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  الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين
      ٢٠١٢يونيه / حزيران١ - مايو / أيار٣٠فيينا، 

   ت وشروحهجدول األعمال املؤقّ  
  :املسائل التنظيمية  -١

  افتتاح االجتماع؛  )أ(  

  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  

اجرين والتحقيـق فيـه ومالحقـة        يف جمال جترمي هتريب املهـ      اجليِّدةاملمارسات  و التحدِّيات  -٢
  .مرتكبيه قضائياً

  .مساعدهتمو املهرَّبني يف جمال محاية املهاجرين اجليِّدة واملمارسات التحدِّيات  -٣

  . يف جمال منع هتريب املهاجريناجليِّدة واملمارسات التحدِّيات  -٤

ــدِّيات  -٥ ــات و التحـ ــدةاملمارسـ ــسيق اجليِّـ ــاون والتنـ ــال التعـ ــ، يف جمـ ــا يف ذلـ ــادل  مبـ ك تبـ
  .املعلومات االستخبارية وغريها من املعلومات، ملكافحة هتريب املهاجرين

  .مسائل أخرى  -٦

  .اعتماد التقرير  -٧
    

      الشروح    
    املسائل التنظيمية  - ١  
    افتتاح االجتماع  )أ(  

، ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٣٠فتتح اجتماع الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين يوم األربعـاء،           سُي
  .٠٠/١٠ساعة ال
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    تنظيم األعمالوإقرار جدول األعمال   )ب(  

قــراره   عــرب الوطنيــة يفاجلرميــة املنظَّمــةر مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة قــرَّ
اجلــو، و  والبحــرتنفيــذ بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب  " املعنــون ٥/٣

مـل مؤقـت     إنـشاء فريـق عا     " عـرب الوطنيـة    اجلرمية املنظَّمة كافحة  ل التفاقية األمم املتحدة مل    املكمِّ
فحـة   من اتفاقية األمم املتحدة ملكا     ٣٢ من املادة    ٣ة وفقا للفقرة    حكومي دويل مفتوح العضوي   

 مـن النظـام الـداخلي للمـؤمتر، يرأسـه أحـد             ٢ من املـادة     ٢ة، والفقرة    عرب الوطني  اجلرمية املنظَّمة 
 املتعلقــةيــساعده علــى تنفيــذ واليتــه وي يــسدي املــشورة إىل املــؤمتر أعــضاء مكتــب املــؤمتر، لكــ

  .بربوتوكول مكافحة هتريب املهاجرين

 لـتمكني   ٥/٣ح، الوارد يف مرفق هذه الوثيقة، وفقا لقرار املؤمتر           تنظيم األعمال املقترَ   عدَّوقد أُ 
 خـدمات املـؤمترات     لة إليه يف حـدود الوقـت املتـاح وحـسب          ريق العامل من أداء املهام املوكَ     الف

ر ومن شأن املوارد املتاحة للفريق العامل أن تسمح بعقد جلستني عاّمتني يومّيـا ُتـوفَّ              . املوفّرة له 
  .فيهما ترمجة شفوية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست

    
يق فيه ومالحقة التحقو يف جمال جترمي هتريب املهاجرين اجليِّدةاملمارسات و التحدِّيات  - ٢  

    يه قضائياًمرتكب
 قـوانني    الـدول األطـراف علـى أن تـضع أو تعـّزز، حـسب االقتـضاء،                ٥/٣ املؤمتر يف مقّرره     حثَّ

 هتريــب املهــاجرين ذلــك القــرار إىل أنَّ كمــا أشــار املــؤمتر يف.  قــضائياًيب املهــاجرينملالحقــة مهــرِّ
نـهما تتطلبـان   مات لكان قد تشتركان أحيانـا يف بعـض الـس    االجتار باألشخاص جرميتان متمايزت   و

  .العامة منفصلة على صعيد القوانني والعمليات والسياسات تصدٍّيف معظم احلاالت تدابري 

ــة حــول  ، مــذكّرة مقّد٢وســوف ُتعــرض علــى الفريــق العامــل، للنظــر يف البنــد     مــة مــن األمان
 يف جمــال جتــرمي هتريــب املهــاجرين والتحقيــق فيــه ومالحقــة       اجليِّــدةاملمارســات و التحــدِّيات

وســتركّز الوثيقــة علــى عناصــر تلــك اجلرميــة وعلــى متطلبــات جتــرمي هتريــب    . تكبيــه قــضائياًمر
  .املهاجرين وما يتصل به من سلوكيات، وفقا لربوتوكول مكافحة هتريب املهاجرين

    
    الوثائق    

 يف جمال جترمي هتريب املهـاجرين       اجليِّدةاملمارسات  و التحدِّيات من األمانة حول     مقدَّمة مذكِّرة
  )CTOC/COP/WG.7/2012/2(والتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه قضائياً 
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    مساعدهتم واملهرَّبنيجمال محاية املهاجرين  يف اجليِّدةاملمارسات و التحدِّيات  - ٣  
تـوفري احلمايـة الكاملـة      و احلاجة إىل معاملة املهاجرين معاملة إنـسانية         ٥/٣ املؤمتر يف قراره     أكَّد

  الـدول  نَّأكافحة هتريب املهاجرين، واضـعا يف احلـسبان يف هـذا الـشأن              هلم وفقا لربوتوكول م   
 مـن الربوتوكـول، بـأن تتخـذ مجيـع التـدابري املناسـبة               ١٦ة  األطراف كانت ملزمـة، وفقـا للمـاد       

 وفقـا للربوتوكـول، وال سـّيما احلـق        حلماية حقوق األشخاص الذين كانوا يتعرضون للتـهريب         
 للتعذيب أو غـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو             عّرضاحلق يف عدم الت   ويف احلياة   

  .الالإنسانية أو املهينة

ــة حــول   مــنمقدَّمــة مــذكِّرة، ٣ُض علــى الفريــق العامــل، للنظــر يف البنــد   عــَروســوف ُت األمان
ــدة واملمارســات التحــدِّيات ــاجرين   اجليِّ ــة امله ــرَّبني يف جمــال محاي ــساعدهتمامله ــشمل .  وم وست
لف مستويات التزامات توفري احلماية وفقاً ملا ينص عليه بروتوكول مكافحة هتريـب             الوثيقة خمت 

  .املهاجرين، مبا يف ذلك املساعدة عند اكتشافهم وعمليات إحالتهم 
    

    الوثائق    
 املهـرَّبني  يف جمال محاية املهـاجرين       اجليِّدة واملمارسات   التحدِّيات من األمانة حول     مقدَّمة مذكِّرة

  )CTOC/COP/WG.7/2012/3 (ومساعدهتم
    

     يف جمال منع هتريب املهاجريناجليِّدةاملمارسات و التحدِّيات  - ٤  
ن يف البـاب     الـدول األطـراف علـى تعزيـز التـدابري، علـى النحـو املبـيَّ                ٥/٣قراره    املؤمتر يف  حثَّّ

 هتريـب   اخلاص باملنع والتعاون والتدابري األخرى من بروتوكول هتريب املهـاجرين، وذلـك ملنـع             
  .املهاجرين وزيادة تبادل املعلومات بني الدول األطراف والسلطات ذات الصلة

وفقــا لربوتوكــول و  أيــضا الــدول األطــراف علــى أن تقــوم، حــسب االقتــضاء،    املــؤمتروحــثَّ
ــرامج     ــد ب ــز أو توطي ــوطين  مكافحــة هتريــب املهــاجرين، بتعزي  وأوجــه التعــاون علــى الــصعيد ال

ة وتـردع اهلجـرة غـري النظاميـة ابتغـاء منـع هتريـب               الدويل اليت تدعم اهلجرة النظاميـ     واإلقليمي و 
  .املهاجرين ومكافحته

 مـن   ١٣و ١٢ للمـادتني  قيام الـدول األطـراف، طبقـا         أمهيةالقرار أيضاً،    د املؤمتر، يف ذلك   وأكَّ
ــضمان    ــاجرين، ب ــسفر أو اهلو  بروتوكــول هتريــب امله ــائق ال ــســالمة وأمــن وث ــة ي ، يف قوالتحقُّ

ة الوثـائق الـيت يـشتبه يف اسـتخدامها ألغـراض            ة معقولة، من شـرعية وصـالحي      يغضون فترة زمن  
 قيـام الـدول األطـراف، عمـال باملـادة           أمهيـة د املـؤمتر، إضـافة إىل ذلـك،         وأكَّـ . هتريب املهاجرين 
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ــن١١ ــة حركــة األشــخاص،        م ــة حبري ــة املتعلق ــات الدولي الربوتوكــول، دون إخــالل بااللتزام
 ممكـن،  حـد تقاليـده، بتعزيـز تـدابري مراقبـة احلـدود إىل أقـصى          ودا إىل روح الربوتوكـول      واستنا

  .كشف هتريب املهاجرينوا ملنع بقدر ما يكون ذلك ضروري

ــة حــول  مقدَّمــة مــذكِّرة، ٤ وســوف ُتعــرض علــى الفريــق العامــل، للنظــر يف البنــد     مــن األمان
 املهـاجرين، ستتـضّمن معلومـات حـول بنـاء         جمال منع هتريب    يف اجليِّدةاملمارسات  و التحدِّيات
 منـها  التحقُّـق ة كيفيـ وعـن سـالمة الوثـائق     التدابري احلدودية باإلضـافة إىل معلومـات  والقدرات  

  .وعن تدابري وقائية أخرى
    

    الوثائق    
 يف جمـال منـع هتريـب املهـاجرين          اجليِّدة واملمارسات   التحدِّيات من األمانة حول     مقدَّمة مذكِّرة

)CTOC/COP/WG.7/2012/4(  
    

 مبا يف ذلك تبادل املعلومات ،سيقالتنوجمال التعاون   يفاجليِّدةاملمارسات و التحدِّيات  - ٥  
    االستخبارية وغريها من املعلومات، ملكافحة هتريب املهاجرين

ز، حـسب االقتـضاء، قـوانني      الدول األطراف علـى أن تـضع أو تعـزِّ          ٥/٣قراره    املؤمتر يف  حثَّ
املـساعدة القانونيـة    و التعـاون علـى تـسليم املطلـوبني          يف ذلـك  رص التعـاون الـدويل، مبـا         ف لزيادة
 تنــسيق بــني عمليــةاملــؤمتر الــدول األطــراف بــأن ترســي  أوصــى وباإلضــافة إىل ذلــك،. املتبادلــة

األجهزة أو تعّززها، حسب مقتضى احلال، كمـا أهـاب هبـا أن تنظـر يف إنـشاء قنـوات اتـصال                      
مراقبــة احلــدود واحملافظــة علــى تلــك القنــوات، حــسب االقتــضاء، وتعزيــز  مباشــرة بــني أجهــزة 

  .التعاون يف جمال إنفاذ القانون

ــة حــول  مقدَّمــة مــذكِّرة، ٥وســوف ُتعــرض علــى الفريــق العامــل، للنظــر يف البنــد      مــن األمان
ــدةاملمارســات و التحــدِّيات ــسيق    يفاجليِّ ــاون والتن ــال التع ــات    ،جم ــادل املعلوم ــك تب ــا يف ذل  مب

وستــشمل الوثيقــة خمتلــف  . االســتخبارية وغريهــا مــن املعلومــات، ملكافحــة هتريــب املهــاجرين  
 املهـرَّبني إعـادة املهـاجرين       مبا يف ذلك مسائل    ،غري الرمسي و الرمسي منها    ،أنواع التعاون الدويل  

  التـدقيق يف وإضـافة إىل ذلـك، سـيتم     . يد الـوطين   بالتعاون والتنسيق على الـصع     املتعلقةواملسائل  
  .غريها من املعلوماتومسألة تبادل املعلومات االستخبارية 
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    الوثائق    
  التنــسيق، وجمــال التعـاون    يفاجليِّـدة املمارسـات  و التحــدِّيات مــن األمانـة حـول   مقدَّمـة  مـذكِّرة 

غريهـا مـن املعلومـات، ملكافحـة هتريـب املهـاجرين            ومبا يف ذلك تبادل املعلومـات االسـتخبارية         
)CTOC/COP/WG.7/2012/5(  
    

    اعتماد التقرير  - ٧  
  . األمانة مشروع ذلك التقريرعدُّسُتوسيعتمد الفريق العامل تقريرا عن االجتماع 
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      املرفق
      تنظيم األعمال املقترح    

  الوقتالتاريخ و
جدول بند 

  العنوان والوصف  األعمال

      مايو/يارأ ٣٠األربعاء، 
  االجتماعافتتاح   )أ( ١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب( ١  

هتريب جترمي جمال  يف اجليِّدةاملمارسات و التحدِّيات  ٢  
  اً قضائيمرتكبيه ومالحقة فيه والتحقيق املهاجرين 

هتريب جترمي جمال  يف اجليِّدةاملمارسات و التحدِّيات  ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  ) تابع (اًقضائيمرتكبيه ومالحقة فيه والتحقيق املهاجرين 

      
      مايو/يارأ ٣١، اخلميس

محاية املهاجرين  يف جمال اجليِّدة واملمارسات التحدِّيات  ٣  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
   ومساعدهتماملهرَّبني

 هتريب جمال منع يف اجليِّدةاملمارسات و التحدِّيات  ٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  املهاجرين

      
      يونيه/ حزيران١اجلمعة، 

  ،التنسيقوالتعاون جمال  يف اجليِّدةاملمارسات و تالتحدِّيا  ٥  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
ستخبارية وغريها من االمبا يف ذلك تبادل املعلومات 

   ملكافحة هتريب املهاجرين،املعلومات

  مسائل أخرى  ٦  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  عتماد التقريرا  ٧  

  


