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  الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين
  ٢٠١٢يونيه / حزيران١ - مايو / أيار٣٠فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٥َّالبند 

  التحدِّيات واملمارسات اجليِّدة يف جمال التعاون 
  والتنسيق، مبا يف ذلك تبادل املعلومات االستخبارية 

        ينوغريها من املعلومات، ملكافحة هتريب املهاجر
  التحدِّيات واملمارسات اجليِّدة يف جمال التعاون والتنسيق،     

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

      مذكّرة من األمانة    
    مقّدمة  -أّوالً  

تحــدة ملكافحــة  األطــراف يف اتفاقيــة األمــم امل  الــصادر عــن مــؤمتر ٥/٣عمــالً بــالقرار   -١
 فريـق عامـل حكـومي دويل مؤقـت مفتـوح العـضوّية حـول                اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، أُنـشئ     

هتريب املهاجرين من أجل إسداء املشورة إىل املؤمتر ومـساعدته علـى تنفيـذ الواليـة املنوطـة بـه                     
ل التفاقيـة  فيما يتعلق بربوتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمّـ     

  .األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

وحــثّ املـــؤمتر يف ذلـــك القـــرار الـــدول األطـــراف علـــى أن تـــضع أو تعـــّزز، حـــسب    -٢
ــوبني        ــسليم املطل ــدويل، مبــا يــشمل التعــاون علــى ت ــادة فــرص التعــاون ال ــوانني لزي ــضاء، ق االقت

───────────────── 
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 ذلـك، أوصـى املـؤمتر الـدولَ األطـراف بـأن ترسـي               وباإلضـافة إىل  . واملساعدة القانونية املتبادلة  
عملية تنسيق بـني األجهـزة أو تعّززهـا، حـسب مقتـضى احلـال، وأهـاب بالـدول األطـراف أن                      
تنظر يف إنشاء قنوات اتصال مباشرة بني أجهزة مراقبة احلـدود واحملافظـة علـى تلـك القنـوات،                   

  .حسب االقتضاء، وتعزيز التعاون يف جمال إنفاذ القانون

 / حزيران ١مايو إىل   / أيار ٣٠وستنعقد دورة الفريق العامل األوىل يف فيينا، بالنمسا من            -٣
  .٢٠١٢يونيه 

وقد أعّدت األمانة ورقة املعلومات األساسية هذه لتساعد الفريـق العامـل يف مـا جيريـه                -٤
  .من مناقشات

    
    مسائل للنقاش  -ثانياً  

  :اجرين يوّد اعتبار املسائل التالية أساسا للمداوالتلعلّ الفريق العامل املعين بتهريب امله  -٥

  كيف يصبح التعاون الرمسي أكثر فعالّية؟  •  

مــا هــي أنــواع اتفاقــات وترتيبــات التعــاون الــيت ميكــن للــدول األطــراف وضــعها    •  
لتعزيز اجلهود املبذولة من أجل منع ظاهرة هتريب املهـاجرين ومكافحتـها ومحايـة     

  حقوقهم؟

  بادل املعلومات بسرية وفعالية؟كيف ميكن ت  •  

  ما هي احملافل اليت ميكن استعماهلا لتبادل املعلومات واخلربات؟  •  

ــادل اخلــربات يف جمــال وضــع        •   كيــف ميكــن للــدول األطــراف تقاســم املــوارد وتب
  الربامج التدريبية وتطبيقها؟

  ا؟كيف ميكن للتدريب على تدعيم مكافحة هتريب املهاجرين أن يصبح متناسق  •  

كيف ميكن مساعدة الوكـاالت واجلهـات القائمـة بـالتحقيق يف جهودهـا الراميـة                  •  
إىل التعــاون مــع نظرياهتــا يف الــدول األخــرى علــى ختطــي حــواجز اللغــة والثقافــة   

  والبريوقراطية وتعزيز الثقة؟

  كيف ميكن تعزيز التعاون الدويل حلماية الشهود يف قضايا هتريب املهاجرين؟  •  

ــدول األطــراف دعــم املالحقــات القــضائية اخلارجــة عــن نطــاق     كيــف ميكــن   •    لل
  واليتها على أفضل حنو؟
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كيف ميكن تعزيز التعاون على استعمال تقنيـات التحـّري اخلاصـة دون املخـاطرة           •  
  حبياة املهاجرين وسالمتهم؟

ــادل املعلومــات      •   ــا هــي منــاذج أفــضل املمارســات لتب  االســتخبارية وغريهــا مــن  م
  كافحة هتريب املهاجرين؟ ملاملعلومات

ــسهيل التعــاون علــى إعــادة        •   ــها لت ــشريعات وتعديل هــل ينبغــي إعــادة النظــر يف الت
  بني؟املهاجرين املُهرَّ

إعــادة علــى هــل ينبغــي وضــع اتفاقيــات وترتيبــات أو تنقيحهــا لتــسهيل التعــاون     •  
  بني؟املهاجرين املهرَّ

اإلقليميـة وكـذلك املنظمـات      كيف ميكن تعزيـز التعـاون مـع املنظمـات الدوليـة و              •  
  بني؟جرين املهرَّاغري احلكومّية املعنية لتسهيل عملية إعادة امله

    
  حملة عاّمة عن املسائل املطروحة وتوجيهات بشأن التصّدي   -ثالثاً  

      لتهريب املهاجرين    
      التعاون الرمسي وغري الرمسي  -ألف  

افحـة جرميـة هتريـب املهـاجرين املنظمـة      ميثّل التعاون الدويل عامال أساسيا يف منـع ومك    -٦
إذ ميكن حلادثة هتريب واحدة أن تـؤدي إىل حتقيقـات ومالحقـات يف              . العابرة للحدود الوطنية  

. واليات قضائية متعّددة مما يستدعي تعاونا فّعاال بني األطراف الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائيـة              
ــة م   بــو هّمــة علــى حــد ســواء حــىت ال يفلــت مهرِّ  وتعتــرب أســاليب التعــاون الرمسيــة وغــري الرمسّي

وقـد يكـون أسـلوب مــا أكثـر مالءمـة أو أكثـر قابليــة       . املهـاجرين مـن العقـاب علـى جــرائمهم    
ل، بـالتوازي، أسـاليب التعـاون       ستعَموميكن أن تُ  . للتنفيذ من غريه حسب كل حالة على حدة       

  .يب املهاجرينالدويل الرمسية وغري الرمسية يف الكثري من عمليات التصّدي لتهر

وميكن أن يـستند التعـاون الـدويل الرمسـي إىل معاهـدات أو اتفاقـات ثنائيـة أو متعـددة                       -٧
ــة         ــساعدة القانوني ــوبني وامل ــسليم املطل ــة بت ــات املتعلق ــك االتفاق ــا يف ذل ــة مب األطــراف أو إقليمي

 األمـم املتحـدة     ويف حال غياب مثل تلـك االتفاقـات، تـوفّر اتفاقيـة           . املتبادلة يف املسائل اجلنائية   
ويف حــال عــدم . ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة أساســا للتعــاون بــني الــدول األطــراف  

وجــود إطــار تعاهــدي للتعــاون الــدويل، تتعــاون الــدول علــى أســاس االحتــرام واملعاملــة باملثــل   
  .يِّدةباعتبار ذلك من املمارسات اجل
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وغالبا ما يكون التعـاون  . ألساسية للتعاون الرمسيومتثّل مقبولية األدلة يف احملكمة امليزة ا        -٨
ومــع ذلــك، فكــثريا مــا تكــون . الرمســي اخليــار الوحيــد عنــدما يــستلزم األمــر اختــاذ تــدابري قــسرية

متطلّبات التعاون الرمسي مكلفة وتستغرق الكثري من الوقت فيصبح التعـاون الرمسـي يف احلـاالت                
و األمـر علـى سـبيل املثـال عنـد اعتـراض عمليـات         اليت تـستلزم تـدخال سـريعا غـري فّعـال كمـا هـ              

 الكفيلـة بتـذليل هـذه     يِّدةوتتمثل املمارسة اجل  . هتريب مهاجرين تعّرض حياهتم وسالمتهم للخطر     
العقبة يف ضمان تزويد املوظفني الذين حيتاجون على األرجح إىل السعي إلقامـة تعـاون رمسـّي أو     

 طلبـات أو االسـتجابة إليهـا بـأجنع قـدر ممكـن وأن          توفريه مبا يلـزم مـن مـوارد ومعلومـات لتقـدمي           
  .يدركوا مىت ميكنهم السعي إلقامة تعاون غري رمسي قبل التعاون الرمسي وحّتى عوضا عنه

ويشمل التعاون غري الرمسي التواصل بـني أجهـزة الـشرطة علـى مـستوى العمليـات يف                    -٩
لتبــادل املــأمون والــسريع   إطــار التمــاس املــساعدة علــى التحقيقــات وتقــدميها قــصد تيــسري ا       

وميكــن أن تتخــذ التــدابري الالزمــة هلــذا التعــاون غــري الرمســي بــني ضــباط الــشرطة  . للمعلومــات
 كان اهلدف إجراء مالحقة قضائية، فينبغـي أن تـصبح           اإذأمَّا  . املعنيني أو أجهزة الشرطة املعنية    

  .بول األدلة يف احملكمةاالتصاالت غري الرمسية بني أجهزة الشرطة ذات طابع رمسي ليتسىن ق

ومن أهم مزايا التعاون غري الرمسي كونه أكثر فاعلية ومرونة وأقـلّ كلفـة مـن التعـاون            -١٠
الرمسي، ومن مث أكثر مالءمة يف احلاالت اليت تكون فيها مـسألة الوقـت جوهريـة حفاظـا علـى              

ض املخــاطر ومــع ذلــك، حتــّف باســتخدام التعــاون غــري الرمســي بعــ . الــسالمة ومحايــة لــألرواح
ــؤّد. والتحــّديات الكــربى ــات أو   إذ ميكــن أن ي ــة العملّي ي ســوء اســتعمال املعلومــات إىل عرقل

 يف إطـار    يِّـدة وتـشمل املمارسـات اجل    . تعريض حياة املعنيني بإنفاذ القـانون واملهـاجرين للخطـر         
ارهتا احلّد من تلك األخطار التأكَد من اطّالع منفذي القـانون علـى اجلهـات الـيت يـتعني استـش                

 للموظفني القدرة على تقييم األخطـار قبـل         قبل السعي إلقامة تعاون غري رمسي والتأكد من أنَّ        
وقد يساعد إنشاء َوحدات اتصال وتعـيني ضـباط اتـصال علـى التعـاون      . السعي إلقامة التعاون  

  .غري الرمسي ومحاية االتصاالت غري الرمسية

اون الرمسـي وغـري الرمسـي علـى إنفـاذ القـانون       وهناك عدد من التحّديات اليت تعرقل التع      -١١
ومن تلك التحّديات تنّوع النظم القانونية وهياكل إنفاذ القانون، وعـدم وجـود             . على حد سواء  

ــات االســتخبارية    ــادل املعلوم ــصال لتب ــوات ات ــات قن ــن املعلوم ــا م ــنُّ  وغريه ــّوع ال ــة ج املتَُّه، وتن بع
اللغـوي، وعـدم ثقـة األطـراف الفاعلـة بعــضها      واألولويـات، وحتـديات علـى الـصعيدين الثقـايف و     

وتتمثـل املمارسـة    . وميثل الدور الذي يؤديه األفراد أهم عنصر يف توطيد التعـاون الـدويل            . بعضب
 يف هذا الصدد يف أن تطِلع الدول األطراف املمارسني املختصني ونظـراءهم مـن الواليـات          يِّدةاجل

ون، ويف تزويـد املمارسـني املختـصني بـاملوارد          القضائية األخرى علـى إجـراءات ومتطلبـات التعـا         



 

V.12-51999 5 
 

  CTOC/COP/WG.7/2012/5

لتـوفري خـدمات الترمجـة    (الالزمة للسعي إىل إقامة التعاون وتقدميـه، مبـا يف ذلـك املـوارد البـشرّية             
 أيـضا بالنـسبة للـدول األطـراف يف         يِّـدة وتتمثـل املمارسـة اجل    . واملـوارد التقنيـة   ) على سـبيل املثـال    

لسلطات الوطنيـة املختـصة احلاسـويب املباشـر الـصادر عـن             استعمال وسائل للتعاون تشمل دليل ا     
مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية وأداة كتابـة طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة،            

  .ويتناول املرفق هاتني األداتني مبزيد من التفصيل مع إيراد بريديهما اإللكترونيني

مكافحة هتريب املهاجرين الدول األطراف بأن تنظـر يف          من بروتوكول    ١٧وُتلزم املادة     -١٢
إمكانية إبرام اتفاقات ومذكّرات تفاهم فيما بينها لتحديد أنـسب وأجنـع التـدابري ملنـع ومكافحـة                  

 يف هذا الصدد إىل     يِّدةوهتدف املمارسة اجل  . ظاهرة هتريب املهاجرين ولتعزيز أحكام الربوتوكول     
كول يف تلك االتفاقات أو الترتيبات مبا يف ذلك منـع ظـاهرة             جتسيد الغرض األساسي من الربوتو    

  .بني يف الوقت نفسههتريب املهاجرين ومكافحتها ومحاية حقوق املهاجرين املهرَّ
    

      االستخبارية وغريها من املعلوماتتبادل املعلومات  -باء  
لــدولَ  مــن بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين ا    ١٠ مــن املــادة  ١ لــزم الفقــرةُ ُت  -١٣

خاصة الدول الـيت هلـا حـدود مـشتركة أو           و ،األطراف بتبادل املعلومات ذات الصلة باملوضوع     
وعلـى تلـك املعلومـات أن تـشمل نقـاط           . اليت تقع على الدروب اليت يهرَُّب عربهـا املهـاجرون         

االنطالق واملقصد، وكذلك الدروب والناقلني ووسائل النقل املـستخدمة لتـهريب املهـاجرين؛             
 التنظيمات أو مجاعات اجلرمية املنظَّمة الضالعة وأسـاليب عملـها؛ وصـحة وثـائق الـسفر                 وهوية

الصادرة عن البلد الطرف وسالمتها من حيث الشكل، وكذلك سرقة مناذج وثـائق الـسفر أو                
اهلوية أو ما يتصل بذلك من إساءة استعماهلا؛ ووسـائل وأسـاليب إخفـاء األشـخاص ونقلـهم،                  

أو اهلوية أو استنساخها أو حيازهتا بصورة غري مشروعة أو غري ذلـك مـن               وحتوير وثائق السفر    
أشكال إساءة اسـتعماهلا، وسـبل كـشف تلـك الوسـائل واألسـاليب؛ والتجـارب واملمارسـات                  
التشريعية والتدابري الرامية إىل منـع ظـاهرة هتريـب املهـاجرين ومكافحتـها؛ واملعلومـات العلميـة          

إنفاذ القانون، بغية تعزيز قدرة بعـضها الـبعض علـى منـع هتريـب               والتكنولوجية املفيدة ألجهزة    
  .عنه والتحري املهاجرين وما يتصل به من سلوك وكشفه

ــة تبــادل املعلومــات خاصــة بــني   ١٠ املــادة وعلــى الــرغم مــن أنَّ   -١٤  تقتــرح أن تــتم عملّي
ــّرب عرب         ــيت ُيه ــدروب ال ــى ال ــع عل ــيت تق ــشتركة أو ال ــا حــدود م ــيت هل ــدول األطــراف ال ــا ال ه

 يف هـذه احلالـة تتمثـل يف الـسعي إىل حتـصيل املعلومـات علـى          يِّـدة  املمارسـة اجل   املهاجرون، فإنَّ 
أوسع نطاق ممكن على الصعيدين اإلقليمي وعرب اإلقليمي للحيلولـة دون نقـل املهـّربني دروب                

  .التهريب إىل مناطق ال تشملها أنشطة التعاون
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 عندما يتلقّاها أصـحاب املـصلحة املعنيـون    دة إالَّوال تكون عملية تبادل املعلومات مفي      -١٥
 يف هـذا الـصدد يف أن تنـشئ          يِّـدة وتتمثل املمارسـة اجل   . الذين يف مقدورهم التصّرف بناء عليها     

الدول منظومة أو آلّيـة تعـاون متكامـل لتبـادل املعلومـات وتنـسيق األنـشطة يف مـا بـني أجهـزة                        
  .رة وأجهزة أخرى ذات صلةإنفاذ القانون ومراقبة احلدود وسلطات اهلج

ــرة    -١٦ ــزم الفق ــادة  ٢وتل ــدول    ١٠ مــن امل  مــن بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين ال
قيد من قيود االستعمال اليت يفرضها البلـد الـذي   يِّ ألاألطراف اليت تتلقى املعلومات باالمتثال  

ىل التشجيع علـى عـدم       يف هذا الصدد، اهلادفة إ     يِّدةوتتمثّل املمارسة اجل  . أرسل تلك املعلومات  
التردد يف تبادل املعلومـات بـسبب املخـاوف بـشأن سـالمتها، يف وضـع منـاهج حلمايـة سـالمة                    
املعلومات حبيث ال يسمح باحلـصول عليهـا إال ملـن حيتاجهـا، وفـرض عقوبـات علـى كـلّ مـن                        

  .يكشف املعلومات أو يسيء استعماهلا

ومـن املـستبعد أن   . يف األمـر فائـدة هلـا    وتتردد الـدول يف تقـدمي املعلومـات إذا مل يكـن               -١٧
تتبادل تلك الدول املزيد من املعلومـات مـستقبال مـا مل يـتم إعالمهـا مبـا حتققـه العدالـة اجلنائيـة             

وتتمثـل املمارسـة   . من مكاسب ناجتة عّما قدمته من معلومات بطريقة مباشـرة أو غـري مباشـرة      
للمعلومات الدول املقدِّمـة لتلـك املعلومـات مبـا           يف هذا الصدد يف أن تبلغ الدول املتلقية          يِّدةاجل

  .مت حتقيقه من نتائج قصد التشجيع على املبادرة بتبادل املعلومات
    

    التدريب واملساعدة التقنية  -جيم  
 مــن بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين الــدول      ١٤ مــن املــادة  ١لــزم الفقــرة  ُت  -١٨

تخّصـصة مـن أجـل مـوظفي اهلجـرة وغريهـم مـن              األطراف بتوفري أو تعزيـز بـرامج التـدريب امل         
وعـالوة  . بني معاملـة إنـسانية    املوظفني املعنيني مبنـع هتريـب املهـاجرين ومعاملـة املهـاجرين املهـرَّ             

 مـن الربوتوكـول تقتـضي أن تتعـاون الـدول األطـراف              ١٤ من املـادة     ٢ الفقرة   على ذلك، فإنَّ  
حلكوميــة وســائر املنظمــات ذات الــصلة  فيمــا بينــها ومــع املنظمــات الدوليــة واملنظمــات غــري ا  

وعناصر أخرى من اجملتمع املدين، حسب االقتضاء ضمانا لتـوفري التـدريب الـالزم ملنـع هتريـب                  
  .املهاجرين ومكافحته والقضاء عليه

، من أجل التوّصل إىل فهم مشترك ملكافحة هتريـب املهـاجرين           يِّدةوتتمثّل املمارسة اجل    -١٩
 اجلنائية هلذه الظاهرة، يف أن تتعاون الدول األطراف على إعداد بـرامج             ولتدابريِ تصّدي العدالة  

وميكن أن ينتج عن التدريب املشترك للموظفني الذين ُيطلـب منـهم التعـاون           . تدريبية وتنفيذها 
مع بعضهم البعض تبادل فّعال للموارد خيـدم األهـداف املـشتركة، وفهـم أعمـق للتحـّديات يف                 

  .، وتعزيز لعالقات التعاون بني النظراء يف خمتلف الدولخمتلف الواليات القضائية
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وميكن للدول أن تنظر يف االستعانة مبا تقّدمه املنظمات الدولية من مـواد تدريبيـة مثـل                   -٢٠
أدلة التدريب األساسي واملتعمق الستقصاء ومالحقة عمليات هتريب املهـاجرين الـصادرة عـن              

وتعكــس تلــك املــواد التدريبيــة أفــضل     .  واجلرميــةمكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات    
مــن الــنظم القانونيــة للبلــدان   أيٍّاملمارســات علــى الــصعيد الــدويل، وهــي غــري متعارضــة مــع    

  .األصلية وبلدان العبور واملقصد، وُصّممت حبيث تتكيف مع الظروف احمللية لكل بلد

 املهــاجرين الــدول  مــن بروتوكــول مكافحــة هتريــب ١٤ مــن املــادة ٣وتــدعو الفقــرة   -٢١
ــور       ــدان العب ــدان األصــلية وبل ــة للبل ــساعدة املالئم ــدمي امل ــر يف تق ــذهب . األطــراف إىل النظ وت

 هبذه التوصية أبعد من ذلك بضمان تقدمي املـساعدة التقنيـة لـدول املقـصد الـيت                  يِّدةاملمارسة اجل 
  .تنقصها املعرفة واملعلومات والقدرات واملوارد الالزمة للتصّدي لتهريب املهاجرين

    
    التحقيقات واملالحقة القضائية  -دال  

 الوطنيـة ضـمانُ أن   من أكرب التحّديات أمام التحقيق يف اجلرمية املنظمة العابرة للحدود   -٢٢
ففي غياب التعـاون الـالزم علـى التحقيـق يف           . تكون أساليب التحقيق عابرة للحدود هي أيضا      

جرائم هتريب املهاجرين، ميكن للمهربني أن يفلتوا من العدالة بنقل أمـاكن وجـودهم وممارسـة                
 هبـذا الـشأن     دةيِّوتتمثل املمارسة اجل  . أنشطتهم وموجوداهتم بعيدا عن متناول فريق التحقيقات      

. يف ضمان تعاون وثيق على طول دروب التهريب حبيث ال يتـرك جمـال لإلفـالت مـن العقـاب                   
والتحــّدي املطــروح يف جمــال التعــاون الــدويل علــى التحقيــق يف هتريــب املهــاجرين هــو ختطــي     

  .حواجز اللغة والثقافة والبريوقراطية وانعدام الثقة بني األجهزة

اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة    مــن ٢٠وتــشّجع املــادة   -٢٣
ويطـرح ذلـك النـوع مـن        . الدول األطراف على التعاون يف استخدام أساليب التحّري اخلاصـة         

 هتريـب املهـاجرين خيـص       إذ إنَّ . التعاون حتديات خاصة أمام التحّريات حول هتريب املهاجرين       
ن التهريب، وينبغي أن تعطى األولويـة ال للتحقيقـات،          البشر حتديدا خبالف األنواع األخرى م     

ويتعرقـل التعـاون بـني الـدول بـشأن اسـتخدام أسـاليب              . بل للحفاظ على أرواحهم وسالمتهم    
التحــّري املتخّصــصة يف حــال اخــتالف درجــة األولويــة الــيت تعطيهــا كــل دولــة معنيــة حلقــوق   

 أن تتعـاون الـدول األطـراف مـن خـالل             يف هـذا الـصدد يف      يِّدةوتتمثل املمارسة اجل  . املهاجرين
تـوفري مــا يلــزم مــن مــوارد بــشرية وتقنيـة وغريهــا، باإلضــافة إىل بنــاء قــدرات التحــّري الالزمــة   
الستخدام تقنيات التحقيق املتخصصة مع محاية حقـوق املهـاجرين وفقـا لربوتوكـول مكافحـة                

 .هتريب املهاجرين
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 عــابرة للحــدود الوطنيــة العديــد مــن   كمــا يطــرح هتريــب املهــاجرين باعتبــاره ظــاهرة    -٢٤
فقـد يكـون الـشهود واألدلّـة مـن واليـات قـضائية              . التحّديات يف جمال مالحقة املهرِّبني قضائيا     

غري تلك الـيت تـتم فيهـا احملاكمـة ممـا يـستدعي تعاونـا دوليـا مكثفـا حلمايـة الـشهود مـن انتقـام                            
 قــضائية أخــرى، وضــمان إمكانيــة    املهــرِّبني، ودعمــا لــشهاداهتم املقّدمــة يف حمــاكمِ واليــات     

احلــصول علــى أدلّــة مقبولــة مــن واليــة قــضائية معّينــة واســتعماهلا للمحاكمــة يف واليــة قــضائية  
بني  ملواجهــة هــذه التحــّديات الــسماح للمهــاجرين املهــرَّ  يِّــدةوتــشمل املمارســات اجل. أخــرى

اسـتعمال الـشهادات عـن طريـق     بالبقاء يف البلد لالستعانة هبم يف إجراءات العدالة اجلنائية، أو ب     
وصالت فيديو مباشرة وتسجيالت صـوتية ومرئيـة حـىت يتـسىن للمهـاجرين الـذين أعيـدوا إىل                   

  .بلداهنم األصلية اإلدالء بشهاداهتم منها
    

    بنيإعادة املهاجرين املهرَّ  -هاء  
  مـن بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين الـدول األطـراف بالتعـاون              ١٨ُتلزم املادة     -٢٥

وجيــب علــى الــدول األطــراف، عنــد الطلــب، القبــول بعــودة  . بنيعلــى إعــادة املهــاجرين املهــرَّ
ويــشمل هــذا التعــاون . مواطنيهـا والنظــر يف قبــول مــن لــديهم أو كــان لـديهم احلــق يف اإلقامــة  

التحقــق مــن وضــعية املهــاجرين باعتبــارهم مــواطنني أو مقــيمني دومنــا تــأخري مفــرط، وقبــول      
وثـائق أو تـراخيص الزمـة تـسمح لألشـخاص بـالعودة مـرة               أيِّ   وتقـدمي    األشخاص من جديد،  

  .أخرى إىل الدولة الطرف املتلقية للطلب كلما اقتضى األمر ذلك

 يف هذا الصدد، وإن مل يشترطها بروتوكول هتريب املهاجرين، هي أن            يِّدةواملمارسة اجل   -٢٦
لّ الدول األطراف تقـوم، باإلضـافة إىل ذلـك،    ولع. ُيَعيََّن جهاز ما ملراقبة عملية اإلعادة وتنسيقها    

مبراجعة القوانني وسّنها أو تنقيحها ملا يف ذلك من فائدة، ضمانا إللزام املوظفني باالسـتجابة، أو                
بني، ومــن متــتعهم بالــسلطة  النظــر يف االســتجابة، لطلبــات التعــاون علــى إعــادة املهــاجرين املهــرَّ   

  . يف حالة توخي إعادة مواطن أو مقيم دائمالقانونية الالزمة إلصدار وثائق السفر

بني العديـد مــن القـضايا املهّمــة يف إطـار القــانون الــدويل،    وتـثري إعــادة املهـاجرين املهــرَّ    -٢٧
وهلـذا الـسبب، تـنص      . وخصوصا قانون حقوق اإلنـسان وقـانون الالجـئني والقـانون اإلنـساين            

اجرين على جواز تعاون الـدول مـع    من بروتوكول مكافحة هتريب امله١٨ من املادة ٦الفقرة  
 األمـم   يةوقـد تكـون أطـراف مثـل مفوضـ         . املنظمات الدولية املعنيـة علـى تنفيـذ عمليـة اإلعـادة           

املتحدة لشؤون الالجئني، واملنظمة الدولية للهجرة، وجهات فاعلـة أخـرى مـن منظمـات غـري              
 عمليــة اإلعــادة وفقــا حكومّيــة وغريهــا مــن األطــراف الفاعلــة يف اجملتمــع املــدين الزمــة لتنفيــذ  

 يف هـذا الـصدد، رغـم عـدم          يِّـدة وتتمثـل املمارسـة اجل    . لربوتوكول مكافحـة هتريـب املهـاجرين      
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اعتبارها شرطا إلزاميا يف الربوتوكول، يف إبرام الدول اتفاقات تعاون وتعزيـز قنـوات االتـصال                
  . مع املنظمات املعنية لتسهل عملية التعاون على إعادة املهاجرين

    
    التعاون والتنسيق على الصعيد الوطين  - واو  

وتــشترك يف . دة عمليــة التعــاون والتنــسيق يف جمــال مكافحــة هتريــب املهــاجرين معقَّــ  إنَّ  -٢٨
العمليات الوطنية للتصّدي الـشامل لتـهريب املهـاجرين بالـضرورة أجهـزة متعـددة لـديها خمتلـف                   

قـدر اإلمكـان بـني النـهج اهلادفـة إىل           ي االتـساق    وينبغـي تـوخِّ   . الواليات وتلعـب أدوارا متمـايزة     
التصّدي لتهريب املهاجرين والسياسات املعنية وكذلك اجلهود اإلقليمية والدولية الرامية إىل منع            

 يف هـذا الـصدد يف وضـع النـهج           يِّـدة وتتمثـل املمارسـة اجل    . ظاهرة هتريب املهـاجرين ومكافحتـها     
لـوطين واإلقليمـي والـدويل وذلـك لـضمان      الوطنّية بالتعاون مع أصحاب املصلحة علـى الـصعيد ا     

  .وضوح األدوار وتنسيق تدابري التصّدي ودعمها لبعضها البعض

 وتنقــيح سياســات التــصّدي  دور مجيــع أصــحاب املــصلحة مراجعــةَوقــد يتطلّــب تنــسيُق  -٢٩
 منـع  النـهوج املـراد اتِّباعهـا بـشأن    لتهريب املهاجرين وغريها من املسائل ذات الصلة عند تصميم   

، يف هـذا الـصدد، يف إنـشاء هيئـة           يِّـدة وتتمثـل املمارسـة اجل    . هرة هتريب املهاجرين ومكافحتها   ظا
. للتنسيق يف مـا بـني األجهـزة ملعاجلـة قـضايا هتريـب املهـاجرين يف مجيـع أجهـزة احلكومـة املعنيـة                        

 وميكن لتلك اهليئة أن تنشئ منتدى تعقد خالله اجتماعات تنسيقية بشكل منتظم ضـماناً لتوافـق             
وتساعد اهليئـات املركزيـة التنـسيق       . تدابري التصّدي لتهريب املهاجرين وتفادي ازدواجية اجلهود      

على مـستوى الـسياسات والعمليـات مـساعدة كـبرية، كمـا ميكنـها جعـل التعـاون الـدويل أكثـر                       
 يف هـذا الـصدد يف قيـام تلـك اهليئـات يف هنايـة املطـاف                  يِّـدة وتتمثـل املمارسـة اجل    . كفاءة وفاعلية 

مبراقبة تنفيذ سياسات مكافحـة هتريـب املهـاجرين وتقيـيم االحتياجـات يف جمـايل التـدريب وبنـاء                 
  .القدرات وفقا لذلك

عنصر فاعل مماثل ملراقبة آثار تنفيـذ الـسياسات         أيِّ  وجيوز للدول تعيني مقرِّر وطين أو         -٣٠
املنــهجيني   أو خطــط العمــل الوطنيــة علــى أنــشطة هتريــب املهــاجرين، والتجميــع والتحليــل         

للمعلومــات الــصادرة عــن خمتلــف اجلهــات الفاعلــة، وتعزيــز التعــاون بــني الــدول واملنظمــات     
  .الدولية واملنظمات غري احلكومية ومكونات اجملتمع املدين
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    املرفق
      حةاألدوات الرئيسّية واملوارد املقتَر    

دة املعين مكتب األمم املتح، من إعداد جمموعة أدوات مكافحة هتريب املهاجرين
  باملخدِّرات واجلرمية

مكتـب األمـم املتحـدة املعـين     ، الـيت أعـدَّها    أدوات مكافحة هتريـب املهـاجرين      مت جمموعةُ مُِّص
مــساعدة الــدول علــى تنفيــذ بروتوكــول مكافحــة هتريــب       مــن أجــل   ،باملخــدِّرات واجلرميــة 

دة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة      املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتح         
ن توجيهات وممارسات واعدة وتوصي باسـتعمال مراجـع يف جمـاالت            وهي تتضمَّ . عرب الوطنية 

  . على وجه التحديد التعاون الدويل يف جمال العدالة اجلنائية٦وتتناول األداة . نةمواضيعية معيَّ

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/toolkit-to-combat-

smuggling-of-migrants.html 
    

 ،دليل التدريب األساسي على التحقيق يف هتريب املهاجرين واملالحقة القضائية ملرتكبيه
   مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميةمن إعداد

ــضائية        ــة الق ــاجرين واملالحق ــب امله ــق يف هتري ــى التحقي ــدريب األساســي عل ــل الت ــه دلي ملرتكبي
الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية دليل عملي وأداة تدريبية للعـاملني              

مت منـائط فرديـة ميكـن تكييفهـا وفقـاً           مِّوقـد صُـ   . يف جمال العدالة اجلنائية يف مجيـع أحنـاء العـامل          
يــل الــربامج الحتياجــات خمتلــف املنــاطق والــدول وميكــن أن تــستخدم كأســاس لترفيــع أو لتكم

  .التدريبية اإلضافية التابعة ملعاهد التدريب الوطنية

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Basic_Training_ 

Manual/Basic_Training_Manual_e-book_English_web_version.zip 
    

 مكتب من إعداد ،اجرينق الستقصاء ومالحقة عمليات هتريب املهدليل التدريب املتعمِّ
  األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية

يعتمــد دليــل التــدريب املتعّمــق الستقــصاء ومالحقــة عملّيــات هتريــب املهــاجرين الــصادر عــن   
مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة علـى دليـل التـدريب األساسـي لتعزيـز الفهـم                     

شجيع الــدول األطــراف علــى اتبــاع هنــج متــآزر إزاء عمليــة املــشترك للمفــاهيم ذات الــصلة وتــ
ويعـرض الـدليل هنجـا عمليـا        . التصدي جلرمية هتريب املهاجرين املنظمة العابرة للحدود الوطنّية       
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يف التحقيق يف جرائم هتريـب املهـاجرين ومالحقـة مرتكبيهـا قـضائيا، ويقـّدم ممارسـات واعـدة                    
  .ر واملقصد بغض النظر عن نظمها القانونيةصاحلة لكل من الدول األصلية ودول العبو

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/in-depth-training-

manual-on-smuggling-of-migrants.html 
    

 مكتب األمم من إعدادإطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين، 
  رات واجلرميةباملخدِّاملتحدة املعين 

يتمثل إطار العمل لتنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين يف أداة مساعدة تقنية هتدف إىل 
ويهدف إطار العمل الدويل إىل . دعم التنفيذ الفّعال لربوتوكول مكافحة هتريب املهاجرين

ت اليت تشوب مساعدة الدول األطراف واجلهات الفاعلة غري احلكومية على حتديد ومعاجلة الثغرا
ويعتمد على الصكوك .ما تتخذه من تدابري للتصّدي لتهريب املهاجرين وفقا للمعايري الدولية

الدولية، وااللتزامات السياسية، واملبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات التباع هنج شامل إزاء منع 
كان تتعلق باملالحقة ويتكون إطار العمل الدويل من أربعة أر. ظاهرة هتريب املهاجرين ومكافحتها

  ).والتنسيق(، والوقاية والتعاون )واملساعدة(، وتوفري احلماية )والتحقيق(القضائية 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Framework_for_ 

Action_Smuggling_of_Migrants.pdf 
    

 مكتب األمم املتحدة املعين ادمن إعد ،القانون النموذجي ملكافحة هتريب املهاجرين
  باملخدِّرات واجلرمية

ــذ         ُو ــدول يف تنفي ــساعدة ال ــن أجــل م ــاجرين م ــب امله ــوذجي ملكافحــة هتري ــانون النم ضــع الق
األحكام الواردة يف بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكّمـل              

ويهـدف القـانون النمـوذجي إىل    .  عـرب الوطنيـة  التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة         
املــساعدة علــى مراجعــة وتعــديل التــشريعات احلاليــة وكــذلك اعتمــاد تــشريعات جديــدة، عــن  

بني ومـساعدهتم؛   طريق أحكام منوذجية حول جترمي هتريب املهـاجرين؛ ومحايـة املهـاجرين املهـرَّ             
 جمـال مكافحـة هتريـب املهـاجرين         والتعاون والتنسيق داخل األجهزة وفيمـا بينـها؛ والتعـاون يف          
  .بنيعن طريق البحر؛ والعمليات املتعلقة بإعادة املهاجرين املُهرَّ

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_SOM_A_ 

ebook_V1052714.pdf 
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  قاعدة بيانات السلطات الوطنية املختّصة عرب االتصال احلاسويب املباشر

 سـلطة وطنيـة خمتـصة لتلقّـي طلبـات      ٤٠٠ة البيانات معلومـات االتـصال بـأكثر مـن      م قاعد تقدِّ
تــسليم اجملــرمني؛ واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة؛ ونقــل احملكــوم علــيهم؛          
واالّتجار غري املشروع باملخّدرات حبـراً؛ وهتريـب املهـاجرين حبـراً؛ وهتريـب األسـلحة الناريـة،                   

وهـي حتتـوي أيـضا، بغيـة تيـسري التواصـل وحـل املـشاكل         . ذه الطلبات ومعاجلتها والرد على ه  
ــدول يف        ــاليمي، علــى معلومــات حــول عــضوية ال ــصعيد األق ــصة علــى ال ــسلطات املخت بــني ال
الــشبكات اإلقليميــة احلاليــة، واملتطلبــات القانونيــة واإلجرائيــة الــيت جيــب مراعاهتــا يف الطلبــات  

. تحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة أساسـا قانونيـا للطلبـات              واستخدام اتفاقية األمم امل   
ويتاح الدليل للسلطات املختصة واألجهزة احلكومية عرب االتصال احلاسويب املباشر مـن خـالل       

  .حساب مستخدم

www.unodc.org/compauth/en/index.html 
    

مكتب األمم املتحدة املعين  من إعدادأداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، 
  باملخّدرات واجلرمية

ــاون         ــات التع ــداد طلب ــى إع ــدول عل ــة ال ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــات امل ــة طلب ــساعد أداة كتاب ت
 معرفـــة أو خـــربة يف جمـــال إعـــداد طلبـــات  وتكـــاد األداة ال تتطلـــب أيَّ. واملـــساعدة الدوليـــة

ليــة إعــداد الطلــب  حــسب نـــوع     وتقــود األداة املــستخدم خطــوة خبطــوة يف عم    . املــساعدة 
املساعدة املتبادلة، باستخدام سلسلة من االستمارات النموذجية مث ُتجمع األداةُ مجيع البيانـات              
املقّيدة وتعـد طلبـاً صـحيحاً وكـامالً وفّعـاالً توطئـة إلدخـال أيِّ تعـديالت حتريريـة هنائيـة عليـه                        

دولـة، وهـي    يِّ  وضـوعية واإلجرائيـة أل    وميكن تكييف األداة لتتماشـى مـع القـوانني امل         . وتوقيعه
متكن املستخدم من استخراج معلومات بشأن املعاهدات والتـشريعات الوطنيـة وتـشمل نظامـاً               

  .ملتابعة القضايا املتعلقة بالطلبات الواردة والصادرة

تيـة  واألداة متوفّرة حاليا باللغات اإلنكليزية واإلسبانية والروسـية والربتغاليـة والبوسـنية والكروا            
  .والصربية ولغة اجلبل األسود

www.unodc.org/mla/ 

 


