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مقّدمة

"ُعرث على اأربعة وخم�سني مهاجرا ... لقوا حتفهم خمتنقني يف �ساحنة كانت تقلّهم ..."

�سيب العديد من الناجني  �ض اأكرث من 100 �س������خ�ض يف حاوية طولها �س������تة اأمتار وَعر�ُسها مرتان. واأُ "ُكدِّ
باأمرا�ض خطرية ب�سبب جفاف ال�سوائل ونق�ض الأوك�سيجني.

"فتح ال�سائق اأبواب املركبة بعد اأن اأخذ املهاجرون يطرقون ب�سّدة على حيطانها—ولكنه فرَّ على قدميه 
عندما راأى ما حدث.

...

"قال ]الناجون[ اإنهم حاولوا اأن يطرقوا على حيطان احلاوية ليُعلموا ال�س������ائق باأنهم يحت�رشون، لكنه 
اأَمَرهم بال�سكوت لأن ال�رشطة �سوف ت�سمعهم عند عبور مواقف التفتي�ض ...

" ... روى اأحد الناجني، وكان عمره 30 �سنة، اأنه كان يعتقد اأن اجلميع �سوف ميوتون يف ال�ساحنة.

" ‘لقد ظننت اأن اجلميع �سيموتون. وظننت اأنني �ساأموت. ولو وا�سلت ال�ساحنة �سريها 30 دقيقًة اأخرى، 
لكنت قد هلكت ل حمالة‘. ...")1(

اإن الهج������رة واحدة من القوى الكب������رية الدافعة على التقدم والتنمية الب�رشيني. وقد اأ�س������همت حركة النا�ض يف اأرجاء 

املعمورة يف اإغناء تاريخ الب�رشية امل�سرتك بالكثري من الق�س�ض التي تُروى. ويتنقل النا�ض يف جميع اأنحاء العامل لأ�سباب 

خمتلفة: منها مثال زيادة فر�سهم القت�سادية اأو توفري التعليم لأطفالهم اأو تاأ�سي�ض اأ�رشة اأو ال�رشوع يف مغامرة اأو طلب 

احلماية. وقد اأّدت الهجرة بدورها اإل انت�س������ار اللغات والثقافات واأنواع الأطعمة واأ�س������اليب الطهو والأفكار يف عموم 

اأرجاء العامل. والهجرة العاملية اليوم هي واحدة من كربى النواجت الثانوية للعوملة، ولكن ا�ستغاللها من جانب املجرمني 

الذين ي�سعون جلني الأرباح ميّثل اجلانب املظلم من هذه الظاهرة.

تهريب املهاجرين ن�ساط جتاري مهِلك األف- 

ل يحظى جميع الأ�س������خا�ض الذين يهاجرون بفر�ض للقيام بذلك على نحو قانوين. ومن ثم ي�س������تغل املجرمون الذين 

ي�س������عون لتحقي������ق الأرباح هذا الواقع ويقوم������ون بتهريب املهاجرين. ومي�ضُّ تهريُب املهاجري������ن كل بلد يف العامل فعاًل، 

ا بو�س������فه بلد َمن�س������اأ اأو بلد عبور اأو بلد مق�س������د، واإما باعتباره بلداً يجمع كل هذه ال�سفات يف اآن معا. وقد يكون  اإمَّ

املهاجرون املهّربون من الالجئني، وقد يقعون �سحايا للجرمية خالل عملية التهريب اأو ب�سبب هذه العملية. وموافقة 

املهاجري������ن عل������ى اأن يُهّربوا ل تعني بال�������رشورة اأنهم موافقون على املعاملة التي يتلقونه������ا يف جميع مراحل العملية. 

ة اآلف منهم ماتوا خمتنقني يف  �سة للخطر: فثمَّ بون عر�سة لال�ستغالل، وكثرياً ما تكون حياتهم معرَّ فاملهاجرون املهرَّ

بي املهاجرين كثرياً ما يقومون باأن�سطتهم دون  حاويات ال�سحن اأو هلكوا يف ال�سحارى اأو غرقوا يف البحار. اإذ اإن مهرِّ

اإيالء اعتبار يُذَكر حلياة النا�ض الذين اأف�سى �سيق عي�سهم اإل ن�سوء طلب على خدمات التهريب. وقد روى الناجون 

هيئة الإذاعة الربيطانية )BBC( "مهاجرون من بورما يختنقون يف �س������احنة"، 10 ني�س����������ان/اأبريل 2008. اخل����رب متاح على املوقع ال�س������بكي: 
 )1(

.http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7339939.stm
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ق�س�س������اً مرّوعًة عن حمنتهم: اأُنا�ٌض حم�س����������ورون يف حّيز تخزين ل ن���وافذ له، ويُج�����رَبون على اجل�����لو�ض دون َحراك 

يف البول اأو م����اء البحر اأو الرباز اأو الق�����يء، ويُح���َرمون من الط���عام وامل���اء، يف ح���ني مي�����وت اآخ�����رون من ح�������ولهم 

وتُرم������ى جثثه���������م يف البح����ر اأو عل�������ى قارع���ة الطريق. ويُ����درُّ تهريب املهاج���رين والأن�س����������طة املت�س������لة به اأرباح����اً 

مة. ومن ثم ف����اإن تهريب املهاجرين ن�س����اط  ي الف�س����اَد واجلرميَة املنظَّ �سخ���مًة عل���ى املج����رمني ال�سالعني ف���يه ويغ���ذِّ

جت���اري ُمهِلك.

باء-  اأهميـــة زيـــادة تركيـــز جهـــود اإنفـــاذ القانـــون علـــى التحقيـــق يف �سبـــكات التهريـــب 

ومالحقتها ق�سائيًا

بني  ر ر�س���������م �س���������ورة دقيقة لعدد الأ�س������خا�ض املهرَّ اإن املعلومات املتوافرة ح���اليا مبعرثة وناق�س������ة جدا بحيث يتعذَّ

بوهم. ب����يد اأن ال�س���واهد امل����تاحة تك�سف عن الجتاهات  �س������نويا وتبيان الدروب والط�����رائق ال�����تي ي�س����تخدمها مهرِّ

والأمناط التالية:

•  يقوم املجرمون على نحو اآخذ يف الزدياد بتوفري خدمات التهريب للمهاجرين غري النظاميني لالإفالت   

مّما تفر�س������ه البلدان من �س������وابط رقابي������ة حدودية ولوائح تنظيمية خا�س������ة بالهج������رة و�رشوط ملنح 

بني الذين ي�سعون اإل  التاأ�س������ريات. ويلجاأ معظم املهاجرين غري النظاميني اإل ال�ستعانة بخدمات املهرِّ

حتقيق الربح. فمع ت�س������ديد ال�سوابط الرقابية احلدودية، يرتدع املهاجرون عن حماولة عبور احلدود 

بني. بطريقة غري م�رشوعة باأنف�سهم ويتحّولون نحو ال�ستعانة باملهرِّ

•  تهريب املهاجرين ن�س������اط جتاري مربح جداً تتدنى فيه درجة احتمال ك�س������ف املجرمني واإن�زال العقوبة   

بو املهاجرين منّظمني اأكرث  به������م. ونتيجة لذل������ك، فقد اأخذ يزداد جاذبيًة لدى املجرمني، واأ�س������بح مهرِّ

فاأكرث، فاأن�ساأوا �سبكات عالية احِلرفية تتجاوز حدود البلدان واملناطق.

بو املهاجرين على تغيري دروبهم واأ�س������اليبهم جتاوباً م������ع تغرّي الظروف، وكثرياً ما يكون ذلك  •  يداأب مهرِّ  

بني. على ح�ساب �سالمة املهاجرين املهرَّ

دة. بيهم اأو حتى ق�سوتهم املتعمَّ • فقد اآلف املهاجرين اأرواحهم نتيجًة لعدم مبالة مهرِّ  

������قة بني املناطق. كما اإنها  وه������ذه الع����وامل تربز احلاج������ة اإل اأن تكون تدابري مكافحة جرمية تهريب املهاجرين من�سَّ

تربز احلاجة ل�س����������تكمال �س������وابط الرقابة على احلدود من خالل زيادة تركيز جهود اإنفاذ القانون على التحقيق يف 

�سبكات التهريب ومالحقة اأفرادها ق�سائياً، وذلك لتفكيك املنظمات الإجرامية وتغيري الأو�ساع التي ميكن اأن تنتع�ض 

يف ظلّها.

�رشورة اتباع نهج �سامل يف الت�سدي لتهريب املهاجرين جيم- 

ي������درك مكت������ب الأمم املتحدة املعني باملخ������درات واجلرمية اأن تدابري اإنفاذ القانون وحده������ا ل ميكن اأن متنع تهريب 

املهاجرين. وما مل تكن ال�س������وابط املعّززة ملراقبة احلدود جزءا من نهج �س������مويل، فاإنها قد ل توؤدي �س������وى اإل حتويل 

دروب تهري������ب املهاجرين واإل زيادة الطلب على خدم������ات اأكرث خطورة. ويف حال اقت�رش الأمر على اإعادة املهاجرين 

اإل بلدان جن�س������يتهم اأو اإقامتهم من دون اعتبار لالأ�س������باب اجلذرية الأ�سا�سية التي تدفعهم على الهجرة، فاإنهم قد ل 

يفعلون �سوى اأن يحاولوا اأن يهاجروا جمددا، ورمبا يف ظل ظروف اأكرث خطورة. وثمة عوامل دفع وجذب مهمة توؤثر 

با؛ وهي عوامل يجب اأن تُعالج جميعها على نحو �سامل على اأ�سا�ض من �رشاكة  على �سخ�ض ما لكي ي�سبح مهاجرا مهرَّ



3 مقّدمة 

متعددة الأبعاد، ل بّد من اأن ت�س������مل الدول واملجتمع املدين والأو�س������اط الأكادميية وو�سائل الإعالم وموؤ�س�سات الدولة 

واملنظمات الدولية.

واإن الهدف الرئي�سي الذي يرمي اإليه مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، ب�سفته القيِّم على بروتوكول 

 وبروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق 
)2(

منع وقمع ومعاقبة الجتار بالأ�سخا�ض، وبخا�سة الن�ساء والأطفال،

 فيما يتعلق مبكافحة 
)4(

 املكّملني لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،
)3(

الرب والبحر واجلو،

تهريب املهاجرين، اإمنا هو الرتويج لن�س������مام جميع الدول يف العامل اإل بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين، وتقدمي 

امل�ساعدة اإل الدول يف جهودها الرامية اإل تنفيذه تنفيذاً فعلياً؛ وذلك على النحو املبنّي يف املادة 2 كما يلي:

  "اأغرا�������ض هذا الربوتوكول هي منع ومكافحة تهريب املهاجرين، وكذلك تعزيز التعاون بني الدول الأطراف 

بني.” حتقيقا لتلك الغاية، مع حماية حقوق املهاجرين املهرَّ

ملحة عن الدليل التدريبـي دال- 

ا�س������تناداً اإل بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين، ويف اإطار الت�س������دي للتهريب على نحو اأو�سع و�سامل، ا�ستهل مكتب 

الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف عام 2008 عملية لإعداد منائط تدريب اأ�سا�س������ي ب�س������اأن منع ومكافحة 

تهريب املهاجرين. ونُّفذت عملية الإعداد بالتعاون مع املنظمة الدولية لل�رشطة اجلنائية )الإنرتبول( ومكتب ال�رشطة 

الأوروب������ي )اليوروب������ول( ووكالة مكافحة اجلرمي������ة املنظمة اخلطرية يف اململكة املتحدة، والأهم من ذلك، بامل�س������اركة 

الن�س������طة من جانب املمار�س������ني من ذوي اخل��ربة العالية الذين يعملون يف جميع اأنحاء العامل يف جمال التحقيق ب�س������اأن 

مت ث��الثة اجتماعات عمل يف كل من ال�س������نغال وم�رش ونيجرييا،  ب������ي املهاجرين ومالحقتهم ق�س������ائياً. وق���د نُظِّ مهرِّ

�س������ارك فيها حمّققون ومّدعون عامون من 30 بلدا، �س������ملت بلدانا تطّبق القانون العام واأخرى تطبق القانون املدين 

على حد �سواء.

واأ�سفرت هذه العملية عن اإعداد الدليل التدريب�ي احلايل الذي ي�سمل املجالت املوا�سيعية التالية:

•  مفاهيم تهريب املهاجرين وفئاته وال�س������لوكيات ذات ال�س������لة به، الذي يرّكز عل������ى التعاريف والعنا�رش   

نة جلرمية تهريب املهاجرين وال�سلوكيات ذات ال�سلة بها والفئات الرئي�سية لأ�ساليب العمل املتبعة  املكوِّ

يف تهريب املهاجرين.

بي املهاجرين يف التحقيقات، الذي يرّكز على ا�س������تخال�ض املعلومات من  بني ومهرِّ •  دور املهاجرين املهرَّ  

بني؛ وحمايتهم بو�س������فهم �س������هوداً على اجلرمية؛ وفهم القيود املفرو�سة عليهم يف اإطار  املهاجرين املهرَّ

بي املهاجرين واملهاجرين  دورهم ك�س������هود؛ واإدراك التحديات املاثلة اأمام ال�سعي لطلب التعاون من مهرِّ

بني؛ واإيجاد م�سادر بديلة لالأدلة الإثباتية. املهرَّ

•  نهوج التحقيق: َمداِخل عملية التحقيق؛ وتقنيات التحقيق ال�ستباقية والقائمة على رد الفعل؛ والتقنيات   

التعطيلية.

•  التحقيق������ات املالية: اإج������راء حتقيقات مالية موازي������ة؛ وحتقيقات مالية يف املرحلة ال�س������ابقة لعتقال   

اجلناة؛ و�سبط املوجودات وم�سادرة عائدات اجلرمية؛ ودور التحقيقات املالية يف التحّري عن تهريب 

املهاجرين ب�سفة عامة.

• تقنيات التحقيق ال�رشية: ال�ستعانة باملُخربين؛ والت�سليم املراقب؛ واأ�ساليب املراقبة والعمليات ال�رشية.  

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2237، الرقم 39574.
 )2(

املرجع نف�سه، املجلد 2241، الرقم 39574.
 )3(

الأمم املتحدة، املجلد 2225، الرقم 39574.
 )4(



•  ال�س������تخبارات: اأمناط ال�س������تخبارات ال�س������رتاتيجية والتكتيكية الالزمة ملكافح������ة تهريب املهاجرين؛   

وحت�سني عمليات جمع املعلومات وحتليلها وا�ستخدامها وتبادلها.

•  امل�سائل الت�رشيعية: اخللفية التنظيمية والت�رشيعية ذات ال�سلة عند ال�سطالع بالتحقيقات واملالحقات   

ب������ي املهاجرين يف حال عدم وجود  الق�س������ائية؛ واجلرائم البديلة التي ميكن ا�س������تخدامها ملالحقة مهرِّ

ت�رشيعات حمددة يف هذا ال�سدد؛ وحقوق املهاجرين.

•  التعاون الدويل: التعاون الدويل بوا�س������طة اآليات التعاون غري الر�سمية؛ والتعاون الدويل بوا�سطة اآليات   

التعاون الر�سمية )امل�س������اعدة القانونية املتبادلة(؛ وت�سكيل فرق حتقيق م�سرتكة؛ واإقامة تعاون م�سرتك 

بني الوكالت.

•  حقوق الإن�سان: حقوق الإن�سان ذات ال�سلة فيما يخ�ض التحقيق يف جرائم تهريب املهاجرين واملالحقة   

بي املهاجرين امل�ستبه  بني وحقوق مهرِّ الق�سائية ملرتكبيها، وخ�سو�س������اً حقوق الإن�سان للمهاجرين املهرَّ

فيه������م؛ واملب������ادئ املتعلقة بحماية الالجئني؛ ودور املكلَّفني باإنفاذ القان������ون واملّدعني العامني يف حماية 

حقوق الإن�سان وتعزيزها.

وتُ�س������تكمل كل م������ن النمائط مبثال على اإفادة يديل بها اأحد ال�س������هود )املرفق الأول(، وبع�ض العتبارات الأ�سا�س������ية 

التي ينبغي اأن تو�س������ع يف احل�س������بان يف بداية التحقيق يف تهريب املهاجرين )املرفق الثاين ب�س������اأن التخطيط وو�س������ع 

ال�سرتاتيجيات(، وم�رشد بامل�سطلحات.

 الأهداف؛ اأولها اأنه اأُِعّد ليكون اأداة مرجعية للدرا�س������ة الذاتية توّفر مقدمة 
ّ
والغر�ض من هذا الدليل التدريب�ي ثالثي

اأ�سا�سية ملو�سوع التحقيق يف جرائم تهريب املهاجرين واملالحقة الق�سائية ملرتكبيها. اأما الهدف الثاين فهو اأنه مبني 

من حيث املفهوم على ت�س������ور ي�ساعد على ا�س������تخدامه لأغرا�ض تدريب املحققني واملدعني العامني على منع تهريب 

املهاجرين ومكافحته. ولأنه ل يوجد حل "موّحد القيا�ض ينا�سب اجلميع" لبناء القدرات الالزمة للتحقيق يف جرائم 

تهريب املهاجرين واملالحقة الق�س������ائية ملرتك����بيها، فاإن اله������دف الثالث الذي يتوخاه مكتب املخدرات واجلرمية من 

اإعداد دليل التدريب الأ�سا�س������ي ه���ذا هو اإر�ساء اأ�سا�ض متني للمعارف التي ميكن تكييفها وفقا ل�سياق بلد معنّي. وقد 

م ه������ذا الدليل التدريب�ي بطريقة ميكن به������ا تكييف كل من النمائط التدريبي���������ة مبف���ردها مبا يلبي احتياجات  �ُس������مِّ

خمتلف املناطق والبلدان، وميكن اأن تُ�س������تخدم اأ�سا�ساً لتح�سني اأو ا�ستكمال برامج التدريب اخلا�سة مبعاهد التدريب 

الوطنية. واإن مكتب املخدرات واجلرمية يظل على اأهبه ال�ستعداد لتقدمي امل�ساعدة اإل املوؤ�س�سات الوطنية يف عملية 

التكييف هذه.

وهذا الدليل التدريب�ي هو ثمرة جهود تعاونية ن�سطة وناجحة للغاية، وما كان اإعداده ممكنا لول تفاين والتزام جميع 

الذين ت�ساركوا يف معارفهم وخرباتهم طوال ال�سطالع بهذه العملية.

ومن املوؤمل اأن تعم روح التعاون نف�س������ها عند اإدخال التح�س������ينات على الدليل التدريب�ي. وحتقيقا له�ذه الغ���اية، فاإن 

مكت������ب املخ������درات واجلرمية ليعرب عن تقديره لتلقي اأي اق���رتاحات ق�����د يق���دمها القراء ب�س���������اأن اإ�س������دار طبعات 

م������ن هذا الدليل التدريب��ي يف امل�س������تقبل. وميكن ا�س������تخدام عن������وان الربيد الإلك�رتوين ملكت������ب املخدرات واجلرمية، 

ahtmsu@unodc.org لإر�س������ال املواد ذات ال�س������لة ودرا�س������ات احلالت الإفرادية واملعلومات عن اأف�سل املمار�سات 
املتبعة والقرتاحات العامة اأو اخلا�سة.

دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين واملالحقة الق�سائية ملرتكبيه  4
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