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  تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين،     
      ٢٠١٥/نوفمرب الثاينتشرين  ٢٠إىل  ١٨املعقود يف فيينا من 

      مقدِّمة  - أوالً  
، الذي اعتمـده مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة        ٥/٣عمالً بالقرار   -١

اخلامسة، أُنشئ فريق عامل حكومي دويل مؤقَّـت مفتـوح   اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية يف دورته 
العضوية معين بتهريب املهاجرين، مـن أجـل إسـداء املشـورة إىل املـؤمتر ومسـاعدته علـى تنفيـذ         
الوالية املنوطـة بـه فيمـا يتعلـق بربوتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر             

كافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية. وقد ُعقد االجتمـاع  واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة مل
ــن    ــرة م ــل يف الفت ــق العام ــايو إىل  ٣٠األول للفري ــه  ١أيار/م واالجتمــاع  ٢٠١٢حزيران/يوني

  .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣إىل  ١١الثاين من 
ة هتريـب  املعنون "تنفيذ بروتوكـول مكافحـ   ٦/٣وقرَّر املؤمتر، يف مجلة أمور، يف قراره   -٢

املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظَّمـة   
  عرب الوطنية"، أن يواصل الفريق العامل أداء مهامه.

املعنون "تعزيز تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة      ٧/١وقرَّر املؤمتر، يف مجلة أمور، يف قراره   -٣
املنظَّمـة عــرب الوطنيـة والربوتوكــوالت امللحقـة هبــا"، أن يكـون الفريــق العامــل      ملكافحـة اجلرميــة 

املعين باالجتار باألشخاص عنصراً ثابتاً من عناصر مؤمتر األطراف، يقدِّم تقـاريره وتوصـياته إىل   
املؤمتر، وشجَّع املؤمتر أفرقته العاملة على النظر يف عقـد اجتماعـات سـنوية، حسـب االقتضـاء،      

  قدها تعاقبيا، ضماناً لفعالية استخدام املوارد.وعلى ع
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    التوصيات  - ثانياً  
ال ينبغـي أن ُتفسَّـر أو   هذه التوصـيات  واعتمد الفريق العامل التوصيات الواردة أدناه.   -٤
لقــانون ل اًوفقــ الــيت جتــريمــن املمارســات املرعيــة  أيٍّبــذ علــى حنــو ميــس حبريــة املالحــة أو تنفَّــ

  .أعايل البحارلى املنطبق عالدويل 
    

    هتريب املهاجرين عن طريق البحر  - ألف  
ــاً       -٥ ــها القضــائية، وفق ــدول أن تنظــر يف بســط واليت ــي لل ــدويل  ألحكــام ينبغ ــانون ال  الق

، علـى حـوادث هتريـب املهـاجرين يف أعـايل البحـار عنـدما يتعلـق األمـر بسـفن جمهولـة            املنطبقة
ن إىل الشـاطئ علـى يـد فـرق اإلنقـاذ نتيجـة       واملهـاجر  فيهـا  لنقََُياليت  احلاالتاهلوية، مبا يشمل 

علـى إنقـاذ املهـاجرين، ولعـل الـدول تـود        بني يهـدف إىل احلـثِّ  لفعل متعمَّـد مـن جانـب املهـرِّ    
  ا.تام من االتفاقية تنفيذاً ١٥النظر يف تنفيذ املادة 

هجـرة   ينبغي للدول أن تعامل هتريب املهاجرين علـى أنـه جرميـة جنائيـة ولـيس مسـألة        -٦
  فحسب، وأن تدرجه يف عداد اجلرائم األصلية لغسل األموال.

ينبغي للدول أن تنظر يف اعتماد اتفاقات وترتيبات متعـدِّدة األطـراف وإقليميـة وثنائيـة       -٧
من بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلـو، املكمِّـل    ٨لتنفيذ املادة 

وضع أطـر زمنيـة معقولـة للـرد     الوطنية، بغية كافحة اجلرمية املنظمة عرب التفاقية األمم املتحدة مل
  .ى الطلبات املقدَّمة مبوجب أحكام تلك املادةعل
تعترب البحَّـارة الـذين يسـاعدون املهـاجرين املهـرَّبني املعرَّضـني للخطـر         الَّينبغي للدول أ  -٨

  ألحكام الدويل املنطبقة. ائيا، وفقاًزلوهنم إىل الشاطئ مسؤولني جنـيف البحر أو ينقذوهنم أو ين
ينبغـــي للـــدول أن تكفـــل، عنـــد االقتضـــاء، تلبيـــة االحتياجـــات الفوريـــة واألساســـية     -٩

، النفسـية لألشخاص املهرَّبني، مبا فيها احتياجاهتم الطبيـة، وإن أمكـن، احتياجـاهتم مـن الرعايـة      
، وأن نصـلية الـيت يتبعوهنـا   املكاتـب الق  مـع أسـرهم ومـع   يف وقت مناسـب  وأن تسهِّل تواصلهم 

ر ضمانات لسالمتهم، وذلـك بالتعـاون مـع اجلهـات ذات الصـلة، مبـا يشـمل قـوى اجملتمـع          توفِّ
  املدين الفاعلة.

ألطرهــا القانونيــة الداخليــة، إجــراءات ومبــادئ شــجَّع الــدول علــى أن تعتمــد، وفقــاً ُت  -١٠
ــة بشــأن   ــتقاءتوجيهي ــرَّبني    اس ــاجرين امله ــن امله ــات م ــيهم   ،املعلوم ــن ف ــال والضــحايا  مب األطف

وإجــراء املقــابالت معهــم، علــى حنــو فعــال ويف وقــت مناســب  ،ن لالجتــار باألشــخاصواحملتملــ
ــة هلــم   بغــرض إجــراء التحقيقــات الالزمــة، علــى أن تراعـَـ   ي يف ذلــك حقــوق اإلنســان املكفول

  .وهشاشة حاهلم
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جهــات التحقيــق، مبــا  ع املهــاجرين املهــرَّبني علــى التعــاون مــعينبغــي للــدول أن تشــجِّ  -١١
مـن االتفاقيـة، أن تنظـر يف اختـاذ تـدابري       ٢٤باملـادة   يشمل اإلدالء بالشهادة، وينبغي هلا، عمـالً 

عمـل   توفر محاية فعالة ملن يقوم منهم بذلك، وحسـب االقتضـاء، ألسـرهم وأحبـاهبم، مـن أيِّ     
تـة أو مسـاعدهتم   مؤقَّ انتقامي حمتمل، مبا يشمل، عند االقتضاء، النظر يف منحهم تصاريح إقامـة 

  على تغيري حمال إقامتهم.
ينبغي للدول أن تعـزِّز اسـتخدام اتفاقيـة مكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة وبروتوكـول مكافحـة           -١٢

 تسليم املطلـوبني وتـوفري أكـرب قـدر ممكـن      ريهتريب املهاجرين كأساس للتعاون الدويل هبدف تيس
  من االتفاقية. ١٨و ١٦للمادتني  ريب املهاجرين، وفقاًمن املساعدة القانونية املتبادلة يف قضايا هت

ينبغي للدول أن حترص يف تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين على االسـتفادة    -١٣
التامــة مــن األدوات الــيت توفرهــا االتفاقيــة، مبــا يشــمل، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، الضــبط    

سـليم املطلـوبني ومحايـة الشـهود واسـتخدام أسـاليب       واملصادرة واملساعدة القانونيـة املتبادلـة وت  
  التحري اخلاصة.

شـــجَّع الـــدول، حســـب االقتضـــاء، علـــى تبـــادل املعلومـــات عـــن أفضـــل املمارســـات  ُت  -١٤
واإلجراءات والقوائم املرجعية املستخدمة، عند التصدِّي حلوادث متصلة بتهريب املهـاجرين عـن   

علـى  باكتشافهم، بغية السماح بإجراء حتقيقات قائمة  طريق البحر، فضالً عن املعلومات املتعلقة
  مؤشرات للكشف عن هتريب املهاجرين عن طريق الرب.معلومات استخبارية واستخدام 

ينبغـي للــدول أن تنظــر يف إنشــاء آليــة أو هيئـة وطنيــة لتنســيق عمليــات للتصــدِّي هلــذه     -١٥
حلكــومي بأكملــه، مبــا يشــمل دة علــى صــعيد اجلهــاز ااملشــكلة تنــهض هبــا جهــات معنيــة متعــدِّ

الــوزارات املعنيــة بإنفــاذ القــانون والعدالــة اجلنائيــة ومحايــة احلــدود وشــؤون اهلجــرة والشــؤون   
اخلارجية، بالتعاون مع قوى اجملتمع املدين ذات الصلة، من أجل الكشف عـن عمليـات هتريـب    

  املهاجرين وعرقلتها ومنعها، وفقاً لربوتوكول مكافحة هتريب املهاجرين.
ــا         -١٦ ــى التزاماهت ــاء عل ــهريب املهــاجرين، بن ــة لت ــاجل األســباب اجلذري ــدول أن تع ينبغــي لل

ن واملشتركة، من أجل منع تلك اجلرمية ومكافحتـها، وأن تزيـل املشـاق الـيت يواجههـا املهـاجر      
ن بسبل من بينـها توثيـق التعـاون بـني بلـدان املنشـأ والعبـور واملقصـد، وينبغـي أن تعـزِّز           واملهرَّب
  اآلليات اإلقليمية ودور املنظمات الدولية ذات الصلة يف ذلك الشأن. دور
ينبغي لألمانة أن تواصل، يف حدود واليتها، تقدمي املساعدة التقنيـة للـدول الـيت تطلـب أن       - ١٧

يف بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين، وأن تواصــل وضــع األدلــة واملبــادئ         تصــبح أطرافــاً 
الربوتوكول ويف تعزيز تدابري التصـدِّي الـيت تتَّخـذها     التنفيذ الكامل هلذا التوجيهية اليت قد تسهم يف

  الدول، يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، لتهريب املهاجرين وما يتصل به من جرائم.  
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مـن   ١٩املـادة   ومنـها التزاماهتـا مبقتضـى   اللتزاماهتا الدوليـة السـارية،    ينبغي للدول، وفقاً  -١٨
املهـرَّبني وأن   جرينااملهـ مكافحة هتريب املهـاجرين، أن تكفـل املراعـاة التامـة حلقـوق      بروتوكول 
ا ملبدأ عدم اإلعادة القسرية عند تقدمي املساعدة واحلماية وأن تراعـي علـى النحـو    تام متتثل امتثاالً

 الواجب مبدأ عدم اإلعادة القسرية يف خمتلف األحـوال، مبـا يف ذلـك خـالل عمليـات االعتـراض      
  يف البحر.

    
  التدابري العملية ملنع هتريب املهاجرين واألطفال، وخباصة األطفال   - باء  

   مثل إصدار التأشريات عند الوصول غري املصحوبني بذويهم،
      والدورات التدريبية عن الوثائق املزوَّرة واحلمالت اإلعالمية

تنفيـذاً كـامالً،    ٢٠٣٠ام ينبغي للدول أن تسعى إىل تنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة لعـ       -١٩
  املساعدة على منع هتريب املهاجرين.   وذلك ألغراض منها

د يف ميدان التعاون اإلمنائي على حنو يركز علـى  وينبغي للدول أن تبذل املزيد من اجله  -٢٠
االجتماعية، وذلك بدعم النمـو االقتصـادي الشـامل    واحلد من الفقر وتعزيز التنمية االقتصادية 

حتسني سبل تقـدمي خـدمات   و الئقوإجياد فرص عمل خالل هتيئة فرص لالستثمار للجميع من 
  منع هتريب املهاجرين. بغيةأساسية مثل التعليم والصحة، 

 وأن ُتصـدر ز القنوات املناسبة للـهجرة الشـرعية واملنظَّمـة    ر أو تعزِّينبغي للدول أن توفِّ  -٢١
حلـد مـن   ا بغيـة ون والبلـدان الـيت يعربوهنـا،    تأشريات دخـول يف البلـدان الـيت يـأيت منـها املهـاجر      

  األخطار اليت تشكلها منظمات التهريب.
ُتشجَّع الـدول علـى وضـع وتنفيـذ سياسـات وطنيـة شـاملة بشـأن اهلجـرة ملنـع هتريـب              -٢٢

مبا يف ذلك، عند االقتضاء، النظر يف إنشاء مؤسسات عموميـة متعـددة القطاعـات،     املهاجرين،
دين واملهـاجرين، وبنـاء القـدرات مـن أجـل تنفيـذ تلـك السياسـات علـى          بالتعاون مع اجملتمع امل

  .تنفيذاً كامالً
األطفال واملراهقني املهرَّبني، ال سيما غري املصـحوبني منـهم    ينبغي للدول أن تدرك أنَّ  -٢٣

ــذويهم، معرَّ ــع     كــبريخلطــر ضــون ب ــوقهم، م ــهم وصــون حق ــدابري حلمايت ــا أن تتخــذ ت . وعليه
  بدأ مراعاة مصلحة الطفل العليا.االحترام الواجب مل

 نشـطة مهـريب املهـاجرين   ألوعي باملخـاطر الـيت تنطـوي عليهـا     ذكي اينبغي للدول أن ُت  -٢٤
آليــات  ئنشــ، مــع إعــالم املهــاجرين حبقــوقهم واإلجــراءات الواجبــة التطبيــق، وأن تُ  اإلجراميــة
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يـة هلـم، وذلـك بالتعـاون     لتحديد هوية األطفال املهاجرين غري املصحوبني بذويهم وتوفري احلما
  مع املنظمات الدولية وقوى اجملتمع املدين ذات الصلة.

ر احلمايـــة لألطفـــال غـــري املصـــحوبني بـــذويهم حتـــت إشـــراف ينبغـــي للـــدول أن تـــوفِّ  -٢٥
ث، مبا يشـمل تعـيني أوصـياء ميكـن أن يكونـوا      ادإلدارية ذات الصلة أو حماكم األحالسلطات ا

  من املتطوعني.
ع واسـتبانة أسـر   قدر املستطاع على تتبُّـ املقصد أن تتعاون املنشأ والعبور و ينبغي لدول  -٢٦

  األطفال املهاجرين غري املصحوبني بذويهم.
ينبغي للدول أن تسعى إىل توفري رعاية متخصصة لألطفال واملراهقني غري املصـحوبني    -٢٧

وإعالمهـم حبقـوقهم   بذويهم أثناء إعادهتم إىل أوطاهنم، مثـل نقلـهم إىل مكـان مناسـب وآمـن؛      
ــأنَّ ــية؛           وب ــة والنفس ــى ســالمتهم البدني ــة عل ــو احملافظ ــك ه ــن ذل ــدف األساســي املنشــود م اهل

لة إلجراء مقابالت معهم، مـع مراعـاة نـوع جنسـهم وأعمـارهم؛      وعرضهم على سلطات مؤهَّ
  وتوفري ما قد يلزم من خدمات الطوارئ الطبية والنفسية األساسية.

يف تضمني صفوف موظفيها الوطنيني املختصني بشؤون اهلجـرة  ينبغي للدول أن تنظر   -٢٨
  على محاية حقوق األطفال والنساء ممن هم عرضة خلطر التهريب. بني خصيصاًموظفني مدرَّ

ينبغي لدول املنشأ أن تنظر يف إعمال نظـام لتصـاريح خـروج األطفـال املنفصـلني عـن         -٢٩
  وائحها الداخلية كتدبري وقائي.لقوانينها ول ذويهم أو غري املصحوبني هبم وفقاً

ــائق وجــوازات الســفر، الــذي ييســر هتريــب        -٣٠ ــر وث ــدول علــى مكافحــة تزوي ُتشــجَّع ال
فـة املضـبوطة   ملقارنـة بـني الوثـائق املزيَّ   مـن أجـل ا  املهاجرين، باللجوء إىل حتليل روابط التزييـف  

  وتصنيفها بغية حتديد مصدرها.
ت املبتكرة والـنظم املؤمتتـة يف الكشـف عـن وثـائق      شجَّع الدول على استخدام األدواُت  -٣١

لبيانات، مثـل قاعـدة   لرة ومكافحة تزوير وثائق السفر، مبا يف ذلك استخدام قواعد السفر املزوَّ
بيانات وثائق السفر املسروقة واملفقودة التابعة للمنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة (اإلنتربـول)،      

)، وأعمـال منظمـة الطـريان املـدين     DIAL Docمية للتنبيهات (ونظام وثائق مكتبة اإلنتربول الرق
الدويل املتعلقة بأمن وثائق السفر، الـيت تتـيح للبلـدان تبـادل اإلخطـارات العامليـة عـن األشـكال         

  لتزييف الوثائق. املكتشفة حديثاً
إلبــرام ترتيبــات للتعــاون الثنــائي مــع بلــدان   ، عنــد االقتضــاء،ينبغــي للــدول أن تســعى  -٣٢
أجهزة تعيني ضباط اتصـال، بـ   بطرائق منها، وأن تقيم صالت، نشأ والعبور واملقصد املعروفةامل
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إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية املعنية وشركات النقل التجاري والدوائر الصـناعية اخلاصـة ذات   
  الصلة من أجل مكافحة هتريب املهاجرين على حنو فعال.

ُتشجَّع الدول علـى أن تنظـر يف التعـاون مـع منظمـات اجملتمـع املـدين ذات الصـلة وأن           -٣٣
 املهـاجرين نشـاط إجرامـي كـثرياً     هتريـب  بـأنَّ  لزيـادة وعـي اجلمهـور   تستخدم محالت إعالميـة  

علــى ســالمة  جســيماً ترتكبــه مجاعــات إجراميــة منظمــة هبــدف الــربح وأنــه يشــكل خطــراً   مــا
  تهم.املهاجرين وأمنهم وصح

ُتشجَّع الدول على التفطن ملا قد توفره قوانينـها وسياسـاهتا الوطنيـة مـن عوامـل حمفـزة         -٣٤
للهجرة غري النظامية، وال سيما لألطفال املهاجرين غري املصحوبني بذويهم أو ما تنطوي عليـه  

  بون جلذب املهاجرين احملتملني.من جوانب ميكن أن يستغلها املهرِّ
    

تعلقة باجلرمية املنظَّمة يف هتريب املهاجرين، ومنها التحقيقات املالية اجلوانب امل  - جيم  
      وتدابري التصدِّي اليت تستهدف عائدات اجلرمية

املترتبـة علـى أفعـال املنظمـات اإلجراميـة عـرب الوطنيـة         ينبغي للدول أن تدرك العواقب  -٣٥
  د املوظفني العموميني.الضالعة يف هتريب املهاجرين، مبا يف ذلك عواقب تورطها يف إفسا

أنشطة املنظمات اإلجرامية عرب الوطنيـة الضـالعة    ينبغي للدول أن تأخذ يف االعتبار أنَّ  -٣٦
 ر يف بعض احلـاالت، بطريقـة مباشـرة أو غـري مباشـرة، دعمـاً      يف هتريب املهاجرين ميكن أن توفِّ

رهابية.ا ألنواع أخرى من اجلماعات اإلجرامية املنظمة واملنظمات اإلمالي  
ق فهمها ألساليب عمل اجلماعات اإلجرامية املنظمة عرب الوطنيـة  ينبغي للدول أن تعمِّ  -٣٧

الضالعة يف هتريب املهاجرين وعواقب أنشـطتها مـن أجـل تعزيـز تـدابري التصـدي يف جمـال منـع         
  اجلرمية والعدالة اجلنائية على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل.

ضـبط   هبـدف حتقيقـات ماليـة اسـتباقية    ا علـى بـدء وإجـراء    ز قدرهتأن تعزِّ ينبغي للدول  -٣٨
 هـذا املوجودات اجلنائية واستعادهتا يف قضايا هتريب املهاجرين. وينبغي أن تشـمل جهودهـا يف   

الشأن ضمان وجود صالت أفضل وأكثر منهجية بـني وحـدات االسـتخبارات املاليـة وأجهـزة      
من أجل مكافحة متويل اجلماعات اإلجرامية املنظمة. ولبلـوغ   إنفاذ القانون واجلهاز القضائي،
مي ماليـة، مثـل املصـارف ومقـدِّ    تعزيـز التعـاون مـع مؤسسـات      هذا اهلدف، ينبغي للدول أيضاً

  خدمات التحويل االئتماين وجهات إصدار البطاقات االئتمانية.
ول يف مجيــع احملافــل الــة مــن جانــب الــداملشــاركة الفعَّ علــى عينبغــي للمــؤمتر أن يشــجِّ  -٣٩

ب االزدواجية غـري الضـرورية يف اجلهـود، مـن أجـل      الثنائية واإلقليمية والعاملية املالئمة، مع جتنُّ
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تنشيط العمل على مجع وتبادل املعـارف وأفضـل املمارسـات بشـأن التحقيقـات املاليـة وتـدابري        
  ين.التصدي اليت تستهدف العائدات اإلجرامية املتأتية من هتريب املهاجر

ز التعاون الدويل بني الدوائر القانونية وأجهزة الشرطة، وال سـيما  ينبغي للدول أن تعزِّ  -٤٠
ــة       ــارزة الضــالعة يف هتريــب املهــاجرين وإســاءة معامل ــة الب يف التحــري عــن الشــبكات اإلجرامي

  املهاجرين املهرَّبني وممارسة العنف ضدهم.
جتمـع معلومـات عـن هتريـب املهـاجرين       ينبغي للدول أن تنظر يف تكليـف األمانـة بـأن     -٤١
  .الدول مع نيالوثيق والتشاور يف هذا الشأن بالتعاون ا شامالًعاملي تقريراً وتعدَّ
ينبغــي للمــؤمتر أن ينظــر يف مجيــع اخليــارات الكفيلــة بتــأمني احلصــول علــى معلومــات     -٤٢

ــة  ــة اجلرميــة املنظمــة وبروتو    متَّوموثوق ــي التفاقي ــذ الفعل كــول مكافحــة هتريــب  ســقة عــن التنفي
املهاجرين بغية التعرف على الثغرات القائمة وحتديد االحتياجات الالزمة مـن املسـاعدة التقنيـة    

  دة.وتسليط الضوء على التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ
ُتشجَّع الدول على إجراء دراسات وحبـوث ميدانيـة للتعـرف علـى مالمـح وخصـائص         -٤٣
أن نتــائج هـذه الدراسـات أن تســاعد علـى وضــع توصـيات عمليــة     يب املهـاجرين. ومــن شـ  مهـرِّ 

  ملعاجلة مشكلة هتريب املهاجرين وال سيما األطفال.

نيـة  اة بوابة املـوارد اإللكترو املسمَّ ،ج الستخدام بوابة إدارة املعرفةينبغي للدول أن تروِّ  -٤٤
ــة (   ــوانني املتعلقــة باجلرمي ــات عــن تنفيــذ   مــن أجــل تيســري تبــادل امل    )بوابــة شــريلوك والق علوم

  بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين.
ينبغــي للــدول أن تواصــل دعــم مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة يف     -٤٥

  النهوض بواليته فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين.
    

      تنظيم االجتماع  - ثالثاً  
    افتتاح االجتماع  - ألف  

إىل  ١٨جتمـاع الثالـث للفريـق العامـل املعـين بتـهريب املهـاجرين يف فيينـا مـن          ُعقد اال  -٤٦
  . وُعقدت خالله مخس جلسات.٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠
  إغناثيو بايلينا رويث (إسبانيا).الفريق العامل  وترأَّس اجتماَع  -٤٧
  والكاريـيب. وألقى كلمةً يف افتتاح االجتماع ممثل جمموعة دول أمريكا الالتينية  -٤٨
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    الكلمات  - باء  

  من جدول األعمال. ٢ألقت األمانة كلمةً استهالليةً عامة يف إطار البند   -٤٩
، قـــاد املناقشـــة، حتــت إشـــراف الـــرئيس، احملـــاورون التاليـــة  ٣و ٢ويف إطــار البنـــدين    -٥٠

يــة)، تســي (إيطاليــا)، ولــويس ج. أورســيين (الواليــات املتحــدة األمريكاأمســاؤهم: ســيمونا راغ
  وليدوفينا ديل كارمن ماغارين دي إسبريانسا (السلفادور).

ــن     -٥١ ــود م ــ٦إىل  ٢ويف إطــار البن ــو، تكلَّ ــة  م ممثِّل ــدول التالي األطــراف يف بروتوكــول   ال
االحتــاد الروســي، األرجنــتني، إســبانيا، أســتراليا، إكــوادور، إندونيســيا،   االجتــار باألشــخاص: 

و، تركيا، تـونس، اجلزائـر، اجلمهوريـة التشـيكية، اجلمهوريـة      أوروغواي، إيطاليا، الربازيل، بري
الدومينيكية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، السلفادور، سـلوفينيا، العـراق، عمـان،    
غواتيماال، فرنسا، الفلبني، كندا، كوبا، كوستاريكا، كينيا، مصر، املكسيك، اململكـة العربيـة   

 ممثِّــل ، وكــذلكيــات املتحــدة األمريكيــة، اليونــانهولنــدا، الوالالســعودية، النــرويج، هنغاريــا، 
  االحتاد األورويب.

  عة.املراقب عن اليابان، وهي دولة موقِّ وتكلَّم أيضاً  -٥٢
ــ  -٥٣ ــب       وتكلَّ ــراف يف بروتوكــول مكافحــة هتري ــة غــري األط ــدول التالي ــو ال م كــذلك ممثِّل

  ، الصني، كولومبيا.نأفغانستا ،إسرائيلاملهاجرين وغري املوقِّعة عليه: 
  واستمع الفريق العامل أيضاً إىل كلمة ألقاها املراقب عن املنظمة العاملية للهجرة.  -٥٤
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - جيم  
ــق العامــل بتوافــق اآلراء، يف جلســته األوىل املعقــودة يف      -٥٥ ــرَّ الفري ــاين/   ١٨أق تشــرين الث

  ملؤقَّت وتنظيم أعماله:، جدول أعماله ا٢٠١٥نوفمرب 
  املسائل التنظيمية:  -١  
  افتتاح االجتماع؛  (أ)    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)    
  هتريب املهاجرين عن طريق البحر.  -٢  
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التــدابري العمليــة ملنــع هتريــب املهــاجرين واألطفــال، وخباصــة األطفــال غــري           -٣  
ــذويهم، ـــ  املصـــحوبني بـ ــدار التأشـــريات عن ــولمثـــل إصـ واحلمـــالت  د الوصـ

  اإلعالمية والدورات التدريبية عن الوثائق املزوَّرة.
ــها التحقيقــات  اجلوانــب املتعلقــة باجلرميــة املنظَّمــة يف هتريــب امل    -٤   هــاجرين، ومن

  وتدابري التصدِّي اليت تستهدف عائدات اجلرمية. املالية
  مسائل أخرى.  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  

    
    احلضور  - دال  

ثِّلت يف الفريق العامل الدول التالية األطراف يف بروتوكول مكافحة هتريـب املهـاجرين،   ُم  - ٥٦
االحتـاد الروسـي، أذربيجـان،     املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة:    

يطاليـا، الربازيـل،   األرجنتني، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، أملانيا، إندونيسـيا، أنغـوال، أوروغـواي، إ   
الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتسوانا، بولندا، بريو، تركيا، تـونس، اجلزائـر، اجلمهوريـة    
التشيكية، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريا، مجهورية مولـدوفا، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا،     

ا، شـيلي، العـراق، عمـان، غانـا،     سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سـلوفينيا، السـويد، سويسـر   
ــبني، فنــ   ــةـغواتيمــاال، فرنســا، الفل ــا،   - زويال (مجهوري ــدا، كوب ــا، كن ــة)، قــربص، كرواتي البوليفاري

كوستاريكا، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمربغ، ليبيا، مالطة، مصر، املغـرب، املكسـيك، اململكـة    
لنـــدا الشـــمالية، النـــرويج، النمســـا، العربيـــة الســـعودية، اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وآير

  .نيوزيلندا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليونان
ومثِّل يف االجتماع أيضاً االحتـاد األورويب، وهـو منظَّمـة إقليميـة للتكامـل االقتصـادي         -٥٧

  طرف يف بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين.
هتريــب املهــاجرين:  التاليــة املوقِّعــة علــى بروتوكــول مكافحــة  وُمثِّلــت مبــراقبني الــدول  -٥٨

  املتعدِّدة القوميات)، تايلند، اليابان.-بوليفيا (دولة
وُمثِّلت مبراقبني الدول التالية غري األطراف يف بروتوكول مكافحة هتريب املهـاجرين    - ٥٩

ــه: األردن   ــة عليـ ــري املوقِّعـ ــرائيل ،وغـ ــتان ،إسـ ــارات العربيـــ  ،أفغانسـ ــدةاإلمـ ــران ، ة املتحـ إيـ
 ،كـوت ديفـوار   ،قطـر  ،الصـني  ،السـودان ، دولـة فلسـطني   ن،باكستا ،)اإلسالمية- (مجهورية
  ماليزيا.، كولومبيا
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  وُمثِّلت مبراقب مفوَّضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني.  -٦٠
وُمثِّلت مبـراقبني املنظمـات احلكوميـة الدوليـة التاليـة: مبـادرة أوروبـا الوسـطى، جملـس            -٦١
زراء الداخلية العرب، جملس أوروبا، اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيـا، املركـز الـدويل    و

  لتطوير سياسات اهلجرة، املنظمة الدولية للهجرة.
  قائمة بأمساء املشاركني. CTOC/COP/WG.7/2015/INF.1/Rev.1وترد يف الوثيقة   -٦٢
    

    الوثائق  - هاء  
  ئق التالية:ُعرضت على الفريق العامل الوثا  -٦٣

  )؛CTOC/COP/WG.4/2015/1جدول األعمال املؤقَّت وشروحه (  (أ)  
ــذكِّ  (ب)   ــر      مـــ ــق البحـــ ــن طريـــ ــاجرين عـــ ــب املهـــ ــن هتريـــ ــة عـــ ــن األمانـــ رة مـــ

)CTOC/COP/WG.7/2015/2 وAdd.1؛(  
مــذكِّرة مــن األمانــة عــن التــدابري العمليــة ملنــع هتريــب املهــاجرين واألطفــال،      (ج)  

حوبني بـذويهم، مثـل إصـدار التأشـريات عنـد الوصـول، واحلمـالت        وخباصة األطفال غري املصـ 
  )؛Add.1و CTOC/COP/WG.7/2015/3اإلعالمية، والدورات التدريبية عن الوثائق املزوَّرة (

مذكِّرة من األمانة عن اجلوانب املتعلقة باجلرمية املنظَّمة يف هتريب املهاجرين، ومنـها    (د)  
  )؛CTOC/COP/WG.7/2015/4(صدِّي اليت تستهدف عائدات اجلرمية التحقيقات املالية، وتدابري الت

ــذكِّرة مــن األمانــة     (ه)   توصــيات الفريــق العامــل املعــين باالتِّجــار     ل تتضــمَّن جتميعــاً م
  )؛CTOC/COP/WG.7/2015/5باألشخاص (

 Report on the transregional training workshop on preventing and  (و)  

combating the smuggling of migrants by sea affecting the mediterranean region 

(CTOC/COP/WG.7/2015/CRP.1)؛  
 Report on the transregional training workshop on preventing and  (ز)  

combating the smuggling of migrants by sea in Mexico, Central America and the 

Caribbean (CTOC/COP/WG.7/2015/CRP.2)؛  
 Communication from the European Commission to the European  (ح)  

Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions on the European Union action plan against the smuggling of 

migrants (2015-2020) (CTOC/COP/WG.7/2015/CRP.3).  
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    اعتماد التقرير  - رابعاً  
أثارت بعض الدول األطراف مسألة مشـاركة اجملتمـع املـدين يف الفريـق العامـل، بينمـا         -٦٤
  ر البعض اآلخر اعتراضاته على تلك املناقشة وعلى إدراجها يف التقرير.كرَّ
فريــق العامــل تقريــره عــن اجتماعــه     ، اعتمــد ال٢٠١٥تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٢٠يف   -٦٥

  ا).لة شفويبصيغتهما املعدَّ Add.1وإضافتها  CTOC/COP/WG.7/2015/L.1(الوثيقة 
 


