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  *من جدول األعمال املؤقَّت ٤ البند
  التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون على الصعيد اإلقليمي، 

        ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية
التجارب : : االتِّجار باألشخاص وهتريب املهاجرين٢حلقة العمل     

ويف محاية شهود  الناجحة يف جمال التجرمي ويف تباُدل املساعدة القانونية
      **وضحايا االتِّجار بصورة فعَّالة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال

      ورقة معلومات أساسية    
  ملخَّص  

رات واملمارسات األخرية يف جمـال مكافحـة   ن التطوُّورقة املعلومات األساسية هذه تبيِّ  
ريــب املهــاجرين. وبصــفة فيمــا يتعلــق بالســخرة، ويف جمــال هت االجتــار باألشــخاص، وخصوصــاً

 تللممارسات الواعـدة يف جمـاال  تعرض أمثلة وأكثر حتديداً، تناقش الورقة التحديات الرئيسية 
ومحايـة حقـوق ضـحايا االجتـار      تعاون القضائي على الصـعيد الـدويل  التجرمي وإنفاذ القانون وال

  وضحايا هتريب املهاجرين.
  

                                                         
 * A/CONF.222/1.  
مم املتحدة ملنع نامج األألعضاء يف شبكة برللمعاهد ا عرب عن تقديرهاحدة أن ُتاألمانة العامة لألمم املت تودُّ **  

اجلرمية والعدالة اجلنائية، وال سيما املعهد األورويب ملنع اجلرمية ومكافحتها، املنتسب إىل األمم املتحدة، 
  يف إعداد وتنظيم حلقة العمل. ساعدةملدِّها يد امل
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    مةمقدِّ  - أوالً  
ل االجتار باألشخاص وهتريب املهـاجرين حتـديات خطـرية يف عـامل اليـوم املعـومل.       يشكِّ  -١

ان أرباحـا غـري مشــروعة   وتـدرَّ  يف العــامل ران علــى كـل بلـد تقريبـاً   دتان تـؤثِّ فهمـا جرميتـان معقَّـ   
ضخمة. وتستغل الشـبكات اإلجراميـة الضـالعة فيهمـا ضـعف مـن يبحثـون عـن حيـاة أفضـل،           

  خالل هذه العملية.   بليغاً وكثريا ما ُتلحق هبم ضرراً
ــاً       -٢ ــق، وميكــن أحيان ــوعني مــن اجلــرائم دقي ــني هــذين الن ــداخل االجتــار   والفــرق ب أن يت

وقد مت التأكيد يف االجتماع التحضريي اإلقليمي ملنطقـة آسـيا   باألشخاص وهتريب املهاجرين. 
االجتــار باألشــخاص  أنَّ واحملــيط اهلــادئ واالجتمــاع التحضــريي اإلقليمــي لغــرب آســيا علــى     

االجتماعني أوصيا بأن تنظـر الـدول   أنَّ وهتريب املهاجرين يتشاركان يف بعض اخلصائص. غري 
ن تعتمــد، حبســب االقتضــاء، تــدابري قانونيــة     األعضــاء يف كــل مــن اجلــرميتني علــى حــدة وأ     

  )١(وعملياتية وسياساتية مستقلة للتصدي لكل منهما.
ويقع االجتار باألشخاص عندما يـتم اسـتقدام النـاس أو نقلـهم أو تنقيلـهم أو إيـواؤهم         -٣

أو استقباهلم بوسائل من قبيل التهديد باستعمال القـوة أو اسـتعماهلا أو غـري ذلـك مـن أشـكال       
أو االختطــاف أو االحتيــال أو اخلــداع أو اســتغالل حالــة الضــعف، لغــرض االســتغالل   القســر
ــادة ــاء     ٣ (املـ ــة النسـ ــار باألشـــخاص، وخباصـ ــة االجتـ (أ) مـــن بروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبـ

واألطفــال، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة). وينطــوي   
ري الدخول غري املشروع لشخص ما إىل بلد آخر من أجـل احلصـول   هتريب املهاجرين على تدب

(أ) بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين      ٣ على منفعة ماليـة أو منفعـة ماديـة أخـرى (املـادة     
عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب   

هتريـب املهـاجرين هـو     فـإنَّ  ،ألشخاص هـو جرميـة ضـد البشـر    االجتار باأنَّ الوطنية). ويف حني 
جرمية ضد الدول وانتهاك لسيادهتا. وهتريب املهاجرين هو دائمـا حبكـم تعريفـه عـابر للحـدود      

االجتــار باألشــخاص قــد ال يكــون كــذلك، فهــو ميكــن أن حيــدث بغــض  أنَّ الوطنيــة، يف حــني 
غـرض االسـتغالل أو يـتم اسـتغالله داخـل      النظر عما إذا كـان الضـحية ُينقـل إىل دولـة أخـرى ل     

ــه        ــيس اجلــاين وال الضــحية، بــل هــو فقــط مــن يقــع علي ــة. والشــخص املهــرَّب ل حــدود الدول
 كـثرياً  ، إالَّ أهنـم لجرمية هبذا املعـىن لضحايا  وإن مل يكونوا ،املهاجرين املهرَّبنيأنَّ التهريب. بيد 

                                                         
  .A/CONF.222/RPM.2/1من الوثيقة  ٢٨ ، والفقرةA/CONF.222/RPM.1/1 من الوثيقة ٢٥ انظر الفقرة )١(  
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 مفهَـ ُيأيضـا أن   ومن املهمِّ )٢(أثناء رحلتهم.الضرر أو حىت الوفاة  ألواناً عديدة منما يواجهون 
مـن أجـل مكافحـة االجتـار     ف ،جـار. ولـذا  لالتِّ هم ُعرضة أكثر من غريهماملهاجرين املهرَّبني أنَّ 

  يلزم التصدي لتهريب املهاجرين أيضا.  مكافحة فعَّالة،  باألشخاص
اتفاقيــة األمــم وعلــى مــدى العقــد املاضــي، استرشــدت اإلجــراءات الوطنيــة والدوليــة ب   -٤

أنَّ املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا. ويف حــني          
ان العامليـان الوحيـدان   بروتوكول االجتار باألشخاص وبروتوكول هتريب املهـاجرين مهـا الصـكَّ   

غريمهـا، بـل   اللذان يتناوالن هذه اجلرائم بطريقـة متكاملـة، فـال جيـب النظـر إليهمـا مبعـزل عـن         
يف إطـار قـانون    ها بعضاًمع الصكوك الدولية اليت يكمل بعُض تفاعلباعتبارمها جزءا من عملية 

حقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين وقــانون الالجــئني وقــانون اهلجــرة وقــانون العمــل وقــانون  
  )٣(مكافحة التمييز والقانون اجلنائي.

ات واجلرميـة (املكتـب)، بوصـفه القـيِّم     دِّرخـ وقد قـدم مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل       -٥
ــة إىل تنفيــذ      ــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا، املســاعدة للــدول يف جهودهــا الرامي علــى االتفاقي

ومــع ذلــك، وعلــى  )٤(االتفاقيــة وبروتوكوالهتــا، وأعــد جمموعــة واســعة مــن املــوارد واألدوات.
واجلهود اليت بذلتها الدول لترمجـة   )٥(الرغم من العدد املتزايد من حاالت التصديق واالنضمام،

أحكام االتفاقية وبروتوكوالهتا إىل قوانني وسياسات وممارسات، ال يزال عـدد مـن التحـديات    
  الرئيسية قائما.

ومــن هــذه التحــديات الرئيســية االفتقــار املســتمر إىل املعلومــات، الــذي هــو انعكــاس      -٦
عــدد مــن يــتم هتريبــهم كــل عــام والـــدروب       أنَّ للطــابع الســري هلــاتني اجلــرميتني. والواقــع      

ا. وفيما يتعلق باالجتـار باألشـخاص،   جزئي واألساليب املستخدمة يف هتريبهم ليست معروفة إالَّ
                                                         

 Smuggling futures: the dangerous path of the migrant" املبادرة العاملية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، )٢(  
from Africa to Europe, a research report "؛ مكتب ١٩ إىل ١٤ )، الصفحات٢٠١٤مايو /(جنيف، أيار

 إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول هتريب املهاجرينات واجلرمية، خدِّراألمــم املتحـدة املعين بامل
 ١٩ من بروتوكول االجتار باألشخاص واملادة ١٤ . انظر أيضا املادة٣٩و ٢١ )، الصفحتان٢٠١٢  (فيينا،

  من بروتوكول هتريب املهاجرين.
األطر القانونية الدولية "الت املعين بالتنسيق يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص، الفريق املشترك بني الوكا )٣(  

  ).٢٠١٢من سلسلة ورقات الفريق (فيينا،  ١ ، الورقة رقم"املتعلقة باالجتار باألشخاص
يب وغريها من األدوات واملواد بشأن االجتار باألشخاص وهتر" شريلوك" انظر بوابة إدارة املعارف املسماة )٤(  

  .www.unodc.org املهاجرين املتاحة على عنوان اإلنترنت
دولة  ١٦٤يف اتفاقية اجلرمية املنظمة، و دولة طرفاً ١٨٣ ، كانت هناك٢٠١٤نوفمرب /حىت تشرين الثاين )٥(  

  هتريب املهاجرين.يف بروتوكول  دولة طرفاً ١٤١يف بروتوكول االجتار باألشخاص، و طرفاً
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الصــورة العامــة ال تــزال غــري مكتملــة. وعلــى وجــه  أنَّ أُحــرز بعــض التقــدم، علــى الــرغم مــن  
ات خـدِّر املكتـب املعـين بامل   عـن ر التقرير العـاملي عـن االجتـار باألشـخاص الصـاد      اخلصوص فإنَّ

الصـعيد العـاملي واإلقليمـي والـوطين. وهـو       كلٍّ مـن  واجلرمية يفيد عن األمناط واالجتاهات على
وخطـة العمـل العامليـة ملكافحـة      ٦٤/٢٩٣ يصدر مرة كل سـنتني، عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة     

ــن املؤسســا      ــيت ُتجمــع م ــات ال ــة واملنظمــات  االجتــار باألشــخاص، ويســتند إىل البيان ت الوطني
ا لوضع واقتـراح مؤشـرات   اجلهود املبذولة حالي فإنَّ ،الدولية وغري احلكومية. وفضال عن ذلك

قابلة للقياس بشأن االجتار باألشـخاص وهتريـب املهـاجرين كليهمـا، يف سـياق أهـداف التنميـة        
، قـد تزيـد   ٢٠١ ا بعد عاماملستدامة اليت جيري النظر فيها يف إطار خطة األمم املتحدة للتنمية مل

  من تعزيز املعارف عن هاتني اجلرميتني كلتيهما.
وبســبب عــدم وجــود متييــز كــاٍف يف القــوانني والسياســات واملمارســات بــني االجتــار     -٧

خذة يف جماالت العمل الرئيسية األربعـة  تدابري التصدي املتَّ فإنَّ ،باألشخاص وهتريب املهاجرين
ــا، أْي ــة الق مجيعه ــا.        املالحق ــا كــان ممكن ــة مم ــل فعالي ــع والشــراكات، أق ــة واملن ضــائية واحلماي

تزال مكافحـة االجتـار باألشـخاص وهتريـب املهـاجرين تتسـم بالقوالـب النمطيـة واملفـاهيم           وال
عــدم وجـود سياسـات شــاملة ومتماسـكة يـؤدي، إىل حــد      فـإنَّ  ،اخلاطئـة. وعـالوة علــى ذلـك   

  والضحايا واملهاجرين املهرَّبني دون محاية.   عقاب جرين واملهرِّبني دونبعيد، إىل ترك املتَّ
    

    االجتار باألشخاص  - ثانياً  
    السمات واالجتاهات  - ألف  

ن املكتـب املعـين   عـ الصـادر   ٢٠١٤ م التقرير العاملي عـن االجتـار باألشـخاص لعـام    يقدِّ  -٨
خاص يف مجيـع  ات واجلرميـة معلومـات مفيـدة عـن احلالـة الراهنـة ألمنـاط االجتـار باألشـ         خدِّربامل

أحنــاء العــامل. فمــن بــني حــاالت االجتــار باألشــخاص املكتشــفة، ال يــزال االجتــار باألشــخاص     
ــيوعا (      ــر األشــكال ش ــتغالل اجلنســي أكث ــراض االس ــاء     ٥٣ألغ ــق بالنس ــو يتعل ــة). وه يف املائ

والفتيات يف الغالبيـة العظمـى مـن احلـاالت. وقـد حـدث منـو يف معـدل الكشـف عـن حـاالت            
. ٢٠١٠إىل عــام  ٢٠٠٧ يف املائــة) مقارنــة بــالفترة مــن عــام     ٤٠الســخرة ( االجتــار لغــرض 

ثلـث الضـحايا املكتشـفني مـن     أنَّ ومعظم الضحايا يف هذا اجملال من الذكور، علـى الـرغم مـن    
اإلناث. وال يزال عدد الضحايا األطفال يف ازدياد، مشكِّال حنـو ثلـث جممـوع ضـحايا االجتـار      

ــل ذلــ   ــدهم. وميث ــذين مت حتدي ــادة بنســبة ال ــالفترة    ٥ ك زي ــة ب ــة مقارن . ٢٠١٠-٢٠٠٧يف املائ
  يف املائة من احلاالت كانت املعلومات غري متوفرة.  ١٧  ويف
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 ات واجلرميـة خـدِّر املكتـب املعـين بامل  فمـن العقـاب.    ، فيما يبدو، يفلتوناجلناة وما زال  -٩
 ة بـالتقرير مل تسـجل أيَّ  املشـمول  بلـداً  ١٢٨ يف املائـة مـن البلـدان البـالغ عـددها      ١٥أنَّ بـ  يفيد

 أقــــل مــــنمنــــها  يف املائــــة ٢٦ لت، وســــج٢٠١٢َّو ٢٠١٠ إدانــــات باالجتــــار بــــني عــــامي
 لت نسـبة إدانـة. وسـجَّ   ٥٠إدانـات و  ١٠ يف املائـة أخـرى مـا بـني     ٢٦ لتإدانات، وسـجَّ  ١٠
  إدانة. ٥٠ يف املائة فقط أكثر من ١٦
    

    التجرمي واملقاضاة  - باء  
أنَّ الــدول أحكامــا قانونيــة جتــرِّم االجتــار باألشــخاص. غــري  اســتحدث عــدد كــبري مــن  -١٠
ا ملقتضـيات الربوتوكـول. فعلـى سـبيل     تامـ  مـن البلـدان اعتمـد تشـريعات ال متتثـل امتثـاالً       عدداً

املثال، ال جترِّم تلك التشريعات سوى بعض أشكال االجتار، مثـل االجتـار ألغـراض االسـتغالل     
  أو النساء وحدهن كضحايا حمتملني.   اجلنسي، أو تصنف األطفال وحدهم

ومن أجل االمتثال لربوتوكـول االجتـار باألشـخاص، يـتعني علـى الـدول األطـراف أن          -١١
اسـتغالل  : جترِّم، على األقل، أشكال االستغالل املذكورة فيه. وتشمل هـذه األشـكال مـا يلـي    

دمات القســرية، دعــارة الغــري أو غــري ذلــك مــن أشــكال االســتغالل اجلنســي، والســخرة أو اخلــ
واالسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق، واالسـتعباد ونـزع األعضـاء. وعنـد إعمـال املفـاهيم       

د بـالنص الـدقيق للربوتوكـول    ط على الدول األطراف أن تتقيَّـ الواردة يف الربوتوكول، ال ُيشتَر
  ال إىل نظمها القانونية.بل بنقل مقتضياته على حنو فعَّ

عناصـــر رئيســـية مـــن الربوتوكـــول ليســـت أنَّ ئيون املمارســـون مـــن ويعـــاين األخصـــا  -١٢
واضحة، ومـن بينـها تعريـف االجتـار باألشـخاص، ومـن مث فقـد ال تطبـق تطبيقـا متسـقا. وقـد            

ات واجلرميــة حتلــيال للمفــاهيم األساســية الــواردة يف بروتوكــول  خــدِّرأجــرى املكتــب املعــين بامل
تشـاورية شـاركت فيهـا دول أطـراف متثـل خمتلـف        االجتار باألشخاص وأعـدَّ، يف إطـار عمليـة   

املناطق والنظم القانونية، سلسلة من الورقات التقنية وورقات املناقشة تبحث املفاهيم الرئيسـية  
  الستغالل حالة الضعف، واملوافقة، واالستغالل.

ــة حتــدٍّ   -١٣ ــني الســخرة       ومث ــز ب ــذ بروتوكــول االجتــار باألشــخاص هــو التميي آخــر يف تنفي
ارها جرمية قائمة بذاهتا واالجتار باألشخاص لغرض السخرة أو اخلدمات القسـرية. وعلـى   باعتب

وجه اخلصوص، يكون من الصعب يف كثري من األحيان التمييز بني سوء ظـروف العمـل، مـن    
ناحيـــة، واســـتغالل العمـــال الـــذي يبلـــغ مـــن اخلطـــورة أن يشـــكل اجتـــارا باألشـــخاص، مـــن   

  األخرى.    الناحية
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املشاكل املتعلقة بالتعرف على االجتار ألغراض السخرة أو اخلـدمات القسـرية   وتتفاقم   -١٤
دة لتوريــد ا يف هنايــة سالســل طويلــة ومعقَّــيكــون خمفيــكــثرياً مــا االجتــار هــذا الشــكل مــن  نَّأل

العمال. ويعرقل ذلـك كشـف اجملموعـة الكاملـة مـن اجلنـاة، الـيت تشـمل املسـتقدمني والنـاقلني           
ا. ويضــاف مســـتوى آخــر مـــن التعقيــد يف حالـــة    غلني، ومالحقتــهم قانونيـــ واملــراقبني واملســـت 

ممارسات االستقدام االحتيايل وخمططـات اسـتعباد املـدينني. ففـي هـذه احلالـة يـتم، علـى سـبيل          
املثال، اقتناص الضحايا جبعلهم يدفعون رسوم استقدام ابتزازيـة لوكـاالت ووسـطاء حمتـالني أو     

ن األحيـان يف واليـات قضـائية غـري الـيت حيـدث فيهـا االسـتغالل.         غري أمناء يقيمون يف كـثري مـ  
ال بني الوكـاالت، وذلـك علـى سـبيل املثـال      وتزيد هذه احلاالت أيضا من صعوبة التعاون الفعَّ

  للتحقق من مشروعية وكاالت االستخدام اخلاصة ومن سلوكها.  
مـن   واحلـدِّ  قانونيـا  مرتكبيـه  الحقـة مد عملية كشـف االجتـار باألشـخاص و   ونظرا لتعقُّ  -١٥

ي هلا، ميكـن حتقيـق هـذه العمليـة علـى أفضـل وجـه مـن         ممارساته القسرية واالستغاللية والتصدِّ
خالل اإلنفاذ املتعدد التخصصات والشامل، الذي يعين استخدام كامل نطاق القـانون اجلنـائي   

إلنســان. وقــد وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة وقــانون العمــل وقــانون الضــرائب وقــانون حقــوق ا 
ــددة التخصصــات ملكافحــة االجتــار لغــرض        ــة متع ــدان ممارســات متقدم اســتحدثت بعــض البل
السخرة. فمثال أنشأت الربازيل وحـدة تفتـيش متنقلـة خاصـة، تشـمل مفتشـي عمـل ومفتشـي         
شرطة احتادية يصلون سـريعا إىل مسـرح اجلرميـة للتحقيـق يف مـزاعم السـخرة. وينضـم القضـاة         

  )٦(فرق لكي يتسىن البت بسرعة أكرب.أحيانا إىل تلك ال
وُتستكمل هذه النهوج الكلية باعتماد تدابري وقائية، مثل تنظـيم وكـاالت االسـتخدام      -١٦

اخلاصة وتسجيلها والتـرخيص هلـا ورصـدها، الـذي يشـمل حظـر تقاضـي رسـوم اسـتقدام مـن           
ــدينني.     ــع اســتعباد امل ــن أجــل من ــادرات الواعــدة األخــرى   )٧(العمــال، م ــن املب ــة   وم إنشــاء هيئ

الترخيص ملورِّدي العمال يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الشـمالية، واسـتحداث    
تشــريعا ملكافحــة االجتــار بالبشــر يقضــي بــأن تنشــئ الوكالــة الفلبينيــة     ٢٠١٢ الفلــبني يف عــام

شـخاص  للعمل يف اخلارج قائمة سـوداء بوكـاالت االسـتقدام واملسـتقدمني غـري الشـرعيني واأل      
ــة بشــأن االجتــار بالبشــر مرفوعــة يف بلــد      ــة أو جنائي ــة أو مدني الــذين يواجهــون شــكاوى إداري

مــن رئــيس الواليــات   ٢٠١٢وحيظــر أمــر تنفيــذي صــدر يف عــام    )٨(أو يف الفلــبني./املقصــد و
                                                         

  )٦( Beate Andrees, Forced Labour and Human Trafficking: A Handbook for Labour Inspectors (Geneva, 

International Labour Office, 2008).  
  .CTOC/COP/WG.4/2013/5من الوثيقة  ٢٢ انظر الفقرة )٧(  
  )٨( The Philippines, Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 (Republic Act No. 10364).  
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املتحدة األمريكية على املقاولني واملقاولني من البـاطن االحتـاديني ارتكـاب املمارسـات املضـللة      
ــا        أو ا ــهم أو إخفاءه ــائق هويت ــدمري وث ــاملني، وت ــن الع ــتقدام م ــة، وتقاضــي رســوم اس الحتيالي
  )٩(مصادرهتا أو حرماهنم بوسيلة أخرى من الوصول إليها.  أو
    

    محاية الضحايا والشهود  - جيم  
يتطلب التصدي الشامل والناجح لالجتـار باألشـخاص اعتمـاد هنـج قـائم علـى حقـوق          -١٧

لضــحايا، لضــمان التعــرف علــى ضــحايا االجتــار بالبشــر بصــفتهم هــذه اإلنســان ومركَّــز علــى ا
وينبغي مسـاعدة ضـحايا االجتـار     )١٠(واستعادة كرامتهم طوال سري اإلجراءات اجلنائية وبعدها.

ومحايتهم، بغض النظر عن قدرهتم علـى التعـاون مـع السـلطات أو اسـتعدادهم للتعـاون معهـا،        
ل االنتصــاف عــن الضــرر الــذي حلــق هبــم. ويلــزم أن  وأن يتــاح هلــم الوصــول إىل العدالــة وســب

ف الــدقيق ويف الوقــت يكــون هــذا النــهج مراعيــا لنــوع اجلــنس والحتياجــات األطفــال. والتعــرُّ
املناســب علــى الضــحايا هــو شــرط مســبق حلمايــة حقــوقهم، شــأنه شــأن اإلحالــة إىل خــدمات 

ت املشورة، وإىل خـدمات تـوفري   املساعدة الطبية والنفسانية واملادية غري املشروطة، وإىل خدما
رتكبوهنـا  يوينبغـي أيضـا محايـة الضـحايا مـن املقاضـاة والعقـاب علـى اجلـرائم الـيت            )١١(السكن.

  )١٢(نتيجة لالجتار هبم أو أثناءه.
ــة إىل      -١٨ ــة والوطني ــات العاملي ــدهم    ضــحايا االجتــار  أنَّ وتشــري البيان ــا ُيســاء حتدي كــثرياً م

ستغالل ألغراض السخرة أو اخلدمات القسـرية. وكـثريا مـا    ، وال سيما يف حاالت االكضحايا
يعــاملون كمــرتكيب جــرائم ومهــاجرين غــري شــرعيني. ويــتم احتجــازهم ومعاقبتــهم وترحيلــهم  
دون االحترام الواجب حلقوقهم، ودون إمكانية اإلبـالغ عـن االعتـداءات أو املطالبـة بتعـويض      

  دفوعة.  عن األضرار املتكبدة، مبا يف ذلك األجور غري امل
وجيعل عدم حتديد الضحايا من الصعب على أجهزة إنفاذ القـانون مالحقـة املتجـرين،      -١٩
ــامالً     نَّ أل ــان عـ ــن األحيـ ــثري مـ ــون يف كـ ــحايا تكـ ــهادة الضـ ــاً شـ ــات   حامسـ ــاح املالحقـ يف جنـ

                                                         
  )٩( United States, Strengthening Protections Against Trafficking In Persons In Federal Contracts (Executive 

Order 13627 of 25 September 2012).  
  .A/CONF.222/RPM.4/1 من الوثيقة ٤٧ الفقرة  )١٠(
  من اتفاقية اجلرمية املنظمة. ٢٥و ٢٤ من بروتوكول االجتار باألشخاص، واملادتني ٨ ىلإ ٦انظر املواد   )١١(
 Policy and legislative recommendations towards the effective" منظمة األمن والتعاون يف أوروبا،  )١٢(

implementation of the non-punishment provision with regard to victims of trafficking" ،٢٠١٣ (فيينا.(  
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ملســاعدة الضــحايا  البلــدان الــيت تتخــذ تــدابري أكثــر مشــوالًأنَّ وتشــري التجربــة إىل  )١٣(القضــائية.
ــائج أفضــل يف مالحقــة املتَّ حتقــق  ــالون مســاعدة جيِّــ  نَّ جــرين، ألنت ــذين ين ــاًالضــحايا ال  دة غالب

  )١٤(جرين هبم.للتعاون يف اإلجراءات القانونية ضد املتَّ يكونون أكثر استعداداً  ما
ــها مــثال التفســري الضــيِّ      -٢٠ ق لاللتزامــات ويعرقــل عــدد مــن العوامــل حتديــد الضــحايا، من

ــة والســبل املشــ  ــدعم. وكــثريا مــا ال يتقــدم    الدولي روطة واحملــدودة للحصــول علــى خــدمات ال
الضحايا إىل السلطات ألهنم قـد خيشـون علـى سـالمتهم الشخصـية وعلـى السـالمة الشخصـية         
ألحبائهم، أو خيافون من التعرض لالحتجاز أو الترحيـل أو فقـدان مصـدر احلصـول علـى حـد       

ما ال يسعى ضحايا االجتـار لغـرض السـخرة     أدىن من الدخل أو إمكانية احلصول عليه. وكثرياً
إىل احلصول على املساعدة إىل أن تتـدهور حالتـهم، بسـبب العنـف البـدين أو وقـوع احلـوادث        

حتديـد الضـحايا   أنَّ أثناء العمل مثال. وتدل املمارسات الواعدة املطبقـة يف بعـض البلـدان علـى     
بـني الوكـاالت وعنـد     بادرة ومشـتركاً قائما على امل يكون على أشد فعاليته عندما يكون جهداً

١٥(ا.إشراك منظمات اجملتمع املدين يف مرحلة مبكرة جد(  
تكون خدمات دعـم ضـحايا االجتـار لغـرض االسـتغالل يف العمـل        ،ويف معظم البلدان  -٢١

ــة االحتياجــات اخلاصــة للرجــال         ــتالئم تلبي ــة ل ــوارد وغــري مكيف حمــدودة النطــاق ومنقوصــة امل
ل. فمثال يف العديد من احلاالت ُتمنح فرصة احلصـول علـى اخلـدمات اخلاصـة     والنساء واألطفا

بضحايا االجتار بالعمال عن طريق مرافق السكن. ويف حالة املالجئ املخصصـة للنسـاء، حيـول    
بعض البلدان، ومن بينها تايلنـد، أنشـأت   أنَّ ذلك دون الوصول إىل الضحايا من الذكور. غري 

  للذكور من ضحايا االجتار لغرض السخرة.  مرافق دعم أو خدمات دعم 
ــدِّ  -٢٢ ــن ال  م ســوى وال يق ــل م ــدد قلي ــتقالهلم    ع ــدان مســاعدة للضــحايا يف اســتعادة اس بل

الدخول يف سوق العمل وإتاحة إمكانية احلصـول علـى وضـعية اإلقامـة الدائمـة.       بتمكينهم من

                                                         
  .CTOC/COP/WG.4/2011/4انظر الوثيقة   )١٣(
)١٤(  Elaine Pearson, Human Traffic, Human Rights: Redefining Victim Protection (London, Anti-Slavery 

International, 2002), p. 35.  
)١٥(  Anti-Slavery International, Protocol for Identification and Assistance to Trafficked Persons and 

Training Kit (London, 2005); Isabella Orfano, “Protection of the Rights of Migrant Workers Trafficked 

for Labour Exploitation through Support Measures and Access to Social Inclusion and Remedies” in An 

Agenda for Prevention: Trafficking for Labour Exploitation (Vienna, OSCE, 2011). 
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ون مــع الســلطات يف يكــون احلصــول علــى وضــعية اإلقامــة الدائمــة مشــروطا بالتعــا مــا وكــثرياً
  )١٦(اإلجراءات اجلنائية.

وفرص الوصول الفعال إىل سبل االنتصاف واملساعدة وتسـوية الوضـع حامسـة األمهيـة       -٢٣
" العمـل األورويب " املسـمَّى  شـروع امللضحايا االجتار. ومن املمارسـات الواعـدة يف هـذا اجملـال     

)European Action(  ،بلـدا   ١٣ يف ع جيـري العمـل بـه   وهو مشـرو من أجل تعويض املتَّجر هبم
جـر هبـم علـى التعـويض عـن معانـاهتم وعـن عملـهم غـري          من أجل ترويج ودعم إمكانية حصول املتَّ

توفري املساعدة القانونية الشاملة عـن طريـق فـرق متعـددة     أنَّ مدفوع األجر. وقد تبني من املشروع 
وقـانون العمـل وقـانون اهلجـرة،      التخصصات من احملـامني املتخصصـني يف القـانون اجلنـائي واملـدين     

  بالتعاون عرب احلدود، أثبت أنه حاسم األمهية لتحقيق الفعالية يف مساعدة الضحايا.   مقترناً
وضحايا االجتار باألشخاص هم أيضا شـهود علـى جـرائم خطـرية. وحيـق هلـم يف هـذا          -٢٤

ود فعـل املؤسسـات   الدور احلصول على احلماية من اإليذاء الثانوي، أي اإليذاء مـن خـالل رد  
وع مـن  واألفراد إزاء الضحية. ومن أكثر تدابري محاية الشهود استخداما من أجل منـع هـذا النـ   

هادة بالفيــديو وجلســات واســتخدام تقــدمي الشــ اإليــذاء محايــة هويــة الضــحية واحلمايــة املاديــة 
ــة اإل  الســماع املغلقــة واحلــد مــن االتصــال باملتــهمني   ــة وفــرض قيــود علــى التغطي خــالل عالمي

 اإلجــراءات القضــائية وعــدم الكشــف عــن هويــة الضــحية واســتخدام متويــه الصــوت والوجــه    
واألحكــام اخلاصــة بانتــهاك حرمــة   وحضــور األشــخاص الــداعمني وخــتم ســجالت احملاكمــة  

ومـن   )١٧(احملكمة اليت متكِّن القضاة مـن منـع السـلوك املنطـوي علـى التهديـد يف قاعـة احملكمـة.        
مـاد اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا مبـادئ توجيهيـة إقليميـة          املمارسات الواعـدة اعت 

  بشأن محاية الشهود وتقدمي الدعم واملساعدة هلم.  
 وعموما ُتعترب الربامج املكتملة اجلوانب حلماية الشهود يف قضايا االجتـار بالبشـر مـالذاً     -٢٥
  هنا تضع عليهم ضغوطا إضافية.الضحايا قد يترددون يف االلتحاق هبذه الربامج ألنَّ ، ألأخرياً

                                                         
)١٦(  Anette Brunovskis and Fafo, Balancing Protection and Prosecution in Anti-Trafficking Policies: A 

Comparative Analysis of Reflection Periods and Related Temporary Residence Permits for Victims of 

Trafficking in the Nordic Countries, Belgium and Italy (Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2012); 

Sarah Craggs and Razayda Martens, Rights, Residence, Rehabilitation: A Comparative Study Assessing 

Residence Options for Trafficked Persons (Geneva, International Organization for Migration, 2010).  
 األحكام التشريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية املنظمةات واجلرمية، خدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل  )١٧(

  .١٣٧)، الصفحة ٢٠١٢(نيويورك، 
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استخدام مـزيج مـن تـدابري الوقايـة واحلمايـة، واالسـتفادة التامـة مـن األطـر           ومن املهمِّ  -٢٦
القانونيــة التكميليــة للتصــدي لالعتــداء واالســتغالل واالجتــار لغــرض الســخرة. وممــا لــه أمهيــة     

بـني سـلطات العمـل     حامسة يف هذا السياق الشراكات املتعددة التخصصـات، مثـل الشـراكات   
ــة   ــة      والضــرائب والســلطات االجتماعي ــات العمالي ــانون والنقاب ــاذ الق والقضــائية وســلطات إنف

وهــذه الشــراكات مفيــدة أيضــا يف  )١٨(ورابطــات األعمــال التجاريــة. ومنظمــات اجملتمــع املــدين
  ار.  رصد القطاعات املعرضة لالستغالل، واملساعدة بذلك يف منع االعتداء واالستغالل واالجت

وبناء على البحوث عن الصلة بني االستقدام التعسفي واالجتار باألشـخاص يف منطقـة     -٢٧
وضـــع مـــؤخرا املعهـــد األورويب ملنـــع اجلرميـــة ومكافحتـــها املنتســـب إىل        )١٩(حبـــر البلطيـــق، 

املتحدة مبـادئ توجيهيـة ألصـحاب املصـلحة املتعـددين بشـأن منـع ممارسـات االسـتقدام           األمم
ومـن املمارسـات الواعـدة     )٢٠(ف االسـتغاليل الـيت تفضـي إىل االجتـار بالبشـر.     التعسفي والتوظي

األخـرى مبــادرة برازيليـة ألصــحاب املصـلحة املتعــددين مـن املنظمــات العامـة واملنظمــات غــري      
. وتضـع املبـادرة   "امليثاق الوطين للقضاء علـى السـخرة  " وعنواهنااحلكومية واألعمال التجارية، 

لالسـتقدام األخالقـي ومحايـة حقـوق      داًجيِّـ  معياراً "دكا للهجرة بكرامة مبادئ"املعروفة باسم 
العمال املهاجرين. وهي تنال الدعم من الشركات واحلكومات والنقابات العماليـة ومنظمـات   

  اجملتمع املدين.
 التفاقيـة العمـل اجلـربي،    ٢٠١٤ ، ومها بروتوكـول عـام  راًان اعُتمدا مؤخَّويسعى نصَّ  -٢٨

، ٢٠١٤ ن منظمة العمل الدولية، وتوصية العمل اجلربي (تدابري تكميليـة)، عر ، الصاد١٩٣٠
ن منظمــة العمــل الدوليــة، إىل اســتكمال التــدابري املنصــوص عليهــا يف بروتوكــول    عــالصــادرة 

االجتار باألشخاص بإنشاء التزامات جديدة مبنع السـخرة، ومحايـة الضـحايا، وإتاحـة احلصـول      
قبيل التعويض عن الضرر املادي والضرر البـدين، بغـض النظـر     على سبل انتصاف للضحايا من

ان تـدابري معـزَّزة ملنـع    عن وضـعية الضـحية أو تعاوهنـا يف اإلجـراءات القانونيـة. ويتضـمن النصَّـ       
ممارسات االستقدام والتوظيف االحتيالية والتعسفية، وتدابري حلماية العمال مـن التعـرض لتلـك    

                                                         
  .A/CONF.222/RPM.1/1من الوثيقة  ٢٧ انظر الفقرة  )١٨(
)١٩(  Natalia Ollus, Anniina Jokinen and Matti Joutsen (eds.), Exploitation of Migrant Workers in Finland, Sweden, 

Estonia and Lithuania: Uncovering the Links Between Recruitment, Irregular Employment Practices and 

Labour Trafficking, HEUNI Publication Series No. 75 (Helsinki, HEUNI, 2013).  
)٢٠(  Liliana Sorrentino and Anniina Jokinen, Guidelines to Prevent Abusive Recruitment, Exploitative 

Employment and Trafficking of Migrant Workers in the Baltic Sea Region, HEUNI Publication Series 

No. 78 (Helsinki, HEUNI, 2014).  
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تدابري تدعم منظمـات أربـاب    ان أيضاًملهاجرين. ويتضمن النصَّاملمارسات، وال سيما العمال ا
العمل والعمال يف التصدي للسخرة. وعالوة على ذلـك، يوجـد حكـم لـدعم مراعـاة احلـرص       

  الواجب من جانب القطاعني العام واخلاص بغية منع خماطر السخرة والتصدي هلا.
    

    هتريب املهاجرين  - ثالثاً  
    السمات واالجتاهات  - ألف  

غري مكتملة. فـال توجـد    هي، على أفضل تقدير، املعارف املتعلقة بتهريب املهاجرينإنَّ   -٢٩
أنَّ بني. غـري  تقييمات شاملة أو تقديرات موثوقة لنسبة املهاجرين الذين يستعملون خدمات املهرِّ

  )٢١(التغري.التقييمات اإلقليمية احلالية توفر بعض املعلومات عن أمناط واجتاهات التهريب الدائمة 
فدروب التهريب مرنة للغاية وتتغري سـريعا لاللتفـاف علـى تـدابري إنفـاذ القـانون. وهـي          - ٣٠

ــتغريات يف نظــم التأشــريات واهلجــرة، والســياق السياســي واالجتمــاعي    االقتصــادي - تواكــب ال
والبيئي، ومدى توافر املوظفني الفاسدين. ويف العديد من احلاالت، ُيستخدم مزيج مـن الـدروب   

  اجلوية والربية والبحرية، وكثريا ما تقسم الرحالت الطويلة إىل أجزاء تعرب عدة قارات.  
وبعــض الــدروب خطــرة بوجــه خــاص. وتقــدِّر املنظمــة الدوليــة للــهجرة أنــه منــذ             -٣١
مهاجر حتفهم أثنـاء حماولتـهم عبـور احلـدود الربيـة والبحريـة.        ٤٠ ٠٠٠ لقي حنو ٢٠٠٠ عام

 ٢٠٠٠  أوروبـا أكثـر الـدروب خطـورة، حيـث تـويف فيـه منـذ عـام         وُيعترب الدرب املوصـل إىل 
مهاجر، وذلك أساسا أثناء عبور البحـر األبـيض املتوسـط. وعلـى احلـدود       ٢٢ ٠٠٠أكثر من 

  )٢٢(.١٩٩٨مهاجر حتفهم منذ عام  ٦ ٠٠٠ بني املكسيك والواليات املتحدة، لقي أكثر من
علــى  جعــل املهــاجرين أكثــر اعتمــاداً  ي عــدم تــوافر فــرص اهلجــرة القانونيــة إىل ويــؤدِّ  -٣٢

ا وكــذلك شــبكات املهــرِّبني. وتشــارك يف هتريــب املهــاجرين مجاعــات إجراميــة منظمــة هرميــ   
. وتتوسـع هـذه اجلماعـات والشـبكات وتـنكمش لكـي تـتالءم        فضفاضاً إجرامية منظمة تنظيماً

خدم مـــع الظـــروف، ولكـــي تولـــد أرباحـــا كـــبرية ميكـــن غســـلها بـــدورها. وكـــثريا مـــا تســـت  
  )٢٣(تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت للبقاء على اتصال باملهرِّبني واملهاجرين.

                                                         
  .www.unodc.orgتقييم خطر اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، متاح على عنوان اإلنترنت   )٢١(
  ).٢٠١٤(جنيف،  Fatal Journeys: Tracking Lives Lost During Migration ،املنظمة الدولية للهجرة  )٢٢(
 Migrant Smuggling in Asia: A Thematic Review of  واجلرمية،ات خدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل  )٢٣(

Literature  ،٥٧و ٥٠- ٤٥ الصفحات ،)٢٠١٢(بانكوك.  
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 ل املهرِّبون الرسـوم الـيت يتقاضـوهنا وفقـا لعوامـل مـن بينـها نـوع اخلدمـة املقدمـة          ويعدِّ  -٣٣
 املهاجرين املهرَّبني يفتقرون يف كـثري أنَّ ووسيلة النقل. ومبا  وخماطر الكشف واملسافة املقطوعة

مــن األحيــان إىل املــوارد الالزمــة لتمويــل رحلتــهم فــإهنم كــثريا مــا يتعاقــدون علــى ديــون هلــم    
وألسرهم لدفع تكلفة الرحلة على أقساط، وبذلك يعرضون أنفسـهم لعبوديـة الـدَّين. ويـؤدي     

يتوقــف فيهــا املهــاجرون فتــرات لتمويــل  ذلــك يف كــثري مــن األحيــان إىل رحــالت أطــول أمــداً
ــ مــا هم. وخــالل فتــرات التوقــف هــذه يكونــون عرضــة بوجــه خــاص لالجتــار   تبقــى مــن رحلت

  باألشخاص وغريه من أشكال االعتداء واجلرمية.
    

    التجرمي واملقاضاة  - باء  
يا، وتركِّــز التــدابري ال يــزال تنفيــذ بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين يشــكل حتــدِّ  -٣٤

ى ضلوع اجلرمية املنظمة يف تيسـري اهلجـرة   الوطنية عادة على مراقبة احلدود بدال من التركيز عل
ــة املهــاجرين دون أن تســعى إىل     مــاغــري املشــروعة. وكــثريا   ــل رحل ــز اجلهــود علــى تعطي تركِّ

استهداف منظمي اهلجرة غري املشروعة وأرباحهم غري املشـروعة. ويف سـياق تـدفقات اهلجـرة     
طلبـون احلمايـة ُيحرمـون مـن     األشـخاص الـذين ي  أنَّ املختلطة، يعين ذلك يف كثري من األحيـان  

  مبدأ عدم اإلعادة القسرية ال حيترم.  أنَّ التقييم السليم ألوضاعهم، و
وال يوجد حتليل شامل للكيفية اليت نفذت هبا الدول بروتوكـول هتريـب املهـاجرين يف      -٣٥

القليــل مــن الــدول فقــط قــام بتعريــف  أنَّ تشــريعاهتا الوطنيــة، ولكــن عــدة دراســات تشــري إىل  
  )٢٤(مي هتريب املهاجرين والسلوك املتصل به امتثاال للربوتوكول.وجتر
بروتوكول هتريب املهاجرين يعطي جمـاال للـدول األطـراف الختـاذ     أنَّ وعلى الرغم من   -٣٦

ــدابري ضــد أيِّ ــداخلي، ال جيــوز أن ُيعتــرب      ت شــخص يشــكل ســلوكه جرمــا مبقتضــى قانوهنــا ال
والالجئـون الــذين يعتمــدون   )٢٥(ن كـوهنم قــد ُهرِّبــوا. ا عــاملهـاجرون املهرَّبــون مسـؤولني جنائيــ  

علــى املهــرِّبني للــهروب مــن حــاالت االضــطهاد أو االنتــهاكات اخلطــرية حلقــوق اإلنســان أو    
  )٢٦(من املسؤولية فيما يتعلق بدخوهلم غري القانوين. زاعات العنيفة معفون متاماً الن

                                                         
ات واجلرمية. انظر أيضا منشور وكالة خدِّرالتابعة للمكتب املعين بامل" شريلوك" انظر بوابة إدارة املعارف  )٢٤(

 Criminalisation of migrants in an irregular situation and of" احلقوق األساسية التابعة لالحتاد األورويب،
persons engaging with them ")Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2014.(  

  ) من بروتوكول هتريب املهاجرين.٤( ٦ واملادة ٥ انظر املادة  )٢٥(
  .٣١ة االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني، املاد  )٢٦(
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ـــ    - ٣٧ ــاجرين إىل التصـــدي لقي ام اجلماعـــات والشـــبكات ويهـــدف بروتوكـــول هتريـــب املهـ
اإلجرامية املنظمة بتيسري هتريب املهـاجرين مـن أجـل الـربح، ولـيس إىل تنظـيم وجتـرمي اهلجـرة يف         

وعنـدما تعـاجل مسـألة هتريـب املهـاجرين مبوجـب قـانون اهلجـرة بـدال مـن القـانون             )٢٧(حد ذاهتا.
هــو  -  القــانوين الــدخول غــري أْي -  اجلنــائي، يوجــد خطــر بــأن يصــبح ســلوك املهــاجر املهــرَّب 

. ونتيجـة لـذلك   فحسـب اجلرمية الرئيسية، بينما يصبح تيسري الدخول غري القـانوين جرميـة فرعيـة    
يتعـرض املهربــون ملخـاطر أقــل بكـثري وأحكــام أخـف بكــثري ممـا يتعــرض لـه املهــاجرون املهرَّبــون       

ذا بـدوره  أنفسهم. ويكفل ذلك إفالت اجملرمني من العقاب، بينما يفاقم ضـعف املهـاجرين. وهـ   
  يزيد من صعوبة املالحقة القانونية لتهريب املهاجرين ومنعه على حنو فعال ومحاية املهاجرين.  

ــك    -٣٨ ــى ذل ــالوة عل ــإنَّ ،وع ــدعم إىل      ف ــدمي ال ــرِّم تق ــاجرين ال جي ــب امله بروتوكــول هتري
 ومـع  )٢٨(املهاجرين من جانب األفراد أو املنظمات غـري احلكوميـة ألسـباب إنسـانية أو أسـرية.     

الدول عمدت يف بعض األحيان إىل التحقيـق واملالحقـة القانونيـة    أنَّ ذلك، تدل املمارسة على 
ألفراد أنقذوا املهاجرين املهـرَّبني وسـاعدوهم ألسـباب إنسـانية. وعـادة مـا تسـتند التحقيقـات         
ــة      ــة أو املنــافع املادي  واحملاكمــات الــيت مــن هــذا النــوع إىل تشــريعات تغفــل عنصــر املنفعــة املالي

  )٢٩(األخرى الوارد يف تعريف هتريب املهاجرين الذي ينص عليه الربوتوكول.
وميكــن أن يصــبح املهــاجرون املهرَّبــون ضــحية للجرميــة أثنــاء هتريبــهم، وذلــك مــثال إذا     - ٣٩

تعرضوا للمعاملة الالإنسانية أو املهينة، أو العنـف، أو إذا تعرضـت أرواحهـم وسـالمتهم للخطـر      
سـواء أكـان ذلـك عـن قصـد أو عـن طريـق اإلمهـال. ويعتـرف بروتوكـول            بني،على أيـدي املهـرِّ  

هتريب املهاجرين بضعف املهاجرين املهرَّبني إزاء تلك اجلرائم، ويشترط علـى الـدول جعـل هـذا     
ومـع ذلـك مل تـدرج دول أطـراف عديـدة       )٣٠(السلوك ظرفا مشدِّدا يعرِّض املهرِّبني لعقوبة أشد.

هتا. وال يلــزم أن يشــكل الســلوك اإلجرامــي اســتغالال يف إطــار  هــذا احلكــم اإللزامــي يف تشــريعا 

                                                         
 األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا  )٢٧(

، ٢٨و ٢٧ )، اجلزء الثالث، الفصل الثاين، الفقرتانA.05.V.2 (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
  .٣٤٠و ٣٣٩ الصفحتان

  .٣٤١، الصفحة ٣٢الث، الفقرة املرجع نفسه، اجلزء الث  )٢٨(
)٢٩(  European Union Agency for Fundamental Rights, Fundamental Rights of Migrants in an Irregular Situation 

in the European Union (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2011), pp. 63 and 64.  
  بروتوكول هتريب املهاجرين. ) من٣(  ٦ املادة  )٣٠(
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تعريف االجتار باألشـخاص، ولكـن ميكـن أن يشـكل واحـدة أو أكثـر مـن جـرائم مسـتقلة، مثـل           
  )٣١(االحتيال واالبتزاز واالغتصاب واألذى البدين اجلسيم، ينبغي التحقيق فيها بصفتها هذه.

٤٠-      ت متخصصـة ملكافحـة هتريـب املهـاجرين، أو     ا سياسـا وقد اسـتحدثت بلـدان قليلـة جـد
أقامت آليات تعـاون مشـتركة بـني الوكـاالت، أو أنشـأت وحـدات متخصصـة ملكافحـة هتريـب          
املهاجرين، أو درَّبت مدعني عامني وقضاة متخصصني يف هـذا امليـدان. وكـثريا مـا تركـز تـدابري       

طار سياسايت أوسع نطاقا. مكافحة هتريب املهاجرين على إدارة احلدود دون أن تدرجها ضمن إ
ضــها يف كــثري مــن اجلهــود الراميــة إىل مكافحــة هتريــب املهــاجرين يقوِّ فــإنَّ ،وعــالوة علــى ذلــك

الة تشارك فيها وكاالت متعددة من أجل تبادل املعلومات وتنسيق األحيان عدم وجود آليات فعَّ
  )٣٢(الوطين والدويل.العمليات بني السلطات وسائر اجلهات الفاعلة األخرى على الصعيدين 

ومع ذلك، توجد بعض املمارسات الوطنية الواعدة. ومـن األمثلـة علـى ذلـك مكتـب        -٤١
ــه وحــدة متخصصــة يف االجتــار باألشــخاص وهتريــب      املــدعي العــام يف الســلفادور، الــذي لدي
املهاجرين، والتحالف الوطين ملكافحة االجتار باألشخاص وهتريـب املهـاجرين يف كوسـتاريكا،    

ــدا، املكلــف بتنســيق       وامل ستشــار اخلــاص بشــأن هتريــب البشــر واهلجــرة غــري املشــروعة يف كن
  )٣٣(التصدي الوطين لتهريب املهاجرين من خالل هنج قائم على مشاركة وكاالت متعددة.

ا عنـد  رئيسـي  وكثريا مـا يكـون هتريـب املهـاجرين مرتبطـا بالفسـاد، الـذي يـؤدي دوراً          -٤٢
ومـن األسـاليب الشـائعة الـيت يسـتخدمها املهرِّبـون تقـدمي         )٣٤(ثـائق. معابر احلدود ويف تزوير الو

رة) مـن أجـل احلصـول علـى     ر أو شـهادة مـيالد مـزوَّ   رة (مثل عقد عمل مـزوَّ وثائق داعمة مزوَّ
وثائق هوية أو سفر حقيقية. وقد تسـتخدم اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة والضـالعة يف هتريـب       

ــة حل   ــاء      املهــاجرين جــرائم متصــلة باهلوي ــيس فقــط أثن ــة، ل ــا مــن املراقب ــة أعضــائها وعملياهت ماي
األنشطة غري املشروعة بل أيضـا خـالل أنشـطة روتينيـة غـري إجراميـة مـن قبيـل السـفر الـدويل.           

مجاعـات إجراميـة معيَّنـة تعامـل وثـائق ومعلومـات اهلويـة باعتبارهـا         أنَّ وهناك أيضـا أدلـة علـى    
عـات خـربة يف إنتـاج وثـائق هويـة مـزورة متطـورة        سلعة غري مشـروعة. وقـد تطـوِّر هـذه اجلما    

                                                         
ات واجلرمية، القانون النموذجي ملكافحة هتريب املهاجرين خدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل  )٣١(

 Global Migration Group, Exploitation and Abuse of International  ؛٥٢ الصفحة ،)٢٠١٠ (نيويورك،

Migrants, Particularly Those in an Irregular Situation   ،٢١الصفحة  ،)٢٠١٣(فيينا.  
  .A/CONF.222/RPM.4/1من الوثيقة  ٥٠ انظر الفقرة  )٣٢(
  .CTOC/COP/WG.7/2013/3 انظر الوثيقة  )٣٣(
" Issue paper: corruption and the smuggling of migrants" ات واجلرمية،خدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل  )٣٤(

  ).٢٠١٣ (فيينا،
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بقدر متزايد أو استغالل مواطن الضعف يف نظم إصـدار الوثـائق مـن خـالل خـداع السـلطات       
أو إفســادها للحصــول علــى وثــائق حقيقيــة. وميكــن بعــد ذلــك بيــع هــذه الوثــائق احلقيقيــة إىل   

  جهات أخرى الستخدامها يف هتريب املهاجرين.  
ا. خاصـ  ياًالوالية القضائية على هتريب املهـاجرين عـن طريـق البحـر حتـدِّ     وتشكل إقامة   -٤٣

  ال، يلـزم  ا علـى حنـو فعَّـ   فمن أجل التحقيق يف هذا النوع من التهريب ومالحقة مرتكبيـه قضـائي
إرساء أساس واسع للوالية القضائية على املياه اإلقليمية، ويف بعض احلاالت أعايل البحـار، ويف  

ــة هــذه األخــ  رية مــن خــالل الواليــة القضــائية خــارج احلــدود اإلقليميــة. فكلمــا اعترضــت    حال
ســفينة أخــرى ســفينة  الســلطات ســفينة حتمــل علــى متنــها مهــاجرين مهــرَّبني، أو صــادفت أيُّ  

، يلزم التصدي للعديد من التحديات. فمـا هـو   منكوبونكهذه وأنقذت الذين على متنها ألهنم 
وفـتح  مبسـاعدة املهـاجرين    مـاً الذي يكـون ملزَ  ، البلَدومن ثَمَّل، الوصو د ميناَءالعامل الذي حيدِّ

حتقيــق؟ وكيــف يــتم احلصــول علــى األدلــة الــيت تــدين املهــرِّبني املوجــودين علــى مــنت الســفينة؟  
الـذين علـى مـنت    وكيف يتم التعرف على املهرِّبني من بني املهـاجرين وعـزهلم وضـمان معاملـة     

السفينة معاملة مالئمـة؟ والـدول ملزمـة مبوجـب اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار بالعمـل           
الـة. ومـن املمارسـات الواعـدة يف     على إنشاء وتشغيل وصيانة خدمـة حبـث وإنقـاذ مناسـبة وفعَّ    

ــترم (    ــاري نوسـ ــة مـ ــدد عمليـ ــذا الصـ ــددة    Mare Nostrumهـ ــاذ متعـ ــة إنقـ ــي عمليـ ــيت هـ )، الـ
د هـو  صصات يف اجلزء اجلنويب من البحر األبيض املتوسط تضـطلع هبـا إيطاليـا هبـدف حمـدَّ     التخ

  إنقاذ األرواح يف عرض البحر وتقدمي املستفيدين من هتريب املهاجرين إىل العدالة.  
    

    محاية الشهود واملهاجرين املهرَّبني  - جيم  
ــرَّبني هــي أحــد األهــداف األر      -٤٤ ــاجرين امله ــوق امله ــة حق ــة لربوتوكــول هتريــب   محاي بع

ال املهاجرين. وبعبارة أخرى، تشكل محاية حقوق املهاجرين جزءا ال يتجزأ من التصدي الفعَّـ 
لتهريب املهاجرين. وتلزم محاية حقوق املهاجرين املهرَّبني وتلبية احتياجاهتم عند كشـفهم مـن   

حقتهم القضـائية.  جانب ضباط اخلطوط األمامية، ولكن أيضا طوال التحقيق مع املهربني ومال
مصـدر مثـني للمعلومـات عـن عمليـة التـهريب والشـبكات اإلجراميـة         هم واملهاجرون املهرَّبون 

معاملة املهاجرين بـاحترام وتلبيـة احتياجـاهتم    أنَّ الضالعة فيه، وهم لذلك شهود مفيدون. كما 
ثنـاء عمليـة   األساسية واحترام حقوقهم، وال سيما عندما يكونون قد أصـبحوا ضـحايا جلـرائم أ   

التهريب، ميكن أيضا أن تفيد احملققـني واملـدعني العـامني الـذين حيتـاجون إىل تعـاون املهـاجرين        
  كشهود على املهرِّبني.  
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ومدى تقدمي املهاجرين املهرَّبني لألدلة يف اإلجراءات اجلنائية يتوقف أيضـا علـى قـدرة      -٤٥
  )٣٥(أقارهبم من الترهيب واالنتقام.الدول على اختاذ التدابري املالئمة حلمايتهم ومحاية 

ويقع على عاتق الدول التزام حبماية حقوق اإلنسان للمهاجرين املهرَّبني. وهذا يعـين،    -٤٦
على وجه اخلصوص، حظر التمييز ومحاية احلق يف احلياة، واحلق يف عدم التعـرض للتعـذيب أو   

و املهينـة، واحلـق يف الوصـول إىل    غريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أ    
مـة أيضـا باالمتثـال اللتزاماهتـا     الة واحلماية من العنف. والدول ملَزالعدالة وسبل االنتصاف الفعَّ

ــة.     ــة الدولي ــادة واحلماي ــق باالحتجــاز واإلع ــة فيمــا يتعل ــة   )٣٦(الدولي ــدابري احلماي وسياســات وت
قيـة األمـم املتحـدة    واتفا ة مبركز الالجـئني تفاقية املتعلقمنصوص عليها، على سبيل املثال، يف اال

واتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة حلقـــوق الطفـــل.  لقـــانون البحـــار وبروتوكـــول االجتـــار باألشـــخاص
"املبـادئ   ورقـة معنونـة   ٢٠١٤ أصدرت مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان يف عـام       وقد

دوليـة"، بغيـة دعـم الـدول     واملبادئ التوجيهية املوصى هبا بشأن حقوق اإلنسان على احلـدود ال 
  )٣٧(يف الوفاء بتلك االلتزامات.

وفيما يتعلق باألطفال، ال سيما األطفال غري املصحوبني بـذويهم واألطفـال املنفصـلني      -٤٧
عن ذويهم، الذين هـم ضـعفاء بوجـه خـاص، ينبغـي أن تسترشـد سياسـات الـدول وإجراءاهتـا          

ايـــة خاصـــة متوافقـــة مـــع حقـــوقهم  مبصـــاحل الطفـــل الفضـــلى، وأن تـــوفر لألطفـــال تـــدابري مح 
  واحتياجاهتم اخلاصة.  

ويظل مـن الصـعب حتديـد املهـاجرين املهـرَّبني الـذين تعرضـوا لالعتـداء والعنـف أثنـاء             -٤٨
وميكـن   )٣٨(الرحلة أو الذين جيدون أنفسهم، يف جهة مقصدهم، يعملون يف ظروف استغاللية.

 جمهَّــزين علــى الوجــه الالئــق  وميكــن أن يكــون ضــباط اخلطــوط األماميــة غــري مــدرَّبني أو غــري  
لفحص تدفقات اهلجرة املختلطة حبثا عن املهاجرين الضعفاء وإحالتـهم إىل خـدمات املسـاعدة    

ــدريب حــرس احلــدود يف جمــال     املناســبة. ومــن املمارســات اجليِّــ   ــل بشــأن ت دة اســتحداث دلي

                                                         
  من اتفاقية اجلرمية املنظمة. ٢٤ املادة  )٣٥(
"إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول  ات واجلرمية املعنونخدِّرتحدة املعين باململانظر منشور مكتب األمم ا  )٣٦(

  .٢، واجلزء الثاين، اجلدول ٤١ إىل ٢٥ )، الصفحات٢٠١١(نيويورك،  هتريب املهاجرين"
)٣٧(  A/69/CRP.1.  
  .A/CONF.222/RPM.4/1من الوثيقة  ٤٥ قرةانظر الف  )٣٨(
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احلـدود اخلارجيـة   احلقوق األساسية أصـدرته الوكالـة األوروبيـة إلدارة التعـاون العمليـايت علـى       
  )٣٩().Frontexللدول األعضاء يف االحتاد األورويب (

وقد أرسى بعض البلدان ممارسات واعدة حلمايـة حقـوق املهـاجرين الـذين مت هتريبـهم        -٤٩
يف ظــروف مشــدِّدة للعقوبــة. فمــثال تتــيح بلجيكــا للمهــاجرين املهــرَّبني الــذين كــانوا ضــحايا    

هلـم  م مهلـة للـتفكري، وتقـدِّ    أهنـا تعطـيهم  لضحايا االجتـار، أي  للجرمية نفس احلماية اليت تتيحها 
بالتعـاون مـع السـلطات. وميكـن يف ظـروف       مشـروطاً  نحهم تصريح إقامـة مؤقتـاً  متاملساعدة، و

  نة حتويل هذا التصريح إىل تصريح إقامة دائم.  معيَّ
هـاجرين  وينبغي أن تضمن الـدول، عنـد أول اتصـال، تلبيـة االحتياجـات األساسـية للم        -٥٠

املهرَّبني وحصوهلم على معلومات كافية عن حقوقهم. ويتطلب ذلك وجـود متـرمجني شـفويني    
ووجــود ضــباط خطــوط أماميــة وأخصــائيني ممارســني يف جمــال العدالــة اجلنائيــة مــدربني وذوي   
معرفة. غري أنـه يف املمارسـة العمليـة حيـال األشـخاص املهرَّبـون غالبـا إىل مرافـق الفحـص، الـيت           

مـا ُتحـرم منظمـات اجملتمـع املـدين مـن إمكانيـة دخـول          يف العادة مرافق احتجاز. وكـثرياً تكون 
مــن فرصـة تقــدمي املشــورة القانونيــة والكشــف عــن احتياجــات   هـذه املرافــق، األمــر الــذي حيــدُّ 

ــة.           ــون وضــحايا اجلرمي ــهم الالجئ ــن بين ــرَّبني، وم ــاجرين امله ــواع امله ــف أن ــدى خمتل ــة ل احلماي
جتد صعوبة يف ضمان أن تكـون سياسـاهتا وتـدابريها الراميـة إىل محايـة حقـوق       تزال الدول  وال

النســاء املهرَّبــات واألطفــال املهــرَّبني، ومــن بينــهم األطفــال غــري املصــحوبني بــذويهم، مراعيــة   
ا بالتعــاون مــع الحتياجــات اجلنســني ومالئمــة لألطفــال. وميكــن للــدول أن تعــاجل ذلــك جزئيــ  

، وعلى اخلصوص منظمات اجملتمـع املـدين واحملـامني املتخصصـني     مقدمي اخلدمات املتخصصني
يف شــؤون اهلجــرة واحملــامني املتخصصــني يف تقــدمي املشــورة لضــحايا اجلرميــة، والســماح هلــم      
  باملساعدة على حتديد الفئات الضعيفة بصفة خاصة وإحالتها إىل خدمات املساعدة املالئمة.  

هـــذه اجملـــاالت. فمـــثال مشـــروع بريزيـــديوم وتوجـــد بعـــض املمارســـات الواعـــدة يف   -٥١
)Praesidiumَّسم باالبتكار السـتقبال املهـاجرين   ) يف إيطاليا هو مبادرة ترمي إىل إنشاء نظام يت

غري الشرعيني القادمني عن طريق البحر. وحيصل هؤالء املهـاجرون علـى معلومـات ومسـاعدة     
ة لتقـدمي طلـب احلمايـة. ويسـتند املشـروع      مث حيالون إىل اإلجراءات القانونيـة واإلداريـة املناسـب   

إىل شــراكة بــني مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لشــؤون الالجــئني واملنظمــة الدوليــة للــهجرة    
ومنظمة إنقاذ الطفولة والصـليب األمحـر اإليطـايل، وينـال الـدعم مـن وزارة الداخليـة اإليطاليـة         

  واملفوضية األوروبية.  
                                                         

)٣٩(  Frontex, Fundamental Rights Training for Border Guards, Trainers’ Manual (Warsaw, 2013).  
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    القضائي على الصعيد الدويلإنفاذ القانون والتعاون   - رابعاً  
ــدويل،    إنَّ   - ٥٢ ــى الصــعيد ال ــاون القضــائي عل ــانون والتع ــاذ الق ــا ب إنف ــا اقترن ــة  إذا م أنظمــة متين

  يف مكافحة االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين.   انرئيسي مها عنصرانملكافحة غسل األموال، 
 ا عـابراً وطنيـة، تتطلـب رد  وهتريب املهاجرين هو حبكم تعريفه جرمية عـابرة للحـدود ال    -٥٣

من حاالت االجتار باألشخاص يتعلق جبماعـات إجراميـة    كبرياً عدداًأنَّ للحدود الوطنية. كما 
منظمة تعمل يف واليات قضائية متعددة، ولذلك يتطلب سرعة وفعالية إنفاذ القـانون والتعـاون   

واحملاكمـات إىل التركيـز   القضائي على الصعيد الدويل. ومع ذلـك فكـثريا مـا متيـل التحقيقـات      
على بعض العناصر يف سلسلة االجتار أو التـهريب، مـع طـرح العناصـر األخـرى جانبـا. وينشـأ        
اإلحجام عن توسيع نطاق التحقيق واملالحقة القضائية خـارج البلـد عـن عوامـل متعـددة، مـن       

اءات املسـاعدة  د إجـر بينها االفتقار إىل التخصص يف التعامل مع احلاالت املعقدة، وطول وتعقُّـ 
القانونية املتبادلة، والتحديات اليت تواَجه يف التعاون مع الواليات القضـائية األخـرى للحصـول    
ــد مــن تفــاقم املشــكلة       ــوال الضــحايا املعــادين إىل أوطــاهنم واملهــاجرين املهــرَّبني. ويزي علــى أق

لتبادل املعلومـات. ويشـري    الة ثنائية أو متعددة األطرافاحلواجز اللغوية واالفتقار إىل آليات فعَّ
بعض اخلرباء إىل عدم وجود حوافز للشـرطة واملـدعني العـامني للتعـاون علـى الصـعيد الـدويل.        

فالتعـاون مـع البلـدان األخـرى ضـروري لتعطيـل كامـل سلسـلة االجتـار والتـهريب            ،ومع ذلك
  )٤٠(وتقدمي من يقومون بتنظيمها وتوجيهها إىل العدالة.

التحـديات، توجـد بعـض املمارسـات الواعـدة. فمـثال يف االحتـاد         وعلى الرغم مـن هـذه    - ٥٤
األورويب أنشئت فرق حتقيق مشتركة للتعامل مع قضايا االجتار باألشخاص وهتريـب املهـاجرين،   
بدعم وتنسيق من وحدة التعاون القضائي يف االحتاد األورويب (اليوروجسـت) ومكتـب الشـرطة    

ــا الواليـــات املتحـــدة   األورويب (اليوروبـــول). وســـامهت التحقي قـــات املشـــتركة الـــيت قامـــت هبـ
واملكسيك يف تفكيـك شـبكات تعمـل عـرب حـدودمها املشـتركة. وأنشـأت بعـض الـدول قنـوات           
لالتصال املباشر عرب احلدود وللتعـاون وتبـادل املعلومـات بصـفة غـري رمسيـة عـرب احلـدود. وعلـى          

ة إلنفـاذ القـوانني عنـد احلـدود. ومثـة      سبيل املثال، أنشأت الواليات املتحـدة وكنـدا فرقـا متكاملـ    
مثال رئيسي آخر على هنج مبتكر إزاء تبادل املعلومـات هـو نظـام اإلبـالغ الطـوعي عـن هتريـب        

ات واجلرميــة يف خــدِّراملهــاجرين والســلوك املتصــل بــه، الــذي ُوضــع بــدعم مــن املكتــب املعــين بامل
بذلك من جرائم عرب وطنيـة. ونظـام    إطار عملية بايل بشأن هتريب الناس واالجتار هبم وما يتصل

اإلبـالغ الطـوعي املــذكور هـو نظــام آمـن قـائم علــى اإلنترنـت تســتطيع السـلطات احلكوميــة أن        
  تستخدمه، وتستخدمه بالفعل، جلمع وتبادل البيانات عن هتريب املهاجرين.  

                                                         
)٤٠(  Cornelius Friesendorf (ed.), Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector 

(Vienna and Geneva, National Defence Academy and Austrian Ministry of Defence and Sports in 

cooperation with the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2009), p. 347.  
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ــه       -٥٥ ــدويل يف قضــايا االجتــار ويف قضــايا الت ــة القضــائية والتعــاون ال ريب وتواجــه املالحق
علـى  فكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. استخدام اجملرمني املتزايد لت ناشئة عنحتديات جديدة 
يســـتخدم املشـــتبه فـــيهم التشـــفري، أو ينقلـــون البيانـــات ويتبادلوهنـــا باســـتخدام   ،ســـبيل املثـــال

تكنولوجيات احلوسـبة السـحابية والشـبكات الغفليـة، وخيزنـون البيانـات يف خـوادمي توجـد يف         
قع جغرافية خمتلفة وواليات قضائية متعددة. ويتطلب التحقيـق واملقاضـاة يف هـذه احلـاالت     موا

تعجيــل إنفـــاذ القـــانون والتعـــاون القضـــائي علــى الصـــعيد الـــدويل واختـــاذ إجـــراءات حتقيقيـــة   
متخصصة للحفاظ على األدلة اإللكترونية، اليت هي بطبيعتها سريعة التحـول وسـهلة التلـوث.    

اإلثبات بشأن األدلة اإللكترونية، إىل جانب املوارد والقدرات اخلاصـة بالتعامـل   قواعد أنَّ غري 
مع هذه األدلة، ختتلف اختالفا كـبريا بـني البلـدان. وتنطـوي وسـائل التعـاون الـدويل التقليديـة         

  )٤١(باملالحقات القضائية. على خطر أن تكون مفرطة الطول وقد ختلُّ
ارسـات حلفـز التعـاون الـدويل يف التصـدي لالجتـار       وقد ُوضع عـدد مـن األدوات واملم    -٥٦

باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين كليهمــا، منــها مــثال دليــل الســلطات الوطنيــة املختصــة علــى     
ــت، الصــادر   ــاإلنترن ــات املســاعدة   خــدِّرن املكتــب املعــين بامل ع ــة طلب ــة، وأداة كتاب ات واجلرمي
دة القانونيـة املتبادلـة وتسـليم املطلـوبني،     املكتـب، ودليـل املسـاع    صادرة عنالقانونية املتبادلة، ال

ن عـ ن املكتب، ودليـل التعـاون الـدويل ألغـراض مصـادرة عائـدات اجلرميـة، الصـادر         عالصادر 
املكتــب. وعلــى الصــعيد اإلقليمــي، يقــوم رؤســاء عمليــة الوحــدات املتخصصــة املعنيــة باالجتــار 

ن الـدويل ضـمن منطقـة جنـوب     والتابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسـيا (آسـيان) بتيسـري التعـاو    
شرق آسيا. وفضال عن ذلك، يوفر دليل آسيان للتعاون القـانوين الـدويل بشـأن قضـايا االجتـار      
باألشخاص إرشادا بشأن اسـتخدام املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وتسـليم املطلـوبني يف املالحقـة        

ات واجلرميـة أيضـا إعـداد    رخـدِّ القضائية ملرتكيب االجتـار باألشـخاص. ودعـم املكتـب املعـين بامل     
املبادئ التوجيهية للتعاون الـدويل بشـأن االجتـار باألشـخاص وهتريـب املهـاجرين، املوجهـة إىل        

  األخصائيني املمارسني يف جمال العدالة اجلنائية يف غرب البلقان.  
دة األطـراف لتعزيـز   ة منظمـات دوليـة وإقليميـة منصـات وعمليـات متعـدِّ      وأنشأت عدَّ  -٥٧

تصدي العدالة اجلنائيـة لكـل مـن االجتـار باألشـخاص وهتريـب املهـاجرين. وهنـاك أمثلـة          تدابري 
كــثرية ملبــادرات إنفــاذ القــوانني والتعــاون القضــائي الــيت تــدعم تبــادل املعلومــات االســتخبارية   
اجلنائية، والتعاون يف جمال إنفاذ القانون، وتنسـيق العمليـات املتعـددة األطـراف. وتشـمل تلـك       

عملية بايل بشـأن هتريـب النـاس واالجتـار باألشـخاص ومـا يتصـل بـذلك مـن جـرائم            املبادرات
                                                         

) ودةمس( Comprehensive Study on Cybercrime رات واجلرمية،مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ  )٤١(
  ).٢٠١٣  (فيينا،
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عــابرة للحــدود الوطنيــة، واملركــز اإلقليمــي للمعلومــات والتنســيق يف آســيا الوســطى، وخليَّــة    
اإلســالمية) وباكســتان، واليوروبــول،  -التخطــيط املشــتركة بــني أفغانســتان وإيــران (مجهوريــة  

التابعـة لـه املعنيـة مبكافحـة      "مـرياج "ب شـرق أوروبـا، وفرقـة عمـل     ومركز إنفاذ القـانون جلنـو  
االجتار بالبشر واهلجـرة غـري القانونيـة. وهنـاك أيضـا شـبكات ومنصـات قضـائية إقليميـة، مثـل           

األمريكيــة للتعــاون القضــائي الــدويل، ويوروجســت، والشــبكة القضــائية       -الشــبكة األيبرييــة 
لعــامني للــدول األعضــاء يف رابطــة الــدول املســتقلة.   األوروبيــة، واجمللــس التنســيقي للمــدعني ا 

وجيري تطوير شبكة قضائية آلسيا. وكثريا ما تـوفر املنصـات الدوليـة واإلقليميـة فرصـا لـربامج       
التدريب والتبادل تشكل بدورها مناسبات لتطوير العالقات والثقة بني األخصائيني املمارسـني  

ــة. وللثقــة والعالقــ   ــة اجلنائي ــة حامســة لتعــاون الشــرطة والتعــاون   يف جمــال العدال ات احلســنة أمهي
القضائي، الذي يستخدم الوسائل الرمسية وغري الرمسية على السواء لتبـادل املعلومـات واألدلـة.    

  ويكون التعاون على أشد فعاليته عندما يقوم على املصلحة املشتركة.  
ة خاصـة ألغـراض اقتفـاء    وإلنفاذ القوانني والتعاون القضائي على الصـعيد الـدويل أمهيـ     -٥٨

أثــر األصــول اجلنائيــة وضــبطها ومصــادرهتا. وتقضــي اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة بــأن جتعــل الــدول 
فيمــا يتعلــق بغســل  أصــليةً مــن االجتــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين جرميــةً  األطــراف كــالًّ

وال هـو  األموال. واألسـاس املنطقـي لتقـدمي الـدعم بصـورة منهجيـة لـنظم مكافحـة غسـل األمـ          
تعزيز الكشف وتوسيع وتعميق نطاق التحقيقات بغية االستفادة من أساليب ومـوارد التحـري   
اخلاصة اإلضافية للحصول على أدلة قوية تؤكد إفـادات الضـحايا، حبيـث يتسـىن حتديـد كيفيـة       
تنظيم الشبكات وهويات قادهتا وطريقة عملها. وتسعى التحقيقات املالية إىل حتديد العائـدات  

واملهرِّبون وشـركاؤهم وجتميـدها ومصـادرهتا،     جروناملتَّوجودات اإلجرامية اليت حيتفظ هبا وامل
ا. وميكن استخدام هذه املوجـودات املصـادرة لتعـويض    وبذلك تعطيل العمليات اإلجرامية فعلي

  الضحايا عن الضرر الذي أصاهبم.  
قت وزارة األمـن الـوطين   أطل ،وتوجد بعض املمارسات الواعدة يف هذا الصدد. فمثال  -٥٩

ــدات         ــوال وعائ ــادرة موجــودات وأم ــانون تســمى مب ــاذ الق ــادرة إلنف ــات املتحــدة مب يف الوالي
املهرِّبني واملتجرين، يتمثل الغـرض منـها يف اسـتخدام تقنيـات مكافحـة غسـل األمـوال ملهامجـة         

بـادرة إىل  وهتـدف امل  املنظمات اإلجراميـة الضـالعة يف هتريـب املهـاجرين واالجتـار باألشـخاص.      
مـوال والعائـدات   حتديد األعضاء الرئيسيني يف املنظمات اإلجرامية واقتفاء أثـر املوجـودات واأل  

  )٤٢(املتأتية من نشاطهم اإلجرامي أو املستخدمة يف دعمه وضبطها ومصادرهتا.
                                                         

)٤٢(  OSCE, Leveraging Anti-Money Laundering Regimes to Combat Trafficking in Human Beings (Vienna, 2014).  
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ــتركة بـــدعم مـــن    أو  -٦٠ ــاد األورويب فـــرق حتقيـــق مشـ ــاء يف االحتـ نشـــأت الـــدول األعضـ
ي على وجه التحديد لالجتار باألشـخاص وهتريـب املهـاجرين    ول للتصدِّاليوروجست واليوروب

 شـهدت عمليـة "أرمخيـدس"    ٢٠١٤ وما يتم بعدمها من أنشـطة غسـل األمـوال. فمـثال يف عـام     
ــاذ القــوانني مــن      ــة منســقة تســتند إىل    ٣٤مشــاركة مــوظفني مســؤولني عــن إنف ــدا يف عملي بل

جتــار وغريمهــا مــن أشــكال اجلرميــة املنظمــة يف   املعلومــات االســتخبارية ملكافحــة التــهريب واال 
ــها اعتقـــال   ــاذ ١ ٠٢٧ االحتـــاد األورويب. وأفضـــت العمليـــة إىل أمـــور مـــن بينـ ــا وإنقـ  شخصـ

  مهاجر غري شرعي. ١٠ ٠٠٠ طفال من االجتار وفحص أكثر من  ٣٠
مثل هذه العمليات قادرة علـى إطـالق وتنسـيق جهـود حتقيقيـة يف بلـدان       أنَّ ويف حني   -٦١

 ســم أحيانــاًفإهنــا تتَّ ،تــؤدي إىل العديــد مــن االعتقــاالت وحــاالت جتميــد املوجــودات   متعــددة
ن بالتركيز على كشف املهاجرين غري الشرعيني دون إيالء االهتمام الواجب لتحديـد املهـاجري  

وإحالتهم إىل خدمات الـدعم املناسـبة    الضعفاء احملتاجني إىل احلماية والالجئني وضحايا اجلرمية
  م حتديدهم.  حاملا يت
وتشــكل إعــادة ضــحايا االجتــار باألشــخاص إىل أوطــاهنم وإرجــاع املهــاجرين املهــرَّبني      - ٦٢

ــة        ــات واإلجــراءات املتعلق ــدويل. وجيــب تنســيق كــل العملي ــاون ال حتــديات أخــرى تتطلــب التع
بإرجاع املهاجرين املهرَّبني والضحايا، وجيب أن متتثل للقانون الـدويل، وال سـيما قـانون حقـوق     
اإلنسان وقانون الالجئني والقانون اإلنسـاين. وتكـون سياسـات وبـرامج اإلرجـاع واإلعـادة إىل       
ــة         ــة وإنســانية ومنظمــة، بغي ــة مأمون ــدما تنفــذ بطريق ــها واســتدامتها عن ــى أشــد فعاليت ــوطن عل ال

 ،من إمكانيات إعادة اندماج العائدين يف أوطـاهنم. وعـالوة علـى ذلـك     االستفادة إىل أقصى حدٍّ
  )٤٣(املساعدة اخلاصة بإعادة االندماج ميكن أن تدعم جناح واستدامة عودة املهاجرين. فإنَّ
    

    االستنتاجات والتوصيات  - خامساً  
يلــزم التصــدي لالجتــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين بطريقــة منســقة وكليَّــة تشــمل   -٦٣

حقـوق اإلنسـان،    خمتلف جماالت السياسات، ومن بينـها إدارة اهلجـرة ومراقبـة احلـدود ومحايـة     
ومــن خــالل تــدابري ترمــي إىل تعزيــز ســيادة القــانون ومنــع الفســاد ومكافحتــه وتــرويج وتعزيــز 

السياسـات الـيت تتنـاول االجتـار باألشـخاص وهتريـب       أنَّ التنمية االجتماعيـة واالقتصـادية. بيـد    
تعلقــة املهــاجرين تكــون يف كــثري مــن األحيــان جمــزأة وغــري مالئمــة. ومــا زالــت االعتبــارات امل  

مبراقبة اهلجرة تعلو يف كثري من األحيان على احلاجة إىل تفكيـك اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة     
                                                         

  .إطار العمل الدويل  )٤٣(
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املتورطة يف االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين. وكـثريا مـا جيـري إغفـال احلاجـة إىل محايـة       
ة القضـائية.  ضحايا االجتـار واملهـاجرين املهـرَّبني، األمـر الـذي يعرقـل فعاليـة التحقيـق واملالحقـ         

ونتيجة لذلك فعلى الرغم من التقدم احملرز يف جترمي االجتار باألشـخاص، وبدرجـة أقـل هتريـب     
املهـــاجرين، مل حيـــدث ســـوى القليـــل مـــن املالحقـــات القضـــائية وأحكـــام اإلدانـــة للمتجـــرين 

تزيـد   واملهرِّبني. ومن مثَّ تواصل اجلماعات اإلجرامية املنظمة توليد أرباح غري مشـروعة هائلـة،  
  من تغذية الفساد وسائر أشكال اجلرمية املنظمة.  

ــة الــيت مت اســتحداثها فيمــا يتعلــق باالجتــار باألشــخاص    اوينبغــي اســتخد  -٦٤ م أطــر احلماي
وهتريب املهاجرين، واإلطار األوسع نطاقا اخلـاص حبمايـة حقـوق اإلنسـان، بطريقـة متكاملـة،       

تصـلة املتمثلـة يف االعتـداء واالسـتغالل     من أجـل ضـمان التصـدي علـى حنـو مالئـم للسلسـلة امل       
  وانتهاك احلقوق.  

وأخـــريا، ال ميكـــن التصـــدي بفعاليـــة لالجتـــار باألشـــخاص وهتريـــب املهـــاجرين دون     -٦٥
الـة عـرب احلـدود والقـارات تســتند إىل الشـعور باملسـؤولية املشـتركة عـن مكافحــة         شـراكات فعَّ 

  )٤٤(قوق اإلنسان وتعزيز التنمية.اجلرمية املنظمة والتمسك بسيادة القانون ومحاية ح
ومع وضع هذا يف االعتبار، ومع مراعاة توصيات االجتماعات التحضريية اإلقليميـة، لعـل     - ٦٦

  :مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يود أن ينظر يف التوصيات التالية
ــرامج شــ     (أ)   املة ملكافحــة االجتــار ينبغــي أن تضــع الــدول األعضــاء سياســات وب

باألشخاص وهتريب املهـاجرين، ولفحـص تـدفقات اهلجـرة املختلطـة حبثـا عـن ضـحايا االجتـار          
ــة احلقــوق األساســية لضــحايا االجتــار باألشــخاص       باألشــخاص واملهــاجرين املهــرَّبني، وحلماي

لربوتوكـول   واملهاجرين املهرَّبني والسماح هلم باحلصول على املساعدة والعدالة واحلمايـة وفقـا  
  االجتار باألشخاص وبروتوكول هتريب املهاجرين وسائر صكوك القانون الدويل ذات الصلة؛  

ينبغي أن تعتمد الـدول األعضـاء، عنـد االقتضـاء، تـدابري سياسـاتية وتشـريعية          (ب)  
ــة منفصــلة للتصــدي لالجتــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين، مــع مراعــاة الســمات      وعملياتي

  تالفات بينهما؛  املشتركة واالخ
ــراً     (ج)   ــاء أطـ ــدول األعضـ ــع الـ ــي أن تضـ ــار    ينبغـ ــرمي االجتـ ــاملة لتجـ ــريعية شـ تشـ

باألشخاص وهتريب املهاجرين جبميع مظاهرمها. وينبغـي أن تشـمل أطرهـا التشـريعية ملكافحـة      

                                                         
 ، والوثيقة٢٠ إىل ١٨ ، الصفحات"Smuggling Futures" . انظر أيضا١٤ إىل ٨ املرجع نفسه، الصفحات  )٤٤(

A/68/L.5.  
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االجتــار باألشــخاص مجيــع أشــكال االجتــار، ال ســيما االجتــار بالنســاء والفتيــات، ولكــن أيضــا   
أنَّ رجــال والفتيــان. وينبغــي أن تقــر أطرهــا التشــريعية ملكافحــة هتريــب املهــاجرين بــ  االجتــار بال

اجلماعات اإلجرامية املنظمة تنشط يف هتريب املهاجرين من أجل املنفعة املالية أو املنـافع املاديـة   
األخرى. وينبغي أن جترِّم تزوير الوثـائق وجرميـة متكـني املهـاجرين مـن اإلقامـة غـري املشـروعة.         

أخريا، ينبغي أن تتمسك األطر الوطنية ملكافحة كل من اجلرميتني مببدأ عدم اإلعـادة القسـرية   و
وغريه من املبادئ املعترف هبا لقانون حقوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين الـدويل، وأن تعتـرف      
بالســلوك الــذي يعــرِّض أرواح أو ســالمة املهــاجرين للخطــر، أو يــرجح أن يعرضــها للخطــر،    

  ينطوي على معاملة الإنسانية أو مهينة، بوصفها ظروفا مشددة؛  الذي   أو
ينبغــي تــدريب الســلطات املختصــة علــى حتديــد كــل ضــحايا االجتــار ومحايــة     (د)  

حقــوقهم، مبــا يف ذلــك محايتــهم مــن أشــكال االســتغالل األقــل شــيوعا، وال ســيما يف تــدفقات 
ــة اجلنا   ضــحايا االجتــار واملهــاجرين  أنَّ ئيــة بــاهلجــرة املختلطــة. وينبغــي أن تســلِّم أجهــزة العدال

  املهرَّبني ميكن أن يكونوا أيضا شهودا على هذه اجلرائم، وينبغي أن تعاملهم وفقا لذلك؛  
ينبغي أن تركز الدول األعضـاء جهودهـا علـى تفكيـك اجلماعـات اإلجراميـة         ) (ه  

ــاجرين، وأن تضــمن عــ       ــب امله ــيت تقــف وراء االجتــار باألشــخاص وهتري ــة ال ــل املنظم دم حتمي
  ضحايا االجتار املسؤولية عن اجلرائم اليت يرتكبوهنا نتيجة لالجتار هبم أو أثناءه؛  

ينبغــي أن تعتمــد الــدول األعضــاء تــدابري تنظيميــة وقائيــة، مثــل تنظــيم وكــاالت      (و)  
االستخدام اخلاصة وتسجيلها والترخيص هلا ورصـدها، بغيـة منـع عبوديـة الـدَّين، مبـا يف ذلـك عـن         

ر تقاضـي رسـوم توظيـف مـن العمـال. وينبغـي أن تكفـل الـدول األعضـاء أيضـا وجـود            طريق حظـ 
  إجراءات ملراعاة العناية الواجبة، من أجل ضمان احترام حقوق اإلنسان ومنع االجتار باألشخاص؛  

ج الشراكات املتعـددة التخصصـات، مبـا    ينبغي أن تدعم الدول األعضاء وتروِّ  (ز)  
لقانون ودوائر النيابة العامة وسـلطات العمـل وسـلطات الضـرائب     يف ذلك بني وكاالت إنفاذ ا

والسلطات االجتماعية ومنظمات اجملتمـع املـدين والنقابـات العماليـة والقطـاع اخلـاص، هبـدف        
  منع االجتار باألشخاص لغرض االستغالل يف العمل؛  

جلميــع  تنيرة واملســاعدة القــانونيز الــدول األعضــاء تــوفري املشــوينبغــي أن تعــزِّ  (ح)  
ضحايا االجتار باألشخاص، وللمهاجرين املهرَّبني يف احلاالت الـيت يكـون قـد مت فيهـا إيـذاؤهم      
أثناء هتريبهم، من أجل متكينهم من التماس العدالة واحلصـول علـى سـبل االنتصـاف، ال سـيما      

  احلق يف املطالبة بالتعويض.
 


