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املعقود يف فيينا  تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين،    
      ٢٠١٢ يونيه/ حزيران١مايو إىل / أيار٣٠من 

    مقدِّمة  -أوال  
 عـرب الوطنيـة يف   اجلرمية املنظَّمة مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة    حَّبر  -١

 ،ول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحـر واجلـو          تنفيذ بروتوك " املعنون   ٥/٣قراره  
بنتــائج املــشاورات الــيت "  عــرب الوطنيــةاجلرميــة املنظَّمـة املكمـل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  

ت حكــومي ر إنــشاء فريــق عامــل مؤقَّــأجراهــا اخلــرباء احلكوميــون خــالل دورتــه اخلامــسة وقــّر
اجلرميـة   مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      ٣٢من املادة  ٣دويل مفتوح العضوية وفقا للفقرة     

 مـن النظـام الـداخلي للمـؤمتر، يرأسـه أحـد أعـضاء               ٢ مـن املـادة      ٢ عرب الوطنية والفقرة     املنظَّمة
مكتب املؤمتر، لكي يسدي املشورة إىل املؤمتر ويساعده على تنفيذ واليتـه املتعلقـة بربوتوكـول        

ــة األمــم املتحــدة     مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طر   ــرب والبحــر واجلــو، املكمــل التفاقي يــق ال
  . عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمةملكافحة 

 املؤمتر أيضا أن يقـوم الفريـق العامـل املؤقـت احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية                    وقرَّر  -٢
واملعين بتهريب املهاجرين بـإجراء مـشاورات حـول مجلـة أمـور منـها اخلـربات واملمارسـات يف            

  .ال تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرينجم
    

    التوصيات  -ثانيا  
ــه / حزيــران١مــايو إىل / أيــار٣٠اعتمــد الفريــق العامــل يف اجتماعــه املعقــود مــن     -٣ يوني

  :التوصيات التالية
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    التجرمي والتحقيق واملالحقة القضائية  - ألف  
ــى بروتوكــو        -٤ ــصديق عل ــد بالت ــم بع ــيت مل تق ــدول ال ــي حــث ال ــب  ينبغ ل مكافحــة هتري

  .املهاجرين أو االنضمام إليه على أن تنظر يف القيام بذلك
زهــا، عنــد يينبغــي أن تواصــل الــدول األطــراف اســتعراض تــشريعاهتا ذات الــصلة وتعز   -٥

ى جترميها يف بروتوكـول     االقتضاء، مبا يف ذلك التشريعات اجلنائية وأن جترِّم فيها األفعال املتوخّ          
، وذلـك بوسـائل منـها استـصدار         اجلرميـة املنظَّمـة   رين واتفاقيـة مكافحـة      مكافحة هتريـب املهـاج    

  .العقوبات املناسبة اليت تتفق مع طبيعة اجلرم وجسامته
 مسـات مـشتركة،    ، يف بعض احلاالت،    لتهريب املهاجرين واالجتار باألشخاص    نَّرغم أ   -٦

 يتطلـب التـصدي لكـل       ينبغي للدول األطـراف أن تأخـذ يف االعتبـار أهنمـا جرميتـان متمايزتـان               
  .منهما تدابري قانونية وعملياتية وسياساتية منفصلة

ف جهودهــا يف جمــال التعــاون علــى املــستويني الــوطين   ينبغــي للــدول األطــراف أن تكثّــ   -٧
ــدريب املتخــصّ   ــوفري الت فــني بإنفــاذ القــوانني واملــوظفني   ص للمــوظفني املكلّوالــدويل مــن أجــل ت

  .اص املعنيني جبمع األدلة يف نقاط اعتراض املهاجرين املهرَّبنيالقضائيني، من قبيل تدريب األشخ
ينبغي للدول األطراف أن تدعو الشركاء املعنـيني، مبـا يف ذلـك مكتـب األمـم املتحـدة                 -٨

 بغـرض تعزيـز قـدرات    التقنيـة ، إىل مواصلة توفري املـساعدة       )املكتب (املعين باملخدرات واجلرمية  
علـى   املهـاجرين والتحقيـق فيـه ومالحقـة مرتكبيـه قـضائيا،           الدول األطراف على جتـرمي هتريـب      

  .ساعدهتا على إدراج أحكام بروتوكول هتريب املهاجرين يف تشريعاهتا الوطنيةمب سبيل املثال
ينبغي للدول األطراف أن جتمع املعلومات ذات الـصلة وأن تتبادهلـا، وذلـك بأسـاليب                  -٩

ظمـة الدوليـة    اإلقليمية احلالية مثل قاعدة بيانـات املن      من بينها استخدام قواعد البيانات الدولية و      
من أجل زيـادة فعاليـة التـدابري الراميـة إىل جتـرمي هتريـب املهـاجرين                 ) نتربولاإل(للشرطة اجلنائية   

ــضائيا     ــه ق ــة مرتكبي ــه ومالحق ــق في ــات   . والتحقي ــك املعلوم ــشمل تل ــن   وميكــن أن ت ــات ع بيان
  .ريب املهاجريناجلماعات اإلجرامية املنظمة الضالعة يف هت

كتب أن جيمع املعلومات ويعد تقريرا عامليا وافيـا عـن           امل إىل أن تطلب    توّد الدول   لعلَّ  -١٠
 التقـارير احلاليـة   استكمالهتريب املهاجرين، وذلك بالتعاون الوثيق مع الدول األطراف بغرض    
بغـي أن يـشمل هـذا    وين. ذات الصلة املقدمة من املنظمات الدولية مثل املنظمة الدوليـة للـهجرة     

 مــن بروتوكــول مكافحــة ١٠التقريــر العــاملي مجيــع أنــواع املعلومــات الــوارد ذكرهــا يف املــادة  
 الناشـئة ووسـائل     والدروب العابرة لألقاليم    الدروبهتريب املهاجرين مبا يف ذلك التركيز على        
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ف يف مكافحـة     الـيت تواجههـا الـدول األطـرا        التحـدِّيات وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا      . النقل
ــستفادة     ــدروس امل ــشريعية واســتخدام  واخلــرباتهتريــب املهــاجرين وأفــضل املمارســات وال  الت

إجـراء  كتـب   امل إىلويطلب الفريق العامل    . تهومكافحهتريب املهاجرين   التدابري اإلدارية يف منع     
  . إعداد ذلك التقريراملترتبة علىتقييم لآلثار من حيث املوارد 

التقنيـة فيمـا يتعلـق    كتـب أن يـوفر املـساعدة    امل إىل أن تطلـب  طراف تودّ األ الدول   لعلَّ  -١١
روابط اليت قد تكون قائمة بني هتريب املهاجرين والفساد وغسل األموال وغري ذلـك              بتحري ال 

  . عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمةأشكال من 
 االســتفادة مــن  أن تنظــر يف مــنح املهــاجرين املهــرَّبني حــق األطــراف تــوّد الــدول لعــلَّ  -١٢

برامج محاية الشهود احمللية بغية تشجيعهم على التعاون واإلدالء بشهاداهتم وتيسري التحقيقـات             
  .مع اجلناة ومالحقتهم قضائيا وإدانتهم

 أن تنظر يف تـضمني سياسـاهتا وممارسـاهتا إنـشاء آليـات تتـيح            األطراف تودّ  الدول   لعلَّ  -١٣
بني ومالحقتـهم قـضائيا،     رِّة يف التحقيقـات اجلنائيـة مـع املهـ         املـساعد  إسداء   بنيرَّللمهاجرين امله 

وذلك مثال مبـنحهم تـصاريح إقامـة مؤقتـة يف بلـدان املعـرب أو املقـصد أو الـسماح هلـم بـاإلدالء                     
 بالفيــديو أو التــداولبــشهاداهتم مــن بلــداهنم األصــلية، وذلــك بوســائل منــها، عنــد االقتــضاء،    

  .بشهادته إىل بلد العبور أو املقصد لإلدالء السماح للشاهد بالعودة بشكل قانوين
ــلَّ  -١٤ ــدول لعـ ــودّ  الـ ــراف تـ ــة     األطـ ــى جرميـ ــررة علـ ــاجلزاءات املقـ ــة بـ ــر يف التوعيـ    أن تنظـ

ــسوِّ      هتريــب املهــاجرين، وال  ــردع كــل مــن ت ــشديد، وذلــك ل ــد اقتراهنــا بظــروف الت   ل ســيما عن
  .له نفسه ارتكاهبا

هتريـب املهـاجرين، أن تنظـر يف إدراج ظـروف           ، عنـد جتـرمي      األطـراف تـودّ    الدول   لعلَّ  -١٥
 مـن بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين،      ٦ من املـادة  ١لجرائم الواردة يف الفقرة لمشددة  

مــن  مــن الربوتوكــول، وذلــك ٦ مــن املــادة ٣ الــواردة يف الفقــرة املــشددةظــروف الإضــافة إىل 
  .أجل تيسري التنفيذ الفعَّال ألحكام الربوتوكول

 للدول األطراف، عند التحقيق يف جرائم هتريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيهـا،            ينبغي  -١٦
ــضاء،   ــد االقت ــة  إجــراءأن تكفــل، عن ــزامن مــن أجــل   حتقيقــات مالي ــشكل مت ــدات  ب ــع العائ  تتب

  .املكتسبة من هذه اجلرمية وجتميدها ومصادرهتا
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يمـا تبذلـه مـن     ينبغي للدول األطراف أن تراعي سالمة األشخاص املعنيني وحقـوقهم ف            -١٧
جهود للكشف عن جرائم هتريب املهاجرين والتحري بشأهنا، مبـا يف ذلـك اجلهـود الراميـة إىل                  

  .استخدام تقنيات التحري اخلاصة
الـسفر، مبـا يف ذلـك عـن     واهلويـة  وثـائق   ميكن للدول األطراف أن تنظر يف تعزيـز أمـن             -١٨

 يـدوياً ة عـن مجيـع الوثـائق املقـروءة          باع خطة منظمة الطـريان املـدين الـدويل لالستعاضـ          طريق اتّ 
يف أن تنظـر     األطـراف تـودّ    الـدول    ولعلَّ. بالوثائق البيومترية وتعزيز القدرة على فحص الوثائق      

  . إساءة استخدام اهلوية بغية احلصول على وثائق هوية ألغراض هتريب املهاجرينجترمي
ق بـني األجهـزة املعنيـة علـى          أن تنظـر يف إنـشاء آليـات تنـسي          األطراف تـودّ   الدول   لعلَّ  -١٩

أو حتسني تلك اآلليـات، وذلـك للتوفيـق بـني األولويـات وتعزيـز التـضافر يف                  /الصعيد الوطين و  
  .العمل على مكافحة هتريب املهاجرين

ــع         -٢٠ ــستويات ملن ــع امل ــى مجي ــاون عل ــز التع ــدول األطــراف أن تنظــر يف ســبل تعزي ميكــن لل
م  بواسطة اسـتخدا   اليت ُترتكب افحة هتريب املهاجرين    ومكافحة اجلرائم املشمولة بربوتوكول مك    

 وميكــن أن يــشمل ذلــك التعــاون تبــادل املعلومــات  ؛نترنــتإلالتكنولوجيــات احلديثــة، وخاصــة ا
  . بالتجرمي والتحقيق واملالحقة القضائيةمبزيد من الفعالية فيما يتعلقوأفضل املمارسات 

    
    احلماية واملساعدة  - اءب  

طراف أن حتترم حقوق اإلنـسان األساسـية للمهـاجرين املهـرَّبني، بـصرف              ينبغي للدول األ    -٢١
  .النظر عن وضعهم كمهاجرين أو جنسياهتم أو جنسهم أو عرقهم أو سنهم أو دينهم

 اآلراء واملعلومـات وأفـضل    أن تتبـادل   الـدول    إىل أن تطلـب     األطـراف تـودّ    الدول   لعلَّ  -٢٢
  .حقوق اإلنسان للمهاجرين املهرَّبنياملمارسات بشأن التدابري املتخذة حلماية 

 ينبغي أن تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة، مبـا يف ذلـك التـدابري التـشريعية، عنـد                   -٢٣
ــة املهــاجرين املهــ   ــضرورة، حلماي ــز أو التعــذيب أو غــري ذلــك مــن     رَّال بني مــن العنــف أو التميي

ة، وكـذا مـن انتـهاك حقـوقهم، وإتاحـة           ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية والالإنـسانية واملهينـ        
 ضــحايا هــمبني ممــن رَّ للمهــاجرين املهــالقانونيــةســبل الوصــول الفعلــي إىل العدالــة واملــساعدة  

  .ذلكب التشريعات الوطنية تسمحرائم أخرى عندما جل
ــ" أن تنظـــر يف إنـــشاء األطـــراف تـــوّد الـــدول لعـــلَّ  -٢٤ متاحـــة " صال ســـاخنةخطـــوط اتـ

 حــاالت انتــهاك حقــوقهم وإحالتــهم إىل اجلهــات املناســبة   للكــشف عــنبني رَّللمهــاجرين املهــ
  .لتوفري احلماية هلم
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 يف اخلـارج    ممثليها القنصليني والدبلوماسيني   أن تنظر يف إشراك      األطراف تودّ  الدول   لعلَّ  -٢٥
ويف حـاالت االحتجـاز، ينبغـي للـدول     .  وتقـدمي املـساعدة هلـم   ملهاجرين املهـرَّبني ا محاية   تعزيزيف  
ــات       ا ــا للعالق ــة فيين ــا مبوجــب اتفاقي ــة عليه ــا خاصــا لاللتزامــات الواقع ــويل اهتمام ألطــراف أن ت

  . من بروتوكول هتريب املهاجرين١٦ من املادة ٥الفقرة يف  إليه املشارنحو الالقنصلية، على 
تعزيز التعاون فيما بينـها إىل أقـصى حـد ممكـن مـن أجـل        على   الدول األطراف    ُتشجَّع  -٢٦

  .هتريب املهاجرين عن طريق البحر، وذلك وفقا للقانون الدويل للبحارمنع وقمع 
ينبغــي للــدول األطــراف، مــع مراعــاة أحكــام البــاب الثــاين مــن الربوتوكــول، أن تــويل       -٢٧

بني يف البحـر، وتعطـي األولويـة        رَّاهتماما خاصا لألخطار اليت حتدق حبياة وسالمة املهاجرين املهـ         
  . يف هتريب املهاجرينستخدمُيمتهم عند اكتشاف مركب للمحافظة على أرواحهم وسال

ينبغي للدول األطراف أن تعاجل االحتياجات اخلاصـة للفئـات الـضعيفة مـن املهـاجرين                  -٢٨
  . احلوامل واملصحوبات بأطفال والقُصَّر غري املصحوبني النساءاملهرَّبني، مبا يشمل

  .ر الدويل حلماية املهاجرين وطاليب اللجوءينبغي للدول األطراف أن تأخذ يف االعتبار اإلطا  -٢٩
ــلَّ  -٣٠ ــدول لع ــودّ  ال ــهريب    األطــراف ت ــصدي لت  أن تنظــر يف إشــراك اجملتمــع املــدين يف الت

حلماية واملساعدة وإقامـة قنـوات اتـصال بـني          ا تدابري   اإلسهام يف  خالل   منسيما   املهاجرين، ال 
لتحقيـق فيهـا ومالحقـة الـضالعني        السلطات املعنية بالكشف عن عمليـات هتريـب املهـاجرين وا          

  . ميكنهم املساعدة يف توفري العون للمهاجرين املهرَّبنيالذينفيها قضائيا ومقدمي اخلدمات 
لقـوانني احملليـة، مبـا يف       ل حقوقهم طبقـاً  ينبغي للدول األطراف أن ُتطلع املهاجرين على          -٣١

يمـا خيـص العـودة الطوعيـة،         واخليـارات املتاحـة هلـم ف       الطعـن  أمور أخرى، احلق يف      ضمنذلك  
  .حيثما تكون منطبقة

    
    املنع  - جيم  

ينبغي للدول األطراف أن تتبع هنجا شـامال إزاء منـع هتريـب املهـاجرين يـشمل تـدابري                     -٣٢
 وبنـاء القـدرات والتوعيـة واختـاذ         ومراقبتـها  وتعزيـز صـحة الوثـائق        بفعاليـة تتعلق مبراقبة احلدود    

  .اب اجلذرية للتهريبالتدابري املتصلة مبعاجلة األسب
 الـشبكات اإلجراميـة     نَّ أ مراعـاة يف إطار تعزيز صحة الوثائق، ينبغي للـدول األطـراف             -٣٣

 هــذه التــدابري بتقــدمي طلبــات احتياليــة الستــصدار  تتحايــل علــىالــضالعة يف هتريــب املهــاجرين 
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لـك   علـى ذلـك، اختـاذ تـدابري أخـرى لفحـص ت          ًء وينبغي، بنـا   ؛جوازات سفر وتأشريات دخول   
  . تصُدر فيها تلك الوثائق عن سلطة خمتصةالالطلبات بدقة وكشف احلاالت اليت 

 أمـن مـا تـصدره مـن وثـائق هويـة             أن تعـزِّز  ، حسب االقتـضاء،     ينبغي للدول األطراف    -٣٤
 مـن  تقنيـة  النظـر يف طلـب مـساعدة       تـودّ ولعلـها   . وسفر وقدرهتا على كشف الوثائق االحتيالية     

  . املنظمات اإلقليمية أو الدولية يف هذا الشأنالدول األطراف األخرى أو
 ميكن أن تشارك فيهـا وسـائط        ،ينبغي للدول األطراف أن تقوم حبمالت إعالمية عامة         -٣٥

مـن أجـل التوعيـة مبـضار هتريـب املهـاجرين            ،  لتواصـل االجتمـاعي   اإلنترنت ل اإلعالم وشبكات   
سـرهم، مـن األخطـار الـيت        أُو للوقـوع ضـحيته، ال سـيما الـشباب           وحتذير األشخاص املعرضـني   

  .ينطوي عليها
ــلَّ  -٣٦ ــدول لع ــودّ  ال ــل، وال  األطــراف ت ــة شــركات النق ســيما خطــوط    أن تنظــر يف توعي

توقيـع جـزاءات    أن تقـضي ب    أيـضا    ولعلـها تـودّ   . الطريان، باملخاطر املرتبطة باالحتيال املـستندي     
ة وثــائق الركــاب الــذين د مــن صــحة وصــالحيكُّــالتأب اللتزامهــاعلــى الــشركات الــيت ال متتثــل 
 كــذلك أن تنظــر يف إقامــة آليــات األطـراف تــودّ  الــدول ولعــلّ. يـسافرون عــرب احلــدود الدوليــة 
  .يف الوقت املناسب على املعلومات اخلاصة بالركابللحصول من تلك الشركات 

 لـدى إصـدار التأشـريات فـضال عـن      التـدقيق ينبغي للدول األطراف أن تنظـر يف تعزيـز      -٣٧
 منــع اســتخدام أراضــيها كنقــاط عبــور مــن جانــب  علــىكــي تــساعد ل تأشــرياهتا شــروط إنفــاذ

  .األشخاص الضالعني يف عمليات هتريب املهاجرين
 ينبغي للدول األطراف أن تأخذ يف االعتبار أمهيـة التعـاون الثنـائي واملتعـدد األطـراف،                  -٣٨

مـن أجـل تعزيـز مراقبـة احلـدود       ،مبا يشمل التعاون على الصعيد اإلقليمي ومع البلـدان اجملـاورة       
وإجــراء التحقيقــات املــشتركة وتبــادل املعلومــات العملياتيــة واالســتخبارية بــصورة غــري رمسيــة  

  .ووضع برامج هتدف إىل نشر الوعي والتدريب بني اجلهات الفاعلة املعنية
اعـد   مثـل قو ،قواعد البيانـات العملياتيـة القائمـة    على استخدام    الدول األطراف    ُتشجَّع  -٣٩

عــن تبــادل املعلومــات، مبــا يف ذلــك املعلومــات عــن اجلنــاة و      مــن أجــل   ،نتربــولإلبيانــات ا
 مـن الربوتوكـول   ٦األشـخاص املـشتبه يف ارتكـاهبم أيـا مـن اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف املـادة          

  .وعن الوثائق املفقودة أو املسروقة
 ميكنـها املـساعدة   لبيانـات نـشاء مراكـز جلمـع وحتليـل ا    يف إ أن تنظر    علىالدول  ُتشجَّع    -٤٠

  .ه ملنع هتريب املهاجرين وقمعاألدلةاملستندة إىل على تنمية املعرفة واختاذ التدابري 
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نــشر ضــباط مــن خــالل  أن تعــزز جهودهــا يف جمــال املنــع  األطــراف تــوّدلــدول ا لعــلَّ  -٤١
إنـشاء   فمـن شـأن  أمـا علـى الـصعيد الـوطين،        . شتركةاملـ تحقيـق   التصال واملشاركة يف أفرقـة      اال

أفرقة متكاملة إلنفاذ قوانني احلدود وإقامة آليات تنسيق تشارك فيها مجيع األجهزة املعنية مبنـع               
  .أن يساهم يف منع هذه اجلرميةومكافحته هتريب املهاجرين 

ــة ملنــع هتريــب املهــاجرين  ومــن أجــل اســتكمال   -٤٢ ــه اجلهــود املبذول ميكــن أن ،  ومكافحت
تـستخدم احملافـل املـشتركة بـني الوكـاالت القائمـة الـيت تعـاجل                ُيطلب من املنظمـات الدوليـة أن        

  .هذه املسائل، مثل فريق اهلجرة العاملي
    

    التعاون الدويل  - دال  
 الرمسيـة  أشـكال التعـاون والتنـسيق     ، إىل أقـصى حـد ممكـن،         أن تـستخدم  لـدول   لينبغي    -٤٣

  .مي والوطين ملكافحة هتريب املهاجرين على الصعيد الدويل واإلقليالرمسيةوغري 
 كأساس قانوين للتعـاون الـدويل،   اجلرمية املنظَّمة ينبغي للدول األطراف أن تستخدم اتفاقية         -٤٤
  .كافحة هتريب املهاجرينمل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني، يف شكلسيما  وال
دويل يف أن تـستجيب يف غـضون مـدة معقولـة لطلبـات التعـاون الـ       علـى  الدول   ُتشجَّع  -٤٥

  .القضايا املتصلة بتهريب املهاجرين
، ال سـيما يف     ربةتبـادل اخلـ   القـدرات و  ينبغي للدول أن تضطلع بأنشطة مـشتركة لبنـاء            -٤٦

بغيـة  جمايل معاجلة املعلومات االستخبارية وغريها من املعلومات ومناولـة املعلومـات احلـساسة،               
  .منع هتريب املهاجرين وكشفه والتصدي له

 الـدول   لَّساسيا للتعاون الدويل الفعال، لع     الثقة املتبادلة متثل شرطا مسبقا أ      نَّ بأ تسليماً  -٤٧
للتـدقيق  وإجـراءات    أن تتخذ تدابري لبنـاء الثقـة مـن قبيـل إنـشاء وتعزيـز شـبكات عملياتيـة                     توّد

  .ة والدولية واإلقليمية الوطنياملستوياتعلى 
دة لتبـــادل املعلومـــات حَّـــيذيـــة موتنفوقنـــوات  أن تـــضع إجـــراءات تـــوّد الـــدول لعـــلَّ  -٤٨

 وذلك بشكل منـتظم     ،، بشأن أمور منها التهديدات احملتملة     املعلوماتاالستخبارية وغريها من    
  .وموقوت ومأمون

 أن تشجع إجـراء حتقيقـات مـشتركة باعتبارهـا وسـيلة فعالـة               األطراف تودّ  الدول   لعلَّ  -٤٩
  .لتبادل املعلومات االستخبارية وسائر املعلومات
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 مــن بروتوكــول هتريــب املهــاجرين، ينبغــي للــدول األطــراف أن ختطــر ٨ للمــادة اًوفقــ  -٥٠
األمني العام بتعيني سلطة تتلقى طلبات املساعدة وتـرد عليهـا، وذلـك بغـرض مكافحـة هتريـب                   

كتــب بــذلك التعــيني وتــدرج تلــك امل أن تبلــغ تــوّد الــدول ولعــلَّ. املهــاجرين عــن طريــق البحــر
  .لسلطات الوطنية املختصةاملعلومات يف دليل ا

ــوّد الــدول لعــلَّ  -٥١  تفاصــيل أن تنــشئ قنــوات اتــصال مفتوحــة ومباشــرة، مبــا يف ذلــك    ت
االتصال بالوكاالت ذات الصلة واألفراد املعنيني، وذلك لتيـسري التعـاون غـري الرمسـي والرمسـي                 

  .مكافحة هتريب املهاجرينعلى 
بـرامج  ا بني بلـدان املنـشأ والعبـور واملقـصد،           فيم أن تضع،  أن تنظر يف     توّد الدول   لعلَّ  -٥٢

ــة    . بنيرَّلعــودة املهــاجرين املهــ  ــة الدولي ــدول أن تطلــب مــساعدة املنظمــات احلكومي وميكــن لل
  .واجملتمع املدين، عند االقتضاء

بني مباشـرة إىل األمـاكن الـيت أتـوا منـها            رَّر الدول يف إعادة املهاجرين امله     ينبغي أن تنظ    -٥٣
  . مع إيالء املراعاة الواجبة حلقوقهمأاملنشيف بلدان 

 ومواصـلة   التقنية أن تدعو املكتب إىل تيسري وتوفري املساعدة         األطراف تودّ  الدول   لعلَّ  -٥٤
  . يف مكافحة هتريب املهاجريناملستخدمة التقنية املساعدة أدوات وتعميم وضع

    
    اجملاالت املقترحة للعمل يف املستقبل  - هاء  

العامـل املعـين بتـهريب املهـاجرين أن يواصـل إسـداء املـشورة إىل املـؤمتر         ينبغـي للفريـق     -٥٥
ــد       ــه املتعلقــة بربوتوكــول هتريــب املهــاجرين، وذلــك بغــرض توطي ــذ واليت ويــساعده علــى تنفي

  .التعاون الدويل يف ذلك اجملال
، تقنيــة عقــد حلقــات مناقــشة أن تيــسِّر الفريــق العامــل يــود أن يطلــب إىل األمانــة لعــلَّ  -٥٦
 باستخدام تقنيات التحري اخلاصـة يف       فيما يتعلق  أفضل املمارسات    عن املقبل،   اجتماعهالل  خ

 للـسماح بتبـادل   وكاالت  عّدة  قضايا هتريب املهاجرين، وكذا بشأن إقامة مراكز مشتركة بني          
 بــني الوكــاالت تــدابري التــصدي هلــذا التــهريبوتنــسيق اخلاصــة بتــهريب املهــاجرين املعلومــات 

  .مماثلة يف الدول األطراف األخرىوبني مراكز 
 عمــل أولويــات جناعــة لتحديــد الطرائــق أن تنظــر يف أكثــر األطــراف تــوّد الــدول لعــلَّ  -٥٧

 هالفريق العامل مستقبال وأن تنظر يف إدراج بند يف جدول أعمـال كـل اجتمـاع مـن اجتماعاتـ                 
  . متابعة التوصيات اليت اعتمدها يف اجتماعه السابقعن
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ناقش املؤمتر برنامج العمل املقبل للفريق العامل والذي قد يتـضمن مواضـيع             ينبغي أن ي    -٥٨
 تبادل املعلومات االستخبارية والتعاون الـدويل واحلمايـة واملـساعدة وغـري ذلـك مـن البنـود             عن

  .ذات الصلة
    

      تنظيم االجتماع  -ثالثا  
    افتتاح االجتماع  - ألف  

  مـايو إىل  / أيـار ٣٠يب املهـاجرين يف فيينـا مـن      قد اجتماع الفريق العامـل املعـين بتـهر        ُع  -٥٩
  .وانعقدت ست جلسات خالل الدورة. ٢٠١٢يونيه / حزيران١
جلـسيت الفريـق العامـل       الذي تـرأس  ) املكسيك(يرامسو الرا كابريرا    إوافتتح االجتماع     -٦٠

الثـة  ، رئـيس الفريـق العامـل، اجللـسات الث         )األرجنـتني (و كوريـا    يـ وخينأوتـرأس   . األوىل والثانية 
وأدلت األمانة ببيانات استهاللية يف إطار بنـود جـدول األعمـال            . والرابعة واخلامسة والسادسة  

  .٥ إىل ٢من 
)  والـصني  ٧٧الــ نيابة عن جمموعة    (وتكلم يف اجللسة االفتتاحية ممثلو كل من السلفادور           -٦١

  .ألمانة كلمةكما ألقت ا. وكندا) ي والكاريبنيابة عن دول أمريكا الالتينية (وإكوادور 
 من جدول األعمال، تـوىل إدارة املناقـشات الـيت ترأسـها             ٥ إىل   ٢ويف إطار البنود من       -٦٢

لفــيس أو) حــدة األمريكيــةالواليــات املت(ســريغاال اإلبــن . ميــشيل ج: رئــيس الفريــق كــل مــن 
يــسال إميانويــل غيبــارا  إو) الفلــبني(كونيخــوس اإلبــن  . يــستبان بإو) ندونيــسياإ(ســوهايلي 

  ).الواليات املتحدة األمريكية(وسكوت هاتفيلد ) سيكاملك(
فرنـسا، الفلـبني،    : لو الدول األطراف التالية يف بروتوكول هتريب املهـاجرين        وتكلم ممثِّ   -٦٣

املكسيك، كندا، أذربيجان، أستراليا، الواليات املتحدة األمريكيـة، االحتـاد الروسـي، هولنـدا،              
، األرجنــتني، تــونس، الــسلفادور، اجلزائــر، إســبانيا،     بلجيكــا، غواتيمــاال، نيوزيلنــدا، تركيــا   

كــوادور، نيجرييــا، الربتغــال، سويــسرا، لبنــان، اململكــة   إاململكــة العربيــة الــسعودية، رومانيــا،  
  .يرلندا الشمالية، الصني، شيلي، النمساإاملتحدة لربيطانيا العظمى و

  .وتكلم املراقبان عن اليابان وتايلند  -٦٤
  . العامل أيضا إىل كلمة ألقاها املراقب عن املنظمة الدولية للهجرةواستمع الفريق  -٦٥
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     جدول األعمالإقرار  - باء  
، ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٣٠ املعقودة يف    ىل الفريق العامل بتوافق اآلراء، يف جلسته األو       أقرَّ  -٦٦

  :ت التايل املؤقَّعمالاألجدول 
  املسائل التنظيمية  -١  
  افتتاح االجتماع؛  )أ(    
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(    
 يف جمال جترمي هتريـب املهـاجرين والتحقيـق فيـه     يِّدة واملمارسات اجل التحدِّيات  -٢  

  .ومالحقة مرتكبيه قضائيا
  .بني ومساعدهتمرَّ يف جمال محاية املهاجرين املهيِّدة واملمارسات اجلالتحدِّيات  -٣  
  . جمال منع هتريب املهاجرين يفيِّدة واملمارسات اجلالتحدِّيات  -٤  
 يف جمال التعـاون والتنـسيق، مبـا يف ذلـك تبـادل         يِّدة واملمارسات اجل  التحدِّيات  -٥  

  .املعلومات االستخبارية وغريها من املعلومات، ملكافحة هتريب املهاجرين
  .مسائل أخرى  -٦  
  .اعتماد التقرير  -٧  

    
    احلضور  - جيم  

لــو الــدول التاليــة األطــراف يف بروتوكــول مكافحــة ثِّحــضر اجتمــاع الفريــق العامــل مم  -٦٧
كــوادور، إســتراليا، أ ســبانيا،إد الروســي، أذربيجــان، األرجنــتني،   االحتــا: هتريــب املهــاجرين 

يطاليـا، بـاراغواي، الربازيـل، الربتغـال، بلجيكـا، بنمـا، بوركينـا فاسـو،                إوكرانيـا،   أندونيسيا،  إ
مهوريــة الدومينيكيــة، اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، بولنــدا، بــريو، تركيــا، تــونس، اجلزائــر، اجل

مجهوريــة مولــدوفا، جنـــوب أفريقيــا، الـــدامنرك، رومانيــا، الـــسلفادور، ســلوفاكيا، الـــسويد،      
، فنلنـدا،  )البوليفاريـة -مجهوريـة  (زويال  فـن ،  الفلـبني مان، غواتيمـاال، فرنـسا،      سويسرا، شيلي، عُ  

انيا، مصر، املكسيك، اململكة العربيـة الـسعودية،        قربص، كندا، كوستاريكا، كينيا، لبنان، ليتو     
يرلنــدا الــشمالية، ناميبيــا، النمــسا، نيجرييــا، نيكــاراغوا،  إاململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و 

  .نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية
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ــثَّ   -٦٨ ــل   وكــان مم ــة للتكام ــة إقليمي ــضا االحتــاد األورويب، وهــو منظم ــصادي طــرف  ال أي    االقت
  .يف الربوتوكول

ــة املو   ثِّوُم  -٦٩ ــدول التالي ــراقبني ال ــت مب ــول  قِّل ــى الربوتوك ــة عل ــا : ع ــة(بوليفي ــّد-دول دة املتع
  .، تايلند، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، سري النكا، لكسمربغ، اليابان)القوميات

ــيت ل   وُمثِّ  -٧٠ ــة ال ــدول التالي ــراقبني ال ــت مب ــا يف  ل ــست أطراف ــه قِّالربوتوكــول وال موي ــة علي   : ع
، باكستان، زمبابوي، السودان، الصني، قطر، كوبا، كوت ديفوار،         )اإلسالمية-مجهورية(إيران  

  .كولومبيا، ماليزيا، املغرب، اليمن
ى دعوة مفتوحة من اجلمعية العامة للمـشاركة بـصفة          قَّفلسطني، وهي كيان تل   لت  وُمثِّ  -٧١

  .مجيع املؤمترات الدولية اليت تعقد برعايتهامراقب يف دوراهتا ويف أعمال 
  . األمم املتحدة لشؤون الالجئنيمبراقب مفوضيةُلت وُمثِّ  -٧٢
  . الدولية للهجرة، وهي منظمة حكومية دولية مبراقب املنظمةُوُمثِّلت  -٧٣
  .CTOC/COP/WG.7/2012/INF.1/Rev.2وترد قائمة املشاركني يف الوثيقة   -٧٤
    

    الوثائق  - دال  
  .ترد يف مرفق هذا التقرير قائمة بالوثائق املعروضة على الفريق العامل  -٧٥
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    املرفق
    قائمة بالوثائق املعروضة على الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين    

  رقم الوثيقة
بند جدول 
  العنوان أو الوصف  األعمال

CTOC/COP/WG.7/2012/1 جدول األعمال املؤقت وشروحه  )ب (١  
CTOC/COP/WG.7/2012/2 يف جمال جترمي هتريب يِّدة واملمارسات اجلالتحدِّيات  ٢ 

  املهاجرين والتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه قضائيا
CTOC/COP/WG.7/2012/3 يف جمال محاية املهاجرين يِّدة واملمارسات اجلالتحدِّيات  ٣ 

  بني ومساعدهتمرَّامله
CTOC/COP/WG.7/2012/4 يف جمال منع هتريب يِّدةسات اجل واملمارالتحدِّيات  ٤ 

  املهاجرين
CTOC/COP/WG.7/2012/5 يف جمال التعاون يِّدة واملمارسات اجلالتحدِّيات  ٥ 

والتنسيق، مبا يف ذلك تبادل املعلومات االستخبارية 
  وغريها من املعلومات، ملكافحة هتريب املهاجرين

CTOC/COP/WG.7/2012/CRP.1 ٥  Conclusions of the International Conference on the 
Smuggling of Migrants: Challenges of and Progress 

in Implementing the Protocol against the 
Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, held 

in Mexico City from 16 to 18 April 2012 

  


