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  تهريب املهاجرينبالفريق العامل املعين 
      ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٣- ١١فيينا، 

      جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
      جدول األعمال املؤقَّت    

  املسائل التنظيمية:  -١
  افتتاح االجتماع؛  (أ)  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  

  .هتريب املهاجرينستعراض تنفيذ بروتوكول الإعداد استبيان   -٢
التصــدي  عــرب الوطنيــة مــن أجــلاســتخدام اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة   -٣

  للتحديات املتعلقة بتهريب املهاجرين.
من تعريـف هتريـب    "املادية األخرى املنفعةاملنفعة املالية أو "عنصر دراسة اجلانب املتعلق ب  -٤

  .املهاجرين
  مسائل أخرى.  -٥
  اعتماد التقرير.  -٦

    
    الشروح    

    املسائل التنظيمية  -١  
    افتتاح االجتماع  (أ)  

 ١١، االثـــننيلفريـــق العامــل املعـــين بتـــهريب املهـــاجرين يـــوَم  ل االجتمـــاع الرابـــعســوف ُيفتـــتح  
  .٠٠/١٠الساعة يف ، ٢٠١٧ سبتمرب/أيلول
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  
املعنــون "تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة  ٧/١قــرَّر مــؤمتر األطــراف، يف قــراره 

املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا" مجلـةَ أمـور ومنـها أن يكـون الفريـق العامـل املعـين        
املهـاجرين عنصـراً ثابتـاً مـن عناصـر مـؤمتر األطـراف، يقـدِّم تقـاريره وتوصـياته إىل املـؤمتر،            بتهريب 

ــَق العامــل علــى النظــر يف عقــد اجتماعــات ســنوية، حســب االقتضــاء، و      عقــد علــى وشــجَّع الفري
  ضماناً لفعالية استخدام املوارد.مع األفرقة العاملة األخرى، تعاقبيا اجتماعاته 

، علــى ٢٠١٧نيســان/أبريل  ٧املوسَّــع ملــؤمتر األطــراف، يف اجتماعــه املعقــود يف   واتَّفــق املكتــب
 ١٣إىل  ١١مـن  العامـل املقـرَّر عقـده يف فيينـا     لفريـق  ل لالجتمـاع الرابـع  جدول األعمال املؤقَّـت  

  .٢٠١٧أيلول/سبتمرب 
ل متكني الفريق العامل من أج ٧/١وفقاً لقرار املؤمتر  )رفقامل (انظر وقد أُعدَّ تنظيم األعمال املقترح
ومـن   ضمن حدود ما هو متـاح لـه مـن وقـت وخـدمات مـؤمترات.       ،من أداء الوظائف املسندة إليه

شأن املوارد املتاحة للفريق العامل أن متكِّنه من عقد مخس جلسات عامة خالل يومني ونصف مـع  
  خدمات ترمجة شفوية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست.

    
    هتريب املهاجرينستعراض تنفيذ بروتوكول الإعداد استبيان   -٢  

، أن يواصـل عمليـة إنشـاء آليـة السـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة          ٨/٢قرَّر املؤمتر، يف قـراره  
ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبـا، اسـتناداً إىل التوصـيات الـواردة يف     

اع احلكومي الدويل املفتوح املشاركة املعين باستكشاف مجيع اخليارات املتعلقة بوضع تقرير االجتم
آليــة مناســبة وفعالــة الســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة 

ــومي       ــد يف فيينــــا يــ ــذي انعقــ ــة هبــــا، الــ ــوالت امللحقــ  ٢٠١٦حزيران/يونيــــه  ٧و ٦والربوتوكــ
)CTOC/COP/WG.8/2016/2.(      ويف القرار نفسه، قرَّر املؤمتر أيضاً وضـَع إجـراءات وقواعـد حمـدَّدة

بشأن تشغيل آلية االستعراض لكي ينظر فيها ويعتمدها يف دورته التاسـعة، علـى أن تسترشـد تلـك     
  .٥/٥اإلجراءات والقواعد باملبادئ واخلصائص املذكورة يف قراره 

ضــاً أن تتنــاول عمليــةُ االســتعراض تــدرجييا مجيــَع مــواد االتفاقيــة        أي ٨/٢قــرَّر املــؤمتر يف قــراره   و
والربوتوكوالت امللحقة هبا فيما خيص كل صك من الصكوك اليت انضمت إليها الدول األطـراف،  
حبيث تصنَّف تلك املواد يف جمموعات مواضيعية وفقاً ملضمون أحكامها، وأنه بغيـة اسـتعراض كـل    

 خـالل العـامني املقـبلني   أن يضـع،  لفريق العامل املعين هبـا  ل ينبغين املواد، جمموعة مواضيعية معيَّنة م
  استبيانَ تقييم ذايتٍّ موجزاً ودقيقاً ومركَّزاً. ،ومبساعدة األمانة

مشـروُع اسـتبيان مـن     ،مـن جـدول األعمـال    ٢للنظر يف البنـد   ،وسوف ُيعَرض على الفريق العامل
ومـن املتـوخَّى أن ُيقـرَّ الفريـق العامـل       .هتريب املهـاجرين ل إعداد األمانة الستعراض تنفيذ بروتوكو

  غرض اعتماده بشكل هنائي.لاملؤمتر يف دورته التاسعة  لتقدميه إىلهذا االستبيان 
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    الوثائق    
، وفقا لقرار املؤمتر هتريب املهاجرينمشروع استبيان من إعداد األمانة الستعراض تنفيذ بروتوكول 

٨/٢ )CTOC/COP/WG.7/2017/2(  
    

التصدي  من أجلعرب الوطنية استخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة   -٣  
    املتعلقة بتهريب املهاجرينللتحديات 

املداوالت يف الدورة الثامنة للمؤمتر، أكد املتكلمون، يف مجلـة أمـور، أن الشـبكات اإلجراميـة      أثناء
هنـاك حاجـة إىل حلـول عاجلـة لتفكيـك هـذه        نَّأ، واملهـاجرين عن كثب يف هتريب ضالعة املنظمة 

ا عنصـرا  مالشبكات، ودعا إىل تعزيز التنسيق والتعـاون علـى الصـعيدين الـدويل واإلقليمـي بوصـفه      
  يف التصدي الفعال لتهريب املهاجرين. ياأساس

بأن ُينظـر يف اجتماعـات    املؤمتَر، يف اجتماعه الثاين، أَوَصى الفريُق العامل املعين بتهريب املهاجرينو
  .موضوع اجلوانب املتعلقة بتهريب املهاجرين من اجلرمية املنظمةالفريق العامل املقبلة يف 

ورقـة معلومـات أساسـية مـن      ،من جدول األعمال ٣للنظر يف البند  ،وسُتعَرض على الفريق العامل
مـن أجـل   املنظمـة عـرب الوطنيـة    إعداد األمانة عـن اسـتخدام اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة        

  .التصدي للتحديات املتعلقة بتهريب املهاجرين
    

    الوثائق    
ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة عن استخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 

  )CTOC/COP/WG.7/2017/3( من أجل التصدي للتحديات املتعلقة بتهريب املهاجرينعرب الوطنية 
    

من تعريف  "املادية األخرى املنفعةاملنفعة املالية أو "بعنصر  دراسة اجلانب املتعلق  -٤  
    هتريب املهاجرين

أول تعريـف  علـى  (أ)  ٣، ينص يف املادة ٢٠٠٠ عام يفبروتوكول هتريب املهاجرين، الذي اعتمد 
الــدول األطــراف أن تعمــل علــى ســن وإنفــاذ  ويقتضــي مــنلتــهريب املهــاجرين،  دوليــامتفــق عليــه 
من أجـل احلصـول،    على الصعيد الدويل رمهذا اجلُرتكب ُيهتريب املهاجرين عندما  جترِّمتشريعات 

  .) (أ))١( ٦بصورة مباشرة أو غري مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى (املادة 
ــة بشــأن هتريــب املهــاجرين  وقــد دعــت   واجمللــس  فالــيت اعتمــدها مــؤمتر األطــرا   القــرارات املتعاقب

ة، الوطنيــالتشــريعات إىل جتــرمي هتريــب املهــاجرين يف   )١(االقتصــادي واالجتمــاعي واجلمعيــة العامــة 
  مع بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين.متاشياً 

                                                                    

، ٢٠١٤/٢٣قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي و، ٦/٣على سبيل املثال، قرار مؤمتر األطراف   )١(  
  .٧١/١اجلمعية العامة  وقرار
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 مفهـوم "ورقـة بعنـوان   يف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  حدَّدوعالوة على ذلك، 
يف بروتوكول هتريب املهاجرين"، املمارسـات القائمـة ذات    ‘خرىاألادية املنفعة املالية أو املنفعة امل‘

  من الدراسة واملناقشة. املعينة اليت يلزمها مزيدالصلة واملسائل 
ورقـة معلومـات أساسـية مـن      ،من جدول األعمال ٤للنظر يف البند  ،وسُتعَرض على الفريق العامل

تعريـف  مـن  " األخـرى  اديـة املنفعـة امل الية واملنفعة امل"اجلانب املتعلق بعنصر دراسة إعداد األمانة عن 
  .هتريب املهاجرين

    
    الوثائق    

املنفعـة  اليـة و املنفعـة  امل"املتعلـق بعنصـر   انـب  اجلورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة عن دراسة 
  )CTOC/COP/WG.7/2017/4تعريف هتريب املهاجرين (من " األخرى اديةامل

    
    مسائل أخرى  -٥  

مـن جـدول األعمـال،     ٥انتباه األمانة إىل أيِّ مسائل يراد طرحهـا يف إطـار البنـد     وجيهتنظراً لعدم 
  فليس من املنتظر يف الوقت احلاضر تقدمي أيِّ وثائق بشأنه.

    
    اعتماد التقرير  -٦  

  يعتمد الفريق العامل تقريراً عن اجتماعه، سوف تتوىل األمانة إعداد مشروعه.من املزمع أن 
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  املرفق
  

  تنظيم األعمال املقترح    
  

  العنوان أو الوصف بند جدول األعمال  التاريخ والوقت

  أيلول/سبتمرب ١١االثنني، 

  افتتاح االجتماع (أ)١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  األعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم (ب)١ 
ستعراض تنفيذ بروتوكول الإعداد استبيان  ٢ 

  هتريب املهاجرين
ستعراض تنفيذ بروتوكول الإعداد استبيان  ٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  )تابع( هتريب املهاجرين
   أيلول/سبتمرب ١٢الثالثاء، 

استخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
التصدي للتحديات  من أجلعرب الوطنية املنظمة 

  املتعلقة بتهريب املهاجرين
املنفعة املالية أو " دراسة اجلانب املتعلق بعنصر ٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

من تعريف هتريب  "املادية األخرىاملنفعة 
  املهاجرين

   أيلول/سبتمرب ١٣األربعاء، 

  مسائل أخرى ٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 اعتماد التقرير ٦ 

  


