــــــيــل مور التعــاو  المتعــدم -50
 في ذلف من ىالل التمامل المنتظم للمعلومات والالرات وتقديم التعاو  التقني بين الدول. بما
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 تفسير واستخدام بروتوكول تهريب المهاجرين واتفاقية الجريمة المنظمة  
 

 المواضيع الرئيسية

والمـامـي خ بروتو ول تهرـيب المهـاجرينخ اتفـا ـ   الجريمـ  المنظمـ خ الجريمـ  المنظمـ خ ا ســــــــــــــت ـنان  المنفعـ  المـالـ   
ألســماا إق ــاق  خ الم ــا ل امثمات  خ الجزاناتخ التعاو  الدوليخ المجتمع المدقيخ الجماعات امجرام   المنظم خ 

ــير العدال خ الم ــــــاعدة القاقوق   المت  ــامخ إعاق  ســــ ــاليب التحرل و ــــــل األموالخ الف ــــ ــل م المجرمينخ أســــ مامل خ ت ــــ
بين. بينخ الم اعدة المقدم  للمهاجرين المهر   الااص خ الشهومخ حماي  المهاجرين المهر 

 
ــ   بغرم إثران 2017في عام  -51 ــاســــ ، أعدت األماق ، لالجتماع الرابع للفريق العامل، ورق  معلومات أســــ

نصـــــــر لالمنفع  المال   والمامي ل من تعريم تهريب المهاجرين  مناقشـــــــ  الفريق بشـــــــع  مراســـــــ  الجاقب المتعلق بع
(CTOC/COP/WG.7/2017/4.) 

وجر  بحـث العـناصــــــــــــــر الوارمة في األححـام التي تجرم جريمـ  تهرـيب المهـاجرين في بروتو ول تهرـيب  -52
ــما  عدم المهاجرين. وقدمر   ــرط لالمنفع  المال   والمامي ل لضـ ــع  إمراج اـ ــوص، بشـ ــامات، على وجو الاصـ إراـ

 تجريم تقديم الدعم الايرل أو امق اقي.

واســــُتكشــــفر عناصــــر الجريم  الجنا   ، بما في ذلف أقشــــ   الجماعات امجرام   المنظم  التي تعمل  -53
 لمدرج في اللروتو ول.من أجل الربح، فضال عن مفهوم لالمنفع ل على النحو ا

وقـدمـر أم لـ  على النه  الوبن ـ  لتعريم تهريـب المهـاجرين وتجريمـو، و  ســــــــــــــ مـا   مـا هتعلق بـإمراج  -54
ــماا  ــت نانات ألســـــ ــر لالمنفع  المال   أو المنفع  المامي  األىر ل. وترم أم ل  على   ف   النا على ا ســـــ عنصـــــ

 لف في حال  الدىول الم  ر من قلل أفرام األسرة. إق اق   في القاقو  وت ل قها عمل ا، بما في ذ

وجر  بحث الم ـــــــا ل امثمات   المتصـــــــل  بإثمات عنصـــــــر لالمنفع  المال   أو المنفع  المامي  األىر ل،  -55
 و رلف الممارسات الشا ع    ما هتعلق بالجزانات المفروة  على جرا م التهريب بمجرم إثمات عنصر لالمنفع ل. 

تـناول التعـاو  اـلدولي، و  ســــــــــــــ مـا امقل مي، في مجـال تـمامل المعلومـات، والـتدرـيب والتعـاو   كمـا جر    -56
 التقني، بما في ذلف للتمحين من تعقب وتجميد ومصامرة الموجومات المتعت   من جريم  تهريب المهاجرين. 

مشـار   في إققاذ المهاجرين  وترم تفاصـيل عن التحديات العمل   التي تواجهها الجهات الفاعل  امق ـاق   ال  - 57
ــتمعام المنظمات الدهن    ــماقات في األبر القاقوق   تكفل اســــــــ الرهن تتعرم ح اتهم للا ر، با قترا  مع إمراج ةــــــــ
والمجتمع المدقي واألفرام الرهن هتصـــــــــرفو  مو  أل ورم للحصـــــــــول على منفع  مال   أو منفع  مامي  أىر  من 

 ق  ذلف مع عدم استادام ارا ا ستمعام   غرة للتهرا من العدال . اق ماو جرا م التهريب عليهم، ومواز 

أيضــا، أعدت األماق ، لالجتماع الرابع للفريق العامل، ورق  معلومات أســاســ   بغرم    2017وفي عام  -58
إثران مناقشـــــــــ  الفريق بشـــــــــع  اســـــــــتادام اتفا    الجريم  المنظم  من أجل التصـــــــــدل للتحديات المتعلق  بتهريب 

 (.CTOC/COP/WG.7/2017/3رين )المهاج

وجر  تناول اســـتادام اتفا    الجريم  المنظم  من أجل التصـــدل لتهريب المهاجرين، مع التر يز على  -59
حام في قضــايا تهريب ت ل قها على قحو فعال لتعزيز م ــار التحق قات صــوا المالحق  القضــا    ونصــدار األح

 المهاجرين. وتشمل األححام ذات الصل  ما هلي:

 (خ5المشار   في جماع  إجرام   منظم  )المامة  )أ( 

 (خ6و ل األموال )المامة  )ا( 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2017/3
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 (خ 8الف ام )المامة  )ج( 

 (.23إعاق  سير العدال  )المامة  )م( 

وأولير عناي  ىاصـــــــــــ  لدور التعاو  الدولي الرســـــــــــمي في تعزيز التحقيق في جرا م تهريب المهاجرين   -60
ــل م المجرمين   ــ ما من ىالل أححام اتفا    الجريم  المنظم  التي تنظم ت ــــ ــا    لمرتكليها، و  ســــ والمالحق  القضــــ

(. 27مجــال إقفــاذ القــاقو  )المــامة  (، والتعــاو  في18(، والم ـــــــــــــــاعــدة القــاقوق ــ  المتمــاملــ  )المــامة 16)المــامة 
 من ا تفا   . 11من المامة  1ت على جرا م التهريب، عمال بالفقرة اتناول فرم الجزان جر   كما

من اتفا    الجريم  المنظم خ والتشدهد   20وجر  تناول استادام أساليب التحرل الااص  عمال بالمامة  -61
  ىاصـ  للكشـن عن أقشـ   التهريب، بشـرط مراعاة معاهير حقوو على أ  اره األسـاليب قد تكو  مناسـم  بصـف

 امق ا  عند استادامها. 

( 24وقدمر إراــــــامات بشــــــع  اســــــتادام أححام اتفا    الجريم  المنظم  بشــــــع  حماي  الشــــــهوم )المامة  -62
بين وتوفير الح25وم ـــــاعدة الضـــــحايا وحماهتهم )المامة  ماي  من اقتقام  ( لضـــــما  احترام حقوو المهاجرين المهر 

 المهربين وتقديم الم اعدة المناسم خ وأاير إلى أ  من اع  ارا أ  ه  ر التعاو  مع تحق قات ال ل ات.
  

بين    حماية المهاجرين المهرَّ
 المواضيع الرئيسية

بينخ بروتو ول تهريــب  بينخ الم ـــــــــــــــاعــدة المقــدمــ  للمهــاجرين المهر  المهــاجرينخ الجريمــ  حمــايــ  المهــاجرين المهر 
 المنظم خ حقوو امق ا خ الحماي  الدول  خ ا تجار باألاااص.

 
، أعدت األماق ، لالجتماع األول للفريق العامل، ورق  معلومات أســــــاســــــ   بغرم إثران 2012في عام  -63

بين وم ــــــــــــــاعـ  دتهم مـناقشــــــــــــــ  الفريق بشــــــــــــــع  التحـدـيات والممـارســــــــــــــات الجـيدة في مجـال حمـاـي  المهـاجرين المهر 
(CTOC/COP/WG.7/2012/3.) 

ــي تلف األححام، بإيجاز،   -64 ــل  من بروتو ول تهريب المهاجرين. وتقضـــــــــ وعرةـــــــــــر األححام ذات الصـــــــــ
ــع  ــامة  بـ بين )المـ ــاجرين المهر  ــ  حقوو المهـ ــايـ ــدول األبراع بحمـ ــا   16تقوم الـ ــامة  2و 1والفقرتـ (. 19من المـ
تفاصـــــــيل الممارســـــــات الجيدة ذات الصـــــــل . ومن اره الممارســـــــات، على ســـــــليل الم ال، إمراج المهاجرين   وترم

بين في برام  منع الجريم ، وتوفير برام  الدعم للموابنين في الاارج بين، وةـــــــــــــما   المهر  من المهاجرين المهر 
 وصول المهاجرين إلى العدال  وحماهتهم المامي  من ىالل إقفاذ القواقين.  

ــما  ســــالم  المهاجرين المهر بين، بما في  -65 ــاعدة التي هنمغي للدول تقديمها لضــ وقوقشــــر تدابير الم ــ
امق ــــا . وتتراوح اره التدابير من إققاذ  ذلف التدابير النااــــئ  عن ا لتزامات الدول   األىر  في مجال حقوو 

المهاجرين المعرةـــــــين للا ر وتقديم الم ـــــــاعدة ال ل   ال ار  ، والحصـــــــول على الغران والمعو  والادمات 
 القنصل   والمشورة القاقوق  .

ــع  إحال  المهاج -66 ــامات بشـ ــير إلى ا لتزامات بتوفير الحماي  الدول   ل اللي اللجون، وقدمر إراـ رين وأاـ
بين الرهن يقعو  ةحايا لالتجار باألاااص إلى ىدمات الحماي  والم اعدة.  المهر 
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 المنع  
 

 المواضيع الرئيسية

األبفال وير المصــحوبو  برويهم والمنفصــلو  عنهمخ الجهوم في مجال المنعخ األســماا الجرري خ مرا م  الحدوم 
ــا ط  امعالمخ الناقلو  التجاريو خ التعاو  الدوليخ التدريب وبنان  ونمارتهاخ ســــــــــــالم  الوثا قخ إذ ان الوعيخ وســــــــــ
 القدرات والم اعدة التقن  خ الم ارات النظام   للهجرة.

 
، أعدت األماق ، لالجتماع ال الث للفريق العامل، ورق  معلومات أســــاســــ   بغرم إثران 2015في عام  -67

تهريب المهاجرين واألبفال، وبااصـــــــ  األبفال وير المصـــــــحوبين مناقشـــــــ  الفريق بشـــــــع  التدابير العمل   لمنع 
رة  برويهم، م ل إصـــــــــدار التعاـــــــــيرات عند الوصـــــــــول، والحمالت امعالم  ، والدورات التدريل   عن الوثا ق المزو 

(CTOC/COP/WG.7/2015/3خ) 

ــما  - 68 ا الجرري  التي تدفع األبفال المصــــحوبين برويهم ووير المصــــحوبين على حد ســــوان إلى وُحل  لر األســ
ــا  ـــ   ــدام الفرص ا جتمـ ــا الفقر و/أو حـــا ت األزمـــات و/أو اقعـ ــالماـــابر، ومنهـ ــ  بـ ــام برحالت اجرة محفوفـ الق ـ

ســـــماا الجرري  وا قتصـــــامي  في مجتمعاتهم األصـــــل  . وفي حال  األبفال وير المصـــــحوبين برويهم، قد تشـــــمل األ 
 أيضا وفاة أحد الوالدهن أو  ليهما، وال عي إلى لم   امل األسرة، وجم ع أاحال العنن، واقعدام ال الم  الشاص  .  

وجر  بحث الحاج  إلى قه  اـــــــــامل  ومتعدمة األبعام لمنع تهريب المهجرين. ومن أم ل  الممارســـــــــات  -69
 الجيدة ما هلي:

جتما    وا قتصـــــــــامي  للهجرة وير النظام  ، بما في ذلف من معالج  األســـــــــماا الجرري  ا  )أ( 
ــعقهـا الحـد من العوامـل اله حلـ   التي تسمل إلى الهجرة وير القـاقوقـ     ىالل تحـدـهد الـلداـ ل اميجـابـ   التي من اــــــــــــ

 والتاف م منها ونزالتها، مع مراعاة ا حت اجات المحدمة وأوجو ةعن األبفالخ 

  ققاط ا ق الو والمقصـــــد والدروا، ووســـــا ط النقل التي ي ـــــتادمها  تمامل المعلومات بشـــــع )ا( 
المهربو ، واوي  المهر  بين وأســـــاليب عملهم، والتحقق من صـــــح  وثا ق ال ـــــفر بغرم تقديم لمح  عام  أفضــــل 

 عن الظاارة ووةع استجابات اامل  تر ز على تدابير المنعخ

في ا عتمــــار، التي ُتتاــــر قلــــل الحــــدوم،  تــــدابير حمــــايــــ  الحــــدوم التي تــــعىــــر حقــــا ق الهجرة  )ج(  
الحـدوم، وحتى بعـد الـدىول، ومن ثم تشـــــــــــــمـل الللـدا  األصـــــــــــــلـ   وبلـدا  العلور، إلى جـاـقب الشـــــــــــــر ـان في   وعـند 

 الااصخ   الق اع 

 التعاو  الوثيق بين أجهزة مرا م  الحدومخ )م( 

 تخ صح  الوثا ق ومراقلتها، مع التر يز بوجو ىاص على إصدار التعايرا )ه( 

ــع  تهريب المهاجرين إلى عدم من  )و(  ــاعدة التقن   بشــ توفير الدعم في مجال بنان القدرات والم ــ
ــلح ،   ــحاا المصــــــ ــواحل والعدال    وموظف بما في ذلفأصــــــ أجهزة إقفاذ القاقو  ومرا م  الحدوم والهجرة وىفر ال ــــــ

 بالرعاي  ال ل   والصح   وسا ر الجهات الفاعل خ    و والمشتغلالجنا    

التو  ــ  والحمالت امعالم ــ  التي تهــدع إلى توليــد المعــارع المتعلقــ  بتهريــب المهــاجرين،   )ز( 
 ثـار المتعلقـ  بحقوو امق ـــــــــــــــا ، بهـدع الحيلولـ  مو  وقوع المهـاجرين في أهـدل والماـابر المرتم ـ  بـرلـف، وا

 المهر  بينخ  
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إاـراع وسـا ط امعالم في جهوم المنع، قظرا لدوراا الهام في التروي  لتوىي الم ـسول   في ققل   )ح(  
 بين عام  الجمهور. األىمار، واو ما من اعقو أ  هرمع األقش   امجرام   ويزيد من الوعي بماابر التهريب 

ـــ   بغرم إثران  2012وفي ـعام  - 70 ــاســـــــــــ ، أـعدت األـماـق ، لالجتـماع األول للفريق الـعاـمل، ورـق  معلوـمات أســـــــــــ
 (. CTOC/COP/WG.7/2012/4مناقش  الفريق بشع  التحديات والممارسات الجيدة في مجال منع تهريب المهاجرين ) 

وترم تفاصــــــيل النه  الشــــــامل  والمتكامل  لمنع تهريب المهجرين. وبامةــــــاف  إلى التدابير الفوري  لمنع   -71
يل  األمد لتفك ف  تهريب المهاجرين، م ل تشـــــــــــدهد الضـــــــــــوابط الحدومي ، هنمغي لهره النه  أ  تشـــــــــــمل تدابير بو 

 التنظ مات امجرام   الضالع  في التهريب، ومعالج  األسماا الجرري  لل لب على ىدمات التهريب.

بما في التنظ مات امجرام   الضــــالع  في التهريب،  لت ــــتهدعوجر  بحث توج و جهوم مرا م  الحدوم  -72
في في األقشـ   امجرام  ، بد  من المهاجرين، و رلف مور التعاو  الوثيق    و   التجاريين الم ـتادمو الناقل ذلف

 .مشتر   حدوم ل س لهابين أجهزة مرا م  الحدوم حتى في الدول التي منع تهريب المهاجرين مجال 

م التكنولوج ات الجدهدة.  وتشــــــــــــــمل جهوم المنع في مجال ســــــــــــــالم  الوثا ق التي قوقشــــــــــــــر اســــــــــــــتادا -73
الــدور الهــام للنــان القــدرات والتعــاو  التقني في منع تهريــب المهــاجرين، و ــرلــف ةــــــــــــــمــا  احترام حقوو  وُعر م

بين. وأاير إلى الممارسات الجيدة ذات الصل .   المهاجرين المهر 

و الــرل ت  ــــــــــــــره وجر  تنــاول مور جهوم التو  ــ  في منع تهريــب المهــاجرين، بمــا في ذلــف على النح -74
وســـــــا ط امعالم. وأاـــــــير إلى الممارســـــــات الجيدة الرام   إلى أ  تكو  التو    فعال  ومسثرة، بما في ذلف توفير 

 المعلومات عن فرص الحماي  المتاح  للمهاجرين، م ل الا وط ال اىن  وويراا من الموارم المتاح . 

تدفع الناس للجون إلى رحالت الهجرة وير النظام   وقدم أيضــــــا عرم موجز لألســــــماا الجرري  التي  -75
ــيل  للحد من  وتدابير التصــــدل لها، بما في ذلف برام  التنم   بويل  األمد، وتوفير م ــــارات قظام   للهجرة  وســ

 ال لب على التهريب.
  

 التكنولوجيا  
 المواضيع الرئيسية

ا حت ال  خ جمع األمل خ الكشــــــن عن ال ــــــلوعخ و ــــــل األموالخ الشـــــــهومخ امعالقاتخ قظم المعامالتخ الوثا ق 
 قواعد امثماتخ الاصوص   وحماي  الل اقات.

 
ــ   بغرم إثران 2020في عام  -76 ــاسـ ــابع للفريق العامل، ورق  معلومات أسـ ، أعدت األماق ، لالجتماع ال ـ

تكنولوج ا، بما في ذلف تكنولوج ا المعلومات مناقشــــ  الفريق بشــــع  ا ســــترات ج ات الناجح  في مجال اســــتادام ال
وا تصـــــــــــا ت، لمنع تهريب المهاجرين والتحقيق في جرا مو، واتااذ تدابير قوي  إزان تزاهد اســـــــــــتادام الجماعات 

 .(CTOC/COP/WG.7/2020/3امجرام   للفضان ال يلراقي )

 تشمل ققاط التر يز   ما هتعلق باستادام التكنولوج ا لت  ير تهريب المهاجرين ما هلي:و  -77

 امعال  عن الادمات والدروا والرسومخ )أ( 

بينخ )ا(   ا تصال بين المهر  بين والمهاجرين المهر 

 عمل ات الدفعخ )ج( 

 إقتاج وقشر وثا ق احت ال  .  )م( 
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 وج ات الحده   في التصدل للتهريب   ما هتعلق بما هلي:وترم تفاصيل استادام التكنول -78

 جمع األمل  وتازينها وجمع الل اقات وتحليلهاخ )أ( 

 الكشن عن ال لوع والتنلس بوخ )ا( 

 تتمع و ل امهرامات المتعت   من مشاريع التهريب وير المشروع خ )ج( 

 امجرانات الجنا   .الشهامات التي ت  راا التكنولوج ا في  )م( 

وجر  بحث التحديات ذات الصـــــــل  في اســـــــتادام التكنولوج ا في إبار تدابير التصـــــــدل، م ل مقلول    -79
 األمل  الرقم   في المحاكم، والتعاو  الدولي والاصوص  ، والضماقات، وحماي  الل اقات.

 


