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  الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين
        ٢٠١٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٠- ١٨فيينا، 

     جدول األعمال املؤقَّت وشروحه  
  :املسائل التنظيمية  -١

  افتتاح االجتماع؛  )أ(  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  

  .هتريب املهاجرين عن طريق البحر  -٢
هتريــب املهــاجرين واألطفــال، وخباصــة األطفــال غــري املــصحوبني التــدابري العمليــة ملنــع   -٣

ــدورات   اتبــذويهم، مثــل إصــدار التأشــري   عنــد الوصــول، واحلمــالت اإلعالميــة، وال
  .التدريبية عن الوثائق املزوَّرة

ــة،         -٤ ــات املالي ــها التحقيق ــاجرين، ومن ــة املنظمــة يف هتريــب امله ــة باجلرمي اجلوانــب املتعلق
  . تستهدف عائدات اجلرميةوتدابري التصدي اليت

  .مسائل أخرى  -٥
  .اعتماد التقرير  -٦
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      الشروح    
    املسائل التنظيمية  - ١  

    افتتاح االجتماع  )أ(  
 / تـشرين الثـاين    ١٨ األربعاء،   سوف ُيفتتح اجتماع الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين يومَ        

  .٠٠/١٥، الساعة ٢٠١٥نوفمرب 
    

    ل وتنظيم األعمالإقرار جدول األعما  )ب(  
ــة،        ــرب الوطنيـ ــة عـ ــة املنظَّمـ ــة اجلرميـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــراف يف اتفاقيـ ــؤمتر األطـ ــرَّر مـ قـ

تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة                " املعنون   ٧/١ قراره يف
لعامــل املعــين بتــهريب    أمــور ومنــها أن يكــون الفريــق ا   مجلــةَ" والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا  

 من عناصر مؤمتر األطراف، يقدِّم تقاريره وتوصـياته إىل املـؤمتر، وشـجَّع               ثابتاً املهاجرين عنصراً 
 العامل على النظر يف عقد اجتماعات سنوية، حسب االقتضاء، وتعاقبيـا ضـماناً لفعاليـة                الفريَق

  .استخدام املوارد
، علـى   ٢٠١٥مـارس   / آذار ٢٧، يف اجتماعـه املعقـود يف         املوسَّع ملؤمتر األطـراف    فق املكتبُ اتَّو

  . ت للدورة الثالثة للفريق العامل املعين بتهريب املهاجرينجدول األعمال املؤقَّ
 بغيـة   ٥/٣وقد أُعدَّ تنظيم األعمال املقتَرح، الـوارد يف مرفـق هـذه الوثيقـة، وفقـاً لقـرار املـؤمتر                     

لــة إليــه يف حــدود الوقــت املتــاح وحــسب خــدمات متكــني الفريــق العامــل مــن أداء املهــام املوكَ
ومن شأن املوارد املتاحة للفريق العامـل أن تـسمح بعقـد جلـستني عـامتني                . املؤمترات املوفَّرة له  

يوميا ُتـوفَّر فيهمـا ترمجـة شـفوية بلغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة الـست، أْي مـا جمموعـه مخـس                          
  .جلسات عامة تعقد على مدى يومني ونصف

    
    هتريب املهاجرين عن طريق البحر  - ٢  

أوصى الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين، خـالل اجتماعـه املعقـود يف فيينـا يف الفتـرة مـن                    
، املـــؤمتَر بعـــدد مـــن املواضـــيع مـــن بينـــها هتريـــب  ٢٠١٣نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٣ إىل ١١

  .امل املقبلةاملهاجرين عن طريق البحر للنظر فيها خالل اجتماعات الفريق الع
م وسوف ُتعرض على الفريق العامل، بغية النظر يف هـذا البنـد، مـذكرة مـن إعـداد األمانـة تقـدِّ                   

  .حملة عامة عن مسألة هتريب املهاجرين عن طريق البحر
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    الوثائق    
  )CTOC/COP/WG.7/2015/2(مذكرة من األمانة بشأن هتريب املهاجرين عن طريق البحر 

    
 ة ملنع هتريب املهاجرين واألطفال، وخباصة األطفال غري املصحوبني بذويهم،التدابري العملي  - ٣  

 عند الوصول، واحلمالت اإلعالمية، والدورات التدريبية اتتأشريال إصدارمثل 
   الوثائق املزوَّرة  عن

 /يف تــشرين الثــايناملعقــود  العامــل املعــين بتــهريب املهــاجرين، خــالل اجتماعــه  أوصــى الفريــُق
، خالل اجتماعاتـه املقبلـة، يف موضـوع التـدابري            الفريق العامل  أن ينظر بملؤمتر  ا،  ٢٠١٣نوفمرب  

 عنـد الوصـول، واحلمـالت اإلعالميـة،     اتتأشـري الإصـدار  العملية ملنـع هتريـب املهـاجرين، مثـل          
  .والدورات التدريبية عن الوثائق املزوَّرة

تعـرض  رة مـن إعـداد األمانـة        ذكِّوسوف ُتعرض على الفريق العامل، بغية النظر يف هـذا البنـد، مـ             
التدابري العملية ملنع هتريب املهاجرين واألطفال، وخباصة األطفال غـري املـصحوبني بـذويهم، مثـل             

  . عند الوصول، واحلمالت اإلعالمية، والدورات التدريبية عن الوثائق املزوَّرةاتتأشريالإصدار 
    

    الوثائق    
التـدابري العمليـة ملنـع هتريـب املهـاجرين واألطفـال، وخباصـة األطفـال                رة من األمانة بـشأن      مذكِّ

 عنـــد الوصـــول، واحلمـــالت اإلعالميـــة، اتتأشـــريالإصـــدار غـــري املـــصحوبني بـــذويهم، مثـــل 
  )CTOC/COP/WG.7/2015/3الوثيقة  (والدورات التدريبية عن الوثائق املزوَّرة

    
 املهاجرين، ومنها التحقيقات املالية، وتدابري اجلوانب املتعلقة باجلرمية املنظمة يف هتريب  - ٤  

    التصدي اليت تستهدف عائدات اجلرمية
 ،٢٠١٣نـوفمرب  /يف تـشرين الثـاين  املعقـود  عالوة على ذلك، أوصى الفريق العامل، خالل اجتماعه   

، يف موضـوع اجلوانـب املتعلقـة       املقبلـة  لفريـق العامـل   ار، خالل أحـد اجتماعـات       نظَأن يُ بملؤمتر  ا
رمية املنظمة يف هتريب املهاجرين، ومنها التحقيقات املالية، وتدابري التصدي الـيت تـستهدف              باجل

  .عائدات اجلرمية
تعـرض  رة من إعـداد األمانـة       وسوف ُتعرض على الفريق العامل، بغية النظر يف هذا البند، مذكِّ          

تحقيقات املالية، وتـدابري    لجوانب املتعلقة باجلرمية املنظمة يف هتريب املهاجرين، ومنها ال         ل حتليالً
  .التصدي اليت تستهدف عائدات اجلرمية
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    الوثائق    
رة مــــن األمانــــة بــــشأن اجلوانــــب املتعلقــــة باجلرميــــة املنظمــــة يف هتريــــب املهــــاجرين،   مــــذكِّ
الوثيقـــة (التحقيقـــات املاليـــة، وتـــدابري التـــصدي الـــيت تـــستهدف عائـــدات اجلرميـــة         ومنـــها

CTOC/COP/WG.7/2015/4(  
    

    سائل أخرىم  - ٥  
، على إعداد ورقـة     ٢٠١٥يوليه  / متوز ١٤وافق املكتب املوسَّع للمؤمتر، يف اجتماعه املعقود يف         

 تــشرين ٢٠ إىل ١٨يف الفتــرة مــن املزمــع عقــده معلومــات أساســية الجتمــاع الفريــق العامــل  
ه الـسابقة،   ماعاتـ الفريق العامل خـالل اجت    املقدَّمة من   التوصيات  كل  ع فيها   جمَّنوفمرب، تُ /الثاين

  .املراد النظر فيها
    

    الوثائق    
الفريق العامل املعـين بتـهريب املهـاجرين      من املقدَّمةعة  رة من األمانة بشأن التوصيات اجملمَّ     مذكِّ

  )CTOC/COP/WG.7/2015/5الوثيقة (
    

    اعتماد التقرير  - ٦  
  .إعداد مشروعهُينتظر من الفريق العامل أن يعتمد تقريراً عن اجتماعه تتوىل األمانة 
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      املرفق
      تنظيم األعمال املقترح    

  التاريخ والوقت
بند جدول 
  العنوان أو الوصف  األعمال

 تشرين ١٨، األربعاء
  نوفمرب/الثاين

  

  افتتاح االجتماع  )أ (١  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب (١  
     هتريب املهاجرين عن طريق البحر  ٢  
 تشرين ١٩ميس، اخل

  نوفمرب/الثاين
  

  )تابع(هتريب املهاجرين عن طريق البحر   ٢  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
التدابري العملية ملنع هتريب املهاجرين واألطفال،   ٣  

 إصداروخباصة األطفال غري املصحوبني بذويهم، مثل 
  عند الوصول، واحلمالت اإلعالمية،اتالتأشري

  زوَّرةوالدورات التدريبية عن الوثائق امل
التدابري العملية ملنع هتريب املهاجرين واألطفال،   ٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

 إصداروخباصة األطفال غري املصحوبني بذويهم، مثل 
 عند الوصول، واحلمالت اإلعالمية، اتالتأشري

  )تابع(والدورات التدريبية عن الوثائق املزوَّرة 
هاجرين، اجلوانب املتعلقة باجلرمية املنظمة يف هتريب امل  ٤  

ومنها التحقيقات املالية، وتدابري التصدي اليت تستهدف 
  عائدات اجلرمية

 تشرين ٢٠اجلمعة، 
  نوفمرب/الثاين

  

اجلوانب املتعلقة باجلرمية املنظمة يف هتريب املهاجرين،   ٤  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 ومنها التحقيقات املالية، وتدابري التصدي اليت تستهدف

  )تابع (عائدات اجلرمية
  مسائل أخرى  ٥  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
     اعتماد التقرير  ٦  
 


