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1

)1(
مقّدمة

َو�َضَع مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية هذا القانون النموذجي ملكافحة 

تهريب املهاجرين واأ�ضدره، وذلك ا�ضتجابًة لطلب اجلمعية العامة اإىل الأمني العام اأن 

يعمل على تعزيز جهود الدول الأع�ضاء وتقدمي امل�ضاعدة اإليها �ضعياً اإىل ان�ضمامها اإىل 

 والربوتوكولت امللحقة بها 
)2(

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

وتنفيذها. وقد اأُعّد هذا القانون النموذجي على وجه اخل�ضو�ض بغية تقدمي امل�ضاعدة 

اإىل الدول يف تنفيذ الأحكام الواردة يف بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق 

ل لتلك التفاقية. الرب والبحر واجلو، املكمِّ

ومن �ضاأن هذا القانون النموذجي اأن يتيح الت�ضهيل وامل�ضاعدة على حّد �ضواء ملكتب الأمم 

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية لّتباع منهج نظامي يف توفري امل�ضاعدة يف املجال 

الت�رشيعي، وكذلك ت�ضهيل ا�ضتعرا�ض وتعديل الت�رشيعات املوجودة حالياً واعتماد ت�رشيعات 

م ب�ضيغة ميكن تكييفها وفقاً لحتياجات كل دولة،  جديدة من جانب الدول. وهو م�ضمَّ

اأّياً كانت تقاليدها القانونية واأحوالها الجتماعية والقت�ضادية والثقافية واجلغرافية.

ويحتوي القانون النموذجي على كل الأحكام الت�رشيعية التي يتطلّب الربوتوكول املذكور 

اأن تقوم الدول باإدخالها �ضمن ت�رشيعاتها الداخلية اأو يو�ضي بذلك. وتو�ّضح التعليقات 

يُجرى  التمييز ل  واأّيها اختياري. ولكن هذا  اإلزامي  الأحكام  اأّي  القانون  الواردة على 

فيما يخ�ّض الأحكام العامة )الف�ضل الأول( والتعاريف )املادة 3(، لأنها جزء جوهري 

من القانون النموذجي، اإّل اأنها لي�ضت اإلزامية مبوجب الربوتوكول يف حّد ذاتها. وثّمة 

الدويل  القانون  منها  اأخرى،  دولية  �ضكوك  من  اأي�ضاً  تُ�ضتَمّد  قد  بها  ُمو�ضى  اأحكام 

حلقوق الإن�ضان والقانون الإن�ضاين والقانون اخلا�ض باللجئني. وحيثما يكون منا�ضباً اأو 

�رشورياً، تُقرَتح خيارات ب�ضاأن ال�ضياغة اللغوية للحكم القانوين املعني مراعاة للفوارق 

بني الثقافات القانونية.

بع�ض  يقّدم، يف  وهو  القانوين،  احلكم  منه  ا�ضتُِمّد  الذي  امل�ضدر  اأي�ضاً  التعليق  ويبنّي 

)برتجمة  �ضّتى  دول  وطنية من  ت�رشيعات  اأمثلة على  اأو  املقرَتح  للن�ض  بدائل  احلالت، 

بامللحوظات  اأي�ضاً  الواجبة  العناية  وتُتوّخى   
)3(

�رشورياً(. ذلك  كان  حيثما  ر�ضمية،  غري 

يُق�ضد بهذه املقّدمة اأن تُعترب ملحوظة تف�ضريية على الأ�ضل الذي تكّون منه القانون النموذجي ملكافحة 
 )1(

تهريب املهاجرين وطبيعة هذا القانون و�ضياقه؛ وهي لي�ضت جزءا من ن�ض القانون النموذجي نف�ضه.

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلدات 2225 و2237 و2241 و2326، الرقم 39574.
 )2(

يف احلالت التي ل تُتاح فيها ن�ضخة اإنكليزية ر�ضمية من القانون، تكون الن�ضخة امل�ضتخدمة هي تلك 
 )3(

املقدمة من اخلرباء الوطنيني يف الدولة املعنية.
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والأدّلة   
)4(

الربوتوكول يخ�ّض  فيما  التح�ضريية(  )الأعمال  الر�ضمية  للوثائق  التف�ضريية 

مة عرب الوطنية  الت�رشيعية اخلا�ضة بتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

)5(
والربوتوكولت امللحقة بها.

اجلنائية،  امل�ضائل  يف  الدويل  بالتعاون  ال�ضلة  ذات  ال�ضوؤون  اأن  على  التاأكيد  وينبغي 

مة والف�ضاد وعرقلة �ضري العدالة وغ�ضل  وكذلك جرائم امل�ضاركة يف جماعة اإجرامية منظَّ

الأموال، والتي كثرياً ما ترافق تهريب املهاجرين، ترد اأ�ضًل يف اتفاقية الأمم املتحدة 

مة عرب الوطنية. ولذلك فل بّد من قراءة وتطبيق اأحكام  "الأم" ملكافحة اجلرمية املنظَّ
ت�رشيعات داخلية  بّد من و�ضع  التفاقية معاً، ول  واأحكام  املهاجرين  تهريب  بروتوكول 

من  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�ضافة  اأي�ضاً.  التفاقية  لتنفيذ  بل  فح�ضُب،  الربوتوكول  لتنفيذ  ل 

متما�ضياً  املهاجرين  تهريب  ب�ضاأن  ت�رشيع  اأّي  يكون  اأن  ب�ضفة خ�ضو�ضية  الهامة  الأمور 

مع املبادئ الد�ضتورية لدى الدولة املعنية، ومع املفاهيم الأ�ضا�ضية يف نظامها القانوين، 

اأن  وكذلك  القوانني،  باإنفاذ  اخلا�ضة  وترتيباتها  القائمة،  القانونية  التنظيمية  وبُنيتها 

مّت�ضقة مع  املهاجرين  بتهريب  الت�رشيعات اخلا�ضة  تلك  امل�ضتخَدمة يف  التعاريف  تكون 

القانون  الق�ضد من  الأخرى. ولي�ض  القوانني  امل�ضتخّدمة يف  التعاريف  ي�ضابهها من  ما 

النموذجي اإدماجه، ب�ضيغته املعرو�ضة، يف الت�رشيعات من دون ا�ضتعرا�ض دقيق لل�ضياق 

القانون  اأن  اأي�ضا  اخل�ضو�ض  هذا  يف  ويُذكر  معنية.  دولة  اأي  يف  باأجمعه  الت�رشيعي 

املحلية  الت�رشيعات  اإن  اإذ  القوانني،  العمل به مبعزٍل عن غريه من  النموذجي ل ميكن 

ذة للتفاقية تَُعدُّ اأ�ضا�ضيًة لكي ي�ضبح نافذ املفعول. املنفِّ

وهذا القانون النموذجي ملكافحة تهريب املهاجرين هو نتاج متّخ�ض عنه الربنامج اخلا�ض 

مبكافحة تهريب املهاجرين التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية. وقد 

اإعداد القانون النموذجي وحدةُ مكافحة الجتار بالب�رش وتهريب  ا�ضَطلع بالعمل على 

ل�ضعبة  التابع  اجلنائية  والعدالة  مة  املنظَّ اجلرمية  فرع  من  اآخرون  وزملء  املهاجرين، 

�ضوؤون املعاهدات. و�ضاعدت مكتَب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف هذا 

ال�ضاأن خبريتان ا�ضت�ضاريتان هما ال�ضيدة فيونا ديفيد، وهي حمّررة ال�ضياغة الرئي�ضية 

كابرال  فاز  جورجينا  وال�ضيدة  النموذجي،  القانون  يَغ  �ضِ م�ضاريع  باإعداد  قامت  التي 

 يف ميدان 
)6(

مت اخلربة يف جمال القانون املدين. وقد اجتمع فريق من اخلرباء  التي قدَّ

الأمم  اتفاقية  حول  التفاو�ض  لعملية  التح�ضريية(  )الأعمال  الر�ضمية  للوثائق  التف�ضريية  امللحوظات 
 )4(

.)A/55/383/Add.1 مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها )الوثيقة املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

.A.05.V.2 من�ضورات الأمم املتحدة، رقم املبيع
 )5(

�ضارك يف اجتماعي الفريق العامل خرباء من البلدان التالية: اإ�ضبانيا واإكوادور واألبانيا وبلجيكا وتايلند 
 )6(

وتون�ض وجامايكا و�رشبيا وفرن�ضا والفلبني وم�رش واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�ضمالية ونيجرييا 

واملنظمات  املكاتب  عن  الجتماعني ممثلون  �ضارك يف  ذلك،  اإىل  واإ�ضافة  الأمريكية.  املتحدة  والوليات  والهند 

والعمليات الإقليمية التالية: �ضعبة �ضوؤون املحيطات وقانون البحار، مكتب ال�ضوؤون القانونية التابع لأمانة الأمم 

املتحدة؛ ومفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان؛ واملنظمة الدولية للهجرة؛ واملوؤمتر الإقليمي للهجرة )"عملية 

بويبلو"(؛ وعملية بايل )برئا�ضة م�ضرتكة مع تايلند(. وفيما بني الجتماعني، وردت تعليقات من كل من مفو�ضية 
الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان ومنظمة العمل الدولية.



3مقّدمة

اإطار  يف  متنّوعة،  جغرافية  ومناطق  قانونية  خلفيات  من  املهاجرين،  تهريب  مكافحة 

انعقاد اجتماعني لفريق عامل من اخلرباء، بغية مناق�ضة وا�ضتعرا�ض م�رشوع ن�ض القانون 

من  ممّول  عاملي  م�رشوع  من  جزءاً  اخلرباء  فريق  اجتماعي  تنظيم  وكان  النموذجي. 

الحتاد الأوروبي يُعنَى بالرتويج لتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتار بالأ�ضخا�ض، 

وبخا�ضة الن�ضاء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر 

وقد  الوطنية.  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  لتفاقية  املكّملني  واجلو، 

اأ�ضهمت حكومة كندا يف تنظيم واحد من اجتماعي فريق اخلرباء.
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قانون منوذجي ملكافحة تهريب املهاجرين

الف�صل الأول- اأحكام عامة

املادة 1- بيان الغر�ض

اخليار األف

والبحر  الرب  املهاجرين عن طريق  تهريب  مكافحة  بروتوكوَل  ذ  ينفِّ القانوُن  1- هذا 

ل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. واجلو، املكمِّ

2- اأغرا�ض هذا القانون هي:

منع ومكافحة تهريب املهاجرين؛ )اأ( 

تعزيز التعاون على ال�ضعيدين الوطني والدويل وت�ضهيله من اأجل حتقيق  )ب( 

هذه الأهداف املن�ضودة؛

بني. حماية حقوق املهاجرين املهرَّ )ج( 

اأو

اخليار باء

والبحر  الرب  املهاجرين عن طريق  تهريب  مكافحة  بروتوكوَل  ذ  ينفِّ القانوُن  1- هذا 

ل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. واجلو، املكمِّ

2- اأغرا�ض هذا القانون هي:

منع ومكافحة تهريب املهاجرين؛ )اأ( 

بني؛ حماية حقوق املهاجرين املهرَّ )ب( 

تعزيز التعاون على ال�ضعيدين الوطني والدويل وت�ضهيله من اأجل حتقيق  )ج( 

هذه الأهداف املن�ضودة.
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التعليق

امل�ضدر: املادتان 1 و2 من بروتوكول تهريب املهاجرين؛ وتُقراآن مقرتنتني باملادة 1 من 

اتفاقية اجلرمية املنظمة. انظر اأي�ضا املادة 5 والفقرة 4 من املادة 6 من الربوتوكول.

اأن يُقراأ  الق�ضد من القانون النموذجي تنفيذ مفعول بروتوكول تهريب املهاجرين، الذي ينبغي 

منع  الربوتوكول هي  هذا  "اأغرا�ض  اأن  على  الربوتوكول  من   2 املادة  وتن�ض  بالتفاقية.  مقرتنا 

ومكافحة تهريب املهاجرين، وكذلك تعزيز التعاون بني الدول الأطراف حتقيقا لتلك الغاية، مع 

بني." ومن ال�رشوري قراءة هذه املادة مقرتنة باملادة 1 من التفاقية،  حماية حقوق املهاجرين املهرَّ

والتي تن�ض على اأن "الغر�ض من هذه التفاقية تعزيز التعاون على منع اجلرمية املنظمة عرب 

الوطنية ومكافحتها مبزيد من الفعالية".

م خياران للمادة 1 من القانون النموذجي، الفارق الوحيد بينهما هو ترتيب البنود  ويُقدَّ

من   2 للمادة  اللغوية  ال�ضياغة  اأوثق  نحو  على  األف  اخليار  ُد  ويُج�ضِّ  .2 الفقرة  يف  املدرجة 

الربوتوكول. اأما اخليار باء، فهو يغريِّ ترتيب البنود فينقل بند حماية حقوق الإن�ضان للمهاجرين 

م به عدد من امل�ضاركني يف  ُد اخليار باء مقرتحاً تقدَّ بني اإىل مرتبة اأعلى يف القائمة. ويُج�ضِّ املهرَّ

اأفريقيا يف القاهرة  عملية ال�ضياغة، مبا يف ذلك امل�ضاورات التي اأجريت مع بلدان من �ضمال 

بني  يف ت�رشين الثاين/نوفمرب 2009، من اأجل زيادة اإبراز م�ضاألة حقوق الإن�ضان للمهاجرين املهرَّ

ومنحها اأولوية اأعلى.

ومن الأمور ال�رشورية بالن�ضبة اإىل �ضائغي ن�ضو�ض القوانني الوطنية اأن يفهموا ال�ضيا�ضة 

العامة الأ�ضا�ضية التي ي�ضعها الربوتوكول نف�ضه. مبعنى اأن تهريب املهاجرين على يد اجلماعات 

الربوتوكول.  اأنف�ضهم—هو حمور تركيز  املهاجرين  اأو  الهجرة  املنظمة—ولي�ض جمرد  الإجرامية 

وكما اأ�ضري اإليه يف الدليل الت�رشيعي لتنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين:

لي�ض  ولكنه  البلدان،  بع�ض  يف  جرمية  يعترب  قد  امل�رشوع  غري  الدخول  فمجرد 

اأ�ضكال اجلرمية املنظمة، وهو، من ثم، يخرج عن نطاق التفاقية  معرتفا به ك�ضكل من 

وبروتوكولتها. اأما تدبري دخول املهاجرين اأو اإقامتهم ب�ضورة غري م�رشوعة من ِقبل جماعة 

منفعة  اأو  مالية  منفعة  على  احل�ضول  عن�رش  يت�ضّمن  م�ضطلح  )وهذا  منظمة  اإجرامية 

مادية اأخرى( فمعرتف به ب�ضفته �ضكل خطريا من اأ�ضكال اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، 

)7(
وهو، من ثم، مو�ضع الرتكيز الأ�ضا�ضي للربوتوكول.

ويّتخذ الربوتوكول ذاته موقفا حياديا ب�ضاأن ما اإذا كان ينبغي اأن يكون اأولئك املهاجرون 

بطريقة غري م�رشوعة مو�ضعا لأي جترمي اآخر )على �ضبيل املثال، جرمية تخ�ضع لقانون ب�ضاأن 

الدخول غري امل�رشوع(. بح�ضب ما هو مذكور يف الدليل الت�رشيعي:

فاملادة 5 توؤكد اأنه ل �ضيء يف الربوتوكول ميكن اأن يُف�رشَّ على اأنه يقت�ضي جترمي 

اأنف�ضهم،  املهاجرون  ينتهجه  اأن  يرّجح  الذي  ال�ضلوك  اأو جترمي  ذاتهم  املهاجرين يف حّد 

خلفا لأع�ضاء اجلماعات الإجرامية املنظمة ومن يرتبطون بها. ويف نف�ض الوقت، تن�ض 

ل  املكمِّ واجلو،  والبحر  الرب  طريق  عن  املهاجرين  تهريب  مكافحة  بروتوكول  لتنفيذ  الت�رشيعي  الدليل 
 )7(

لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف الأدلة الت�رشيعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة 

 ،)A.05.V.2 ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها )من�ضورات الأمم املتحدة، رقم املبيع

اجلزء الثالث، الف�ضل الثاين، الفقرة 28، �ضفحة 340.
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القائمة  احلقوق  من  يحّد  �ضــــيء  الربوتوكول  يف  ليــــ�ض  اأنه  على   6 املادة  من   4 الفقرة 

لكل دولة طرف يف اتخاذ تدابري �ضـــد اأي �ضخ�ض يعّد �ضلــــوكه جرما مبقتـــ�ضى قانونها 

الداخلي.

)الدليل الت�رشيعي، اجلزء الثالث، الف�ضل الثاين، الفقرة 50، �ض 347(

الرتكيز  اأن  القانون  ينّفذون  ملن  متاما  وا�ضح  نحو  على  تبنّي  اأن  ما  دولة  تريد  وحيثما 

لي�ض على الهجرة يف حّد ذاتها اأو املهاجرين اأنف�ضهم، فقد يكون من املفيد اإدراج بيان اأغرا�ض 

اإ�ضايف )على �ضبيل املثال، "يُق�ضد بهذا القانون جترمي �ضلوك اأولئك الذين ي�ضتفيدون من تهريب 

اأو مادية اأخرى. ول  املهاجرين وال�ضلوكيات ذات ال�ضلة بذلك من خلل حتقيق مكا�ضب مالية 

يُق�ضد بالقانون جترمي الهجرة يف حد ذاتها."( لكْن ل يُ�ضرتط اإدراج مثل هذا البيان.

3- يُطبَّق هذا القانون على كل اأ�ضكال تهريب املهاجرين، �ضواء اأكانت تتعلق باجلرمية 

مة ]بجماعة اإجرامية منظمة[ اأم مل تكن. املنظَّ

التعليق

امل�ضدر: املادة 4 من بروتوكول تهريب املهاجرين؛ وتُقراأ مقرتنة بالفقرة 2 من املادة 34 

من التفاقية.

تن�ض املادة 4 من الربوتوكول على اأن الربوتوكول ينطبق، با�ضتثناء ما ين�ض عليه خلفا لذلك، على 

منع الأفعال املجّرمة وفقا للمادة 6 والتحري عنها وملحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلك اجلرائم 

اإجرامية منظمة، وكذلك على حماية حقوق  ذات طابع عرب وطني وتكون �ضالعة فيها جماعة 

الأ�ضخا�ض الذين يكونون هدفا لتلك اجلرائم.

واملادة 4 من الربوتوكول ينبغي اأن تُقراأ مقرتنة باملادة 34 من التفاقية، وخا�ضة الفقرة 2 

التي تن�ض على ما يلي:

و6   5 للمواد  وفقا  املجّرمة  الأفعاُل  طرف  دولة  لكل  الداخلي  القانون  يف  م  جترَّ

و8 و23 من هذه التفاقية، ب�رشف النظر عن طابعها عرب الوطني اأو عن �ضلوع جماعة 

اإجرامية منظمة فيها على النحو املبنّي يف الفقرة 1 من املادة 3 من هذه التفاقية، با�ضتثناء 

احلالت التي ت�ضرتط فيها املادة 5 من هذه التفاقية �ضلوع جماعة اإجرامية منظمة.

من   34 املادة  من   2 الفقرة  فاإن  الربوتوكول  لتنفيذ  الت�رشيعي  الدليل  يف  جاء  وح�ضبما 

التفاقية ينبغي اأن تُقراأ، مع تطبيق مبداأ مراعاة ما يقت�ضيه اختلف احلال، باعتبارها تنطبق 

على اأي فعل جمّرم وفق التفاقية، مبا يف ذلك الأفعال املجّرمة مبقت�ضى املادة 6 من بروتوكول 

تهريب املهاجرين. ويرتّتب على ذلك اأنه:

يف حالة تهريب املهاجرين، ينبغي اأن تنطبق اجلرائم الداخلية حتى حيث ل يوجد 

العن�رش عرب الوطني اأو �ضلوع جماعات اإجرامية منظمة اأو ل ميكن اإثباتهما.

)الدليل الت�رشيعي، اجلزء الثالث، الف�ضل الأول، الفقرة 20، �ض 334.(
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ول ميّيز القانون النموذجي بني الأحكام التي تقت�ضي وجود عن�رشي الطابع عرب الوطني 

كل  الوطنية  ال�ضلطات  معاملة  �ضمان  بغية  ذلك،  تقت�ضي  ل  التي  والأحكام  املنظمة  واجلرمية 

ق�ضايا تهريب املهاجرين معاملًة مت�ضاوية �ضمن اأقاليمها.

املادة 2- التف�صري

التعليق

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرتان 1 و4 من املادة 16، واملادة 19.

المتثال للمادتني 16 و19 اإلزامي. اأما الطريقة التي ميكن بها حتقيق المتثال، فقد تتباين من 

حالة اإىل اأخرى.

ملحة اإجمالية

بون، بغ�ض النظر عن و�ضعهم من حيث الهجرة، ببع�ض احلقوق غري القابلة  يتمّتع املهاجرون املهرَّ

فة يف معاهدات دولية رئي�ضية، ومنها  للت�رّشف وامل�ضتمّدة من القانون الدويل. وتلك احلقوق معرَّ

والعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق القت�ضادية 
 )8(

العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية،

 واتفاقية الأمم املتحدة ملناه�ضة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو 
)9(

والجتماعية والثقافية،

اأ�ضكال التمييز �ضد   واتفاقية الق�ضاء على جميع 
)10(

اأو املهينة، اأو اللاإن�ضانية  العقوبة القا�ضية 

العريف  والقانون   
)12(

العن�رشي، التمييز  اأ�ضكال  للق�ضاء على جميع  الدولية  والتفاقية   
)11(

املراأة،

بلد  خارج  الأ�ضخا�ض  معاملة  مبعايري  يتعلق  فيما  حتديدا  اأكرث  حماية  تدابري  وهناك  الدويل. 

املتعلق   1967 وبروتوكول   
)13(

اللجئني، بو�ضع  اخلا�ضة  التفاقية  يف  عليها  من�ضو�ض  من�ضاأهم 

 والتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال 
)15(

 واتفاقية حقوق الطفل،
)14(

مبركز اللجئني،

 وكما اأُقر به يف الربوتوكول، فاإن الدول الأطراف وافقت على �ضمان 
)16(

املهاجرين واأفراد اأ�رشهم.

عدم الإ�رشار بتلك احلقوق باأي �ضكل من الأ�ضكال من خلل تنفيذ تدابري مكافحة التهريب.

يُف�رشَّ ويُطبَّق هذا القانون على نحو:

)اأ( ل ينطوي على متييز بناًء على اأّي �ضبب كالعن�رش اأو اللون اأو نوع اجلن�ض اأو 

ين اأو الراأي ال�ضيا�ضي اأو غري ال�ضيا�ضي اأو الأ�ضل القومي اأو املن�ضاأ الجتماعي  اللغة اأو الدِّ

اأو املمتلكات اأو الولدة اأو اأّي و�ضع اآخر؛

مرفق قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(.
 )8(

املرجع نف�ضه.
 )9(

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1465، الرقم 24841.
 )10(

املرجع نف�ضه، املجلد 1249، الرقم 20378.
 )11(

املرجع نف�ضه، املجلد 660، الرقم 9464.
 )12(

املرجع نف�ضه، املجلد 189، الرقم 2545.
 )13(

املرجع نف�ضه، املجلد 606، الرقم 8791.
 )14(

املرجع نف�ضه، املجلد 1577، الرقم 27531.
 )15(

املرجع نف�ضه، املجلد 2220، الرقم 39481.
 )16(
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�لتعليق

�مل�صدر: بروتوكول تهريب �ملهاجرين، �لفقرة 2 من �ملادة 19.

�أما �لطريقة �لتي ميكن بها حتقيق �لمتثال، فقد  �إلز�مي.  �لمتثال للمادة 19 من �لربوتوكول 

تتباين من حالة �إىل �أخرى. وتذكر �لفقرة 2 من �ملادة 19 حتديد� "مبادئ عدم �لتمييز �ملعرتف بها 

دوليا". وينبغي �أن يكون �أي قانون ي�صعى �إىل تنفيذ �لربوتوكول مت�صقا مع تلك �للتز�مات �لدولية.

وجت�ّصد �ل�صياغة �للغوية للفقرة )�أ( من �ملادة 2 من �لقانون �لنموذجي �ل�صياغة �للغوية 

�مل�صتخدمة يف �ملادة 26 من �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية:

�لتمتع  �أي متييز بحق مت�صاٍو يف  ويتمتعون دون  �لقانون  �أمام  �صو�ء  �لنا�ص جميعا 

بحمايته. ويف هذ� �ل�صدد يجب �أن يحظر �لقانون �أي متييز و�أن يكفل جلميع �لأ�صخا�ص 

�أو  �أو �للغة  �أو �للون �أو �جلن�س  على �ل�صو�ء حماية فّعالة من �لتمييز لأي �سبب، كالعرق 

�لدين �أو �لر�أي، �سيا�سيا �أو غري �سيا�سي، �أو �لأ�سل �لقومي �أو �لجتماعي، �أو �لرثوة �أو �لن�سب، 

�أو غري ذلك من �لأ�سباب. )�لت�صديد باخلط �لغامق م�صاف( 

و�أ�صوة بالعهد �لدويل، فاإن �إدر�ج �صيغتي "بناًء على �أي �صبب كـ..." و"�أو �أّي و�صع �آخر" يف 

�لقانون �لنموذجي ي�صمن كون هذه �لقائمة مفتوحة لإ�صافات �أخرى.

يتعلق  فيما  �ملمكنة  �لوحيدة  �ل�صيغة  لي�صت  �لنموذجي  �لقانون  يف  �ملقرتحة  و�ل�صيغة 

�لجتار  ملكافحة  �لنموذجي  �لقانون  ن�ص  �صائغو  ��صتخدم  �ملثال،  �صبيل  فعلى  �لتمييز.  مب�صاألة 

 �ل�صيغة �لتالية:
)17(

بالأ�صخا�ص

تَُف�سَّ وتُطبَّق �لتد�بري �ملبّينة يف هذ� �لقانون ]وخ�صو�صاً تد�بري حتديد هوية �ل�صحايا   

وتد�بري حماية وتعزيز حقوق �ل�صحايا[ بطريقة ل تنطوي على متييز بناًء على �أّي �صبب 

�أو  �أو �للغة  �أو �لثقافة  �أو �لو�سع �لأُ�رسي  �ل�سّن  �أو  �أو �ملعتَقد  ين  �أو �لدِّ �أو �للون  كالعن�رس 

�لأ�سل �لعرقّي �أو �لأ�سل �لوطني �أو �ملن�ساأ �لجتماعي �أو �جلن�سية �أو نوع �جلن�س �أو �مليل 

�جلن�سي �أو �لر�أي �ل�سيا�سي �أو غري �ل�سيا�سي �أو �لإ�سابة بالعجز �أو �ملمتلكات �أو �لولدة �أو 

�سارك يف  �أو قد  به  �ملعني قد تعّر�س لالّتار  �ل�سخ�س  �أو لأن  �لو�سع �خلا�س بالهجرة، 

�ل�ستغال ب�سناعة �جلن�س، �أو �أّي و�سع �آخر.

)�لقانون �لنموذجي ملكافحة �لجّتار بالأ�صخا�ص، �لفقرة 2 من �ملادة 3.(

وقد يختار �صائغو ن�صو�ص �لت�سيعات �لوطنية �لعتماد على مناذج �أخرى، منها على �صبيل 

�ملثال �ملعاهد�ت �لإقليمية حلقوق �لإن�صان.

)ب( يّت�صق مع مبد�أ عدم �لإعادة ق�س�؛

.A.09.V.11 من�صور�ت �لأمم �ملتحدة، رقم �ملبيع
 )17(
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التعليق

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 1 من املادة 19.

تن�ض الفقرة 1 من املادة 19 حتديدا على اأنه لي�ض يف هذا الربوتوكول ما مي�ض ب�ضائر احلقوق 

واللتزامات وامل�ضوؤوليات للدول والأفراد مبقت�ضى القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الإن�ضاين 

الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�ضان وقانون اللجئني. وكما اأ�ضري اإليه يف امللحوظات التف�ضريية 

 فاإن الربوتوكول ل 
)18(

للوثائق الر�ضمية )الأعمال التح�ضريية( لعملية التفاو�ض حول الربوتوكول،

ي�ضعى اإىل تنظيم اأو معاجلة و�ضع اللجئني.

يّت�ضق مع اللتزامات الأخرى املرتتبة على التزامات]يُدرج ا�ضم الدولة[  )ج( 

وقانون  الإن�ضاين  والقانون  الإن�ضان  حقوق  قانون  ]وخا�ضة  الدويل،  القانون  مبقت�ضى 

الدويل اخلا�ض باحلقوق  العهد  املثال ل احل�رش:  �ضبيل  اللجئني[ ]مبا يف ذلك على 

املدنية وال�ضيا�ضية، والعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق القت�ضادية والجتماعية والثقافية، 

واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، والتفاقية 

الدولية للق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز العن�رشي، واتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه 

الدولية  والتفاقية  املهينة،  اأو  اللاإن�ضانية  اأو  القا�ضية  العقوبة  اأو  املعاملة  �رشوب  من 

بو�ضع  اخلا�ضة  والتفاقية  اأ�رشهم،  واأفراد  املهاجرين  العمال  جميع  حقوق  حلماية 

اللجئني، وبروتوكول 1967 املتعلق مبركز اللجئني، والقانون العريف الدويل[؛

التعليق

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 1 من املادة 16، والفقرة 1 من املادة 19.

اإن بروتوكول تهريب املهاجرين ل مي�ّض مبا للدول الأطراف من حقوق اأو التزامات اأو م�ضوؤوليات 

حالية مبوجب �ضكوك دولية اأخرى، مثل ال�ضكوك امل�ضار اإليها يف هذه املادة من القانون النموذجي. 

وكما  ال�ضك،  ذلك  اأحكام  اآخر حتددها  �ضك  على  املرتتبة  وامل�ضوؤوليات  واللتزامات  فاحلقوق 

يحّددها ما اإذا كانت الدولة املعنية طرفا فيه اأم ل، ول يحددها بروتوكول تهريب املهاجرين. 

وعليه، فاإن اأي دولة ت�ضبح طرفا يف الربوتوكول ولكنها لي�ضت طرفا يف �ضك دويل اآخر م�ضار اإليه 

يف الربوتوكول، لن ت�ضبح خا�ضعة لأي حق اأو التزام اأو م�ضوؤولية ترتتب على ذلك ال�ضك.

)امللحوظات التف�ضريية، الفقرة 118؛ الأعمال التح�ضريية، �ض 555.(

الأمم  اتفاقية  حول  التفاو�ض  لعملية  التح�ضريية(  )الأعمال  الر�ضمية  للوثائق  التف�ضريية  امللحوظات 
 )18(

مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها، الفقرتان 117 و118؛ كما وردت يف  املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

الوطنية  املنظمة عرب  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  و�ضع  ب�ضاأن  املفاو�ضات  عن  التح�ضريية  الأعمال 

والربوتوكولت امللحقة بها )من�ضورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.06.V.5.(، �ض 555.
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تهريب  ب�صاأن  �لوطنية  �لقو�نني  وتنفيذ  �صياغة  عند  �أنه  يف  تكمن  �لأ�صا�صية  و�لنقطة 

�أن ت�صمن �لدول �لأطر�ف �لمتثال لاللتز�مات �لقائمة �لتي تن�صاأ مبقت�صى  �ملهاجرين، ينبغي 

�لقانون �لدويل، مبا يف ذلك قانون �ملعاهد�ت )�لثنائية و�لإقليمية و�ملتعددة �لأطر�ف( و�لقانون 

�لعريف �لدويل على �ل�صو�ء. وينبغي على �صائغي �لن�صو�ض ��صتعر��ض �للتز�مات �لقائمة مبقت�صى 

�لقانون �لدويل بعناية من �أجل جتّنب �أي مظهر من مظاهر عدم �لت�صاق بني �أي قانون وطني 

مقرتح و�للتز�مات �لدولية.

بحقوق  �لتز�مات خا�صة  تنفيذ  ب�صاأن  قو�نني وطنية حمددة  �أو  معاهد�ت  �إىل  �ملرجعية  �لإ�صارة 

�لإن�صان

عندما توجد قو�نني وطنية بخ�صو�ض حقوق �لإن�صان، قد يكون من �ملنا�صب �لإ�صارة �إليها مبا�رشًة 

يف �لقو�نني �لوطنية ب�صاأن تهريب �ملهاجرين. �أما يف �حلالت �لتي ل يوجد فيها قانون وطني 

مطبَّق من قبُل بخ�صو�ض حقوق �لإن�صان، فقد يكون من �ل�رشوري �لإ�صارة مبا�رشًة �إىل �ل�صكوك 

�لدولية ذ�ت �ل�صلة، و�لتي منها ما يلي:

)19(
�لإعالن �لعاملي حلقوق �لن�صان؛ )�أ( 

�لعهد �لدويل �خلا�ض باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية؛ )ب( 

�لعهد �لدويل �خلا�ض باحلقوق �لقت�صادية و�لجتماعية و�لثقافية؛ )ج( 

؛)20(
�تفاقية حقوق �لطفل و�لربوتوكولت �لختيارية �مللحقة به )د( 

�تفاقية مناه�صة �لتعذيب وغريه من �رشوب �ملعاملة �أو �لعقوبة �لقا�صية �أو �لال�إن�صانية  )هـ( 

�أو �ملهينة؛

�تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة؛ )و( 

�لتفاقية �لدولية للق�صاء على �لتمييز �لعن�رشي بكافة �أ�صكاله؛ )ز( 

�لتفاقية �لدولية حلماية حقوق جميع �لعمال �ملهاجرين و�أفر�د �أ�رشهم؛ )ح( 

�لتفاقية �خلا�صة بو�صع �لالجئني وبروتوكول 1967 �ملتعلق مبركز �لالجئني؛ )ط( 

)21(
�تفاقية حقوق �لأ�صخا�ض ذوي �لإعاقة؛ )ي( 

�أو   
)22(

�لإن�صان حلقوق  �لأمريكية  �لتفاقية  مثل  �صلة،  ذ�ت  �إقليمية  معاهد�ت  �أي  )ك( 

)23(
�تفاقيـة جمل�ض �أوروبا ب�صاأن حمايـة حقوق �لن�صان و�حلريات �لأ�صا�صية.

ولي�ض �إلز�مياً ذكُر �أو �إدر�ج قائمة بجميع �ملعاهد�ت ذ�ت �ل�صلة حتديد�. ومع ذلك، فاإن 

ت�صمني مثل تلك �لقائمة قد ي�صاعد �لقائمني على تنفيذ وتطبيق �لقانون ب�صاأن مكافحة تهريب 

�ملهاجرين على �لتب�رّش على نحو �أو�صح يف �للتز�مات ذ�ت �ل�صلة.

بني من [�لن�صاء و�لأطفال[ ]�أو  )د( ير�عي �لحتياجات �خلا�صة للمهاجرين �ملهرَّ

من ذوي �لحتياجات �خلا�صة خالف ذلك].

.217 A (III) قر�ر �جلمعية �لعامة
 )19(

�لأمم �ملتحدة، جمموعة �ملعاهد�ت، �ملجلد�ت 1577 و2171 و2173، �لرقم 27531.
 )20(

قر�ر �جلمعية �لعامة 106/61، �ملرفق �لأول.
 )21(

�لأمم �ملتحدة، جمموعة �ملعاهد�ت، �ملجلد 1144، �لرقم 17955.
 )22(

�ملرجع نف�صه، �ملجلد 213، �لرقم 2889.
 )23(
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التعليق

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 4 من املادة 16.

يقت�ضي الربوتوكول اأن تراعي الدول الأطراف ما للن�ضاء والأطفال من احتياجات خا�ضة. ومع 

ذلك، قد ترغب دولة ما يف العرتاف بفئات اإ�ضافية من الأ�ضخا�ض ذوي الحتياجات اخلا�ضة 

)مثل امل�ضّنني ومن يعانون من �ضدمات نف�ضية وذوي الإعاقات(. ومع اأن هذا املبداأ ل يُطّبق �ضوى 

على املادة 16 من الربوتوكول، يُقرتح اأن يتم العرتاف به كمبداأ عام يف تطبيق القانون.

املادة 3- التعاريف

التعليق

يف بع�ض الوليات الق�ضائية، يُدرج ف�ضل عن التعاريف يف كل قانون مبفرده، اإّما يف بداية القانون 

اأو  اجلنائية  القانونية  املدونة  الأخرى، حتتوي  الق�ضائية  الوليات  بع�ض  ويف  نهايته.  يف  واإّما 

القانون اجلنائي على ف�ضل عام ب�ضاأن التعاريف، وعندئذ قد يتطلب الأمر اإدراج بع�ض التعاريف 

ل الدول ترك التف�ضري جانباً لكي تتوّله املحاكم.  املذكورة اأدناه. ويف بع�ض ال�ضياقات، قد تف�ضِّ

اأما التعاريف الواردة يف هذه املادة فينبغي قراءتها مقرتنًة بالف�ضل الثاين من القانون النموذجي 

واملتعلق بالأفعال الإجرامية.

وحيثما ميكن، تُ�ضتَمّد التعاريف امل�ضتخدمة يف القانون النموذجي من الربوتوكول اأو من 

على  اأمثلة  م  تُقدَّ احلالت،  بع�ض  ويف  حالياً.  املرَبمة  الدولية  ال�ضكوك  �ضائر  من  اأو  التفاقية 

تعاريف  اأي  تكون  اأن  �ضمان  املهم  من  العموم،  وجه  وعلى  حالياً.  املوجودة  الوطنية  القوانني 

م�ضتخَدمة يف القانون مّت�ضقة مع الت�رشيعات الوطنية القائمة.

وهذه املادة ل حتتوي اإّل على التعاريف اخلا�ضة بتهريب املهاجرين على وجه التحديد. 

اأما امل�ضطلحات العامة مثل "ال�رشوع" و"الإقليم" و"ال�ضلوك" فهي غري معّرفة نظرا لحتمال اأن 

نة يف متون القوانني الوطنية املوجودة. تكون م�ضمَّ

يف هذا القانون:

يعني "الطفل" اأيَّ �ضخ�ض دون الثامنة ع�رشة من العمر؛ )اأ( 

التعليق

امل�ضدر: اتفاقية حقوق الطفل، املادة 1.

قد يكون منا�ضبا يف بع�ض ال�ضياقات ا�ضتخدام امل�ضطلح "�ضخ�ض دون الثامنة ع�رشة من العمر" 

بدل من امل�ضطلح "الطفل". وقد يكون ذلك مفيداً، على �ضبيل املثال، اإذا كان القانون الوطني 

ميّيز بني فئات معينة من الأطفال )على �ضبيل املثال، الأ�ضخا�ض دون الرابعة ع�رشة من العمر 

والأ�ضخا�ض دون الثامنة ع�رشة من العمر(.

نقل  مهنة  يزاول  طبيعياً  اأو  اعتبارياً  �ضخ�ضاً  التجاري"  "الناقل  يعني  )ب( 

الب�ضائع اأو الأ�ضخا�ض حتقيقاً ملك�ضب جتاري؛
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التعليق

قد تكون هناك حاجة اإىل هذا التعريف ل�ضمان الو�ضوح فيما ت�ضمله الأحكام من حيث م�ضوؤولية 

الناقلني التجاريني يف القانون النموذجي. وتوخيا للت�ضاق، فاإن هذا التعريف هو نف�ضه التعريف 

ار بالأ�ضخا�ض. ومع ذلك، قد يكون من املنا�ضب  امل�ضتخدم يف القانون النموذجي ملكافحة الجتِّ

النظر يف اإدراج تعاريف اأخرى "للناقل التجاري"، مبا فيها ما يلي: 

يق�ضد بتعبري "الناقل التجاري" اأّي �ضخ�ض اأو هيئة عامة اأو خا�ضة اأو هيئة اأخرى  )اأ( 

تعمل يف جمال نقل الأ�ضخا�ض اأو الب�ضائع اأو املواد الربيدية ويتقا�ضى نظري ذلك مقابل اأو اأجرة 

املخدرات  امل�رشوع يف  ملكافحة الجتار غري  املتحدة  الأمم  )اتفاقية  اأخرى  منه منفعة  اأو يجني 

واملوؤثرات العقلية لعام 1988، املادة 1 )د((؛

الركاب عن طريق  نقل  تكون مهنته  اعتباري  اأو  �ضخ�ض طبيعي  اأي  يعني  "الناقل"  )ب( 

اجلو اأو البحر اأو الرب. )اتفاقية عام 1990 لتنفيذ اتفاق �ضينغني املوؤرخ 14 حزيران/يونيه 1985 

بني حكومات دول احتاد البنيلوك�ض القت�ضادي وجمهورية اأملانيا الحتادية واجلمهورية الفرن�ضية 

ب�ضاأن الإلغاء التدريجي لنقاط التفتي�ض على احلدود امل�ضرتكة بينها، املادة 1(.

اأي نوع من ال�ضتمالة اأو  ت�ضمل "املنفعة املالية اأو منفعة مادية اأخرى"  )ج( 

الدفع اأو الر�ضوة اأو املكافاأة اأو امليزة اأو المتياز اأو اخلدمة )مبا فيها اخلدمات اجلن�ضية 

اأو غريها من اخلدمات( �ضواء اأكانت مالية اأم غري مالية؛

التعليق

ل لتعريف "تهريب املهاجرين"  جزء مكمِّ اأخرى"  اأو منفعة مادية  امل�ضدر: التعبري "منفعة مالية 

الوارد يف بروتوكول تهريب املهاجرين )املادة 3 )اأ((، وهو يُ�ضتخدم لتعريف الأفعال الإجرامية التي 

ترد يف املادة 6 من الربوتوكول. وهو يُ�ضتخدم اأي�ضا يف املادة 2 )اأ( من اتفاقية اجلرمية املنظمة 

كجزء من تعريف "اجلماعة الإجرامية املنظمة".

العبارة  اأن  اإىل  اتفاقية اجلرمية املنظمة  )اأ( من  املادة 2  التف�ضريية حول  ويُ�ضار يف امللحوظات 

"من اأجل احل�ضول، ب�ضكل مبا�رش اأو غري مبا�رش، على منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخرى" ينبغي 
اأن تُفهم مبعنى وا�ضع لكي ت�ضمل، على �ضبيل املثال، اجلرائم التي قد يكون الدافع الغالب فيها 

هو املتعة اجلن�ضية، كتلقي اأو مبادلة مواد خلعية من جانب اأع�ضاء حلقات الت�ضوير اخللعي 

ار بالأطفال من جانب اأع�ضاء حلقات الت�ضوير اخللعي للأطفال، اأو الجتار  للأطفال، اأو الجتِّ

بني  التكاليف  اقت�ضام  اأو  للأطفال،  اجلن�ضي  ال�ضتغلل  ع�ضابات  اأع�ضاء  جانب  من  بالأطفال 

اأع�ضاء الع�ضابات. )A/55/383/Add.1، الفقرة 3؛ الأعمال التح�ضريية، �ض 20.(

تقدمي  املهاجرين  تهريب  عن  النا�ضئة  الأرباح  اأو  املالية  املبالغ  دفع  ي�ضمل  اأن  وميكن 

الإغراءات غري املالية، مثل تذاكر القطارات اأو الطائرات املجانية، اأو املمتلكات مثل ال�ضيارات. 

وعليه، فاإن من املهم احلر�ض على اأن يكون تعريف "منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخرى" وا�ضعا 

و�ضامل بقدر الإمكان.

اأن  اإىل  املهاجرين  تهريب  بروتوكول  من  )اأ(   3 املادة  حول  التف�ضريية  امللحوظات  وت�ضري 

الإ�ضارة اإىل "منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخرى" اأُدرجت باعتبارها عن�رشاً من عنا�رش تعريف 

الإجرامية  اأن�ضطة اجلماعات  �ضمول  املق�ضود هو  اأن  الت�ضديد على  بهدف  املهاجرين"  "تهريب 
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الدعم  يوفــرون  الذين  اأولئك  اأن�ضـطة  ا�ضتبعاد  مـع  ولكـــن  الــربح،  لغــر�ض  تعمل  التي  املنظمة 

للمـــهاجرين بدوافع اإن�ضانية اأو ب�ضبب �ضلت عائلية وثيقة. فلي�ض الق�ضد من الربوتوكول تــجرمي 

احلكومية.  غري  املنظمات  اأو  الدينية  كاملنظمات  امل�ضاندة  جماعات  اأو  الأ�رشة  اأفراد  اأن�ضــــطة 

)الوثيقة A/55/383/Add.1، الفقرة 88؛ الأعمال التح�ضريية، �ض 469.(

املثال 1

�ضى اأو  ت�ضمل املنفعة املالية اأو اأيُّ منفعة مادية اأخرى اأيَّ نوٍع من الإغراءات اأو املدفوعات اأو الرُّ

املكافاآت اأو املزايا اأو اخلدمات املالية اأو غري املالية.

)القانون النموذجي لعملية مباحثات بايل لتجرمي تهريب الأ�ضخا�ض.(

املثال 2

يعني احل�ضوُل على منفعة مادية فيما يتعلق بفعل �ضيٍء ما احل�ضوَل، �ضواء على نحو مبا�رش اأو 

غري مبا�رش، على اأّي �ضلع اأو مبالغ مالية اأو مزايا نقدية اأو امتيازات اأو ممتلكات اأو اعتبارات قّيمة 

من اأّي نوع مقابل القيام بذلك ال�ضيء )اأو اتخاذ اإجراء ي�ضّكل جزءاً من القيام بذلك ال�ضيء(.

)الق�ضم الثاين، قانون اجلرائم لعام 1961، رقم 43، نيوزيلندا.(

املثال 3

يعرِّف قانوُن مكافحة الف�ضاد يف جنوب اأفريقيا امل�ضطلَح "اإكرامية" على نطاق وا�ضع. فالتعريف 

ي�ضمل طائفة متنوعة من املفاهيم مثل "ق�ضاء الديون" و"جتّنب اخل�ضارة اأو الّتِبعة"، مما قد يكون 

ذا �ضلة يف �ضياق الت�رشيع ب�ضاأن تهريب املهاجرين.

وت�ضمل "الإكرامية":

الأمواَل، �ضواء النقدية اأو غري ذلك؛ )اأ( 

اأيَّ تربعات اأو هبات اأو قرو�ض اأو اأتعاب اأو مكافاآت اأو اأوراق مالية اأو ممتلكات اأو  )ب( 

م�ضلحة يف ممتلكات من اأي نوع، �ضواء منقولة اأو ثابتة، اأو اأي مزايا اأخرى �ضبيهة؛

جتّنَب اخل�ضارة اأو التبعة، اأو اجلزاء، اأو �ضقوط احلق، اأو العقوبة اأو اأّي �رشر اآخر؛ )ج( 

اأيَّ من�ضب اأو و�ضع اأو ت�رشيف اأو توظيف اأو عقد توظيف اأو خدمات اأو اأي اتفاق على  )د( 

التوظيف اأو تقدمي اخلدمات باأي �ضفة والإقامة لغر�ض ق�ضاء العطلة اأو ال�ضكن؛

اأيَّ �ضداد لأّي قرو�ض اأو التزامات اأو اأي تبعات اأخرى اأو الإفراج عنها اأو ق�ضائها اأو  )هـ( 

ت�ضفيتها �ضواء على اأ�ضا�ض كامل اأو جزئي؛

اأّي امتناع عن طلب اأي اأموال اأو قيم نقدية اأو اأ�ضياء قّيمة؛ )و( 

اأّي خدمات اأو اأف�ضال اأو مزايا اأخرى اأياً كان و�ضفها، مبا يف ذلك احلماية من اأّي  )ز( 

جزاء اأو اأي عجز واقع اأو يُخ�ضى وقوعه اأو من اأي دعاوى اأو اإجراءات ذات طبيعة تاأديبية اأو 

مدنية اأو جنائية، �ضواء اتُّخذت اأم مل تتخذ، ومبا يف ذلك ممار�ضة اأي حق اأو اأي �ضلطات اأو واجبات 

ر�ضمية اأو المتناع عن ذلك؛
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�أّي حقوق �أو �متياز�ت؛ )ح( 

�أّي م�صاعدة �أو ت�صويت �أو مو�فقة �أو نفوذ �أو �متناع عن �لت�صويت، �صو�ء �أكان ذلك  )ط( 

حقيقياً �أم كان مزعوماً؛

�أّي عو�ض معادل �أو منفعة من �أي نوع، مبا يف ذلك �أي خ�صم �أو عمولة �أو تخفي�ض  )ي( 

�أو عالوة �أو �قتطاع �أو ن�صبة.

)�لق�صم �لأول )�لف�صل �لتا�صع(، قانون منع ومكافحة �أن�صطة �لف�صاد لعام 2004، جنوب �أفريقيا.(

�ملثال 4

م قر�ر�ُت �ملحاكم �إر�صاد�ت ب�صاأن �لكيفية �لتي ميكن بها �إثبات "�ملنفعة �ملالية �أو  يف بلجيكا، تقدِّ

�ملادية". ففي بع�ض �ملو�قف، توجد �أدلة مادية و��صحة على تلّقي منفعة. �أما يف مو�قف �أخرى، 
فقد ل توجد مثل تلك �لأدلة �ملادية، ولكن قد تكون هناك ظروف ت�صري بقوة �إىل �صد�د منفعة )كاأن 

يكون لدى �ل�صخ�ض ثروة مالية غري مفهومة �أ�صبابها مثال(. ويف تلك �لأمثلة، وجدت �ملحاكم �أن 

مثل تلك �لأدلة �ل�صتنتاجية من �لظروف قد تكون كافية. فعلى �صبيل �ملثال، يف �إحدى �لق�صايا 

�لبلجيكية، لحظت �ملحكمة �أن من غري �ملعتاد �أن يكون يف حيازة �مل�صتبه فيه، وهو �صخ�ض يعمل 

غ باأجر ب�صيط، هاتفان حممولن ومبلغ كاف من �ملال لالإنفاق على  يف عمل على نحو غري متفرِّ

طعام و�إقامة �صخ�صني مل يقابلهما من قبُل يف �أملانيا وبلجيكا. وخل�صت �ملحكمة من تلك �ملالب�صات 

�إىل �أن من �لو��صح �أن �ملّتهم ح�صل على منفعة مالية من �أن�صطته �لإجر�مية ل ميكن �أن يكون قد 

ح�صل عليها من م�صدر �آخر.

)قر�ر حمكمة بروج �لبتد�ئية �ل�صادر يف 11 متوز/يوليه 2007، بلجيكا.(

)د( تعني "وثيقة �ل�صفر �أو �لهوية �ملزّورة" �أيَّ وثيقة �صفر �أو هوية:

'1'  تكون قد زوِّرت �أو حوِّرت حتوير� ماديا من جانب �أّي �صخ�ض غري �ل�صخ�ض 

ل قانونا باإعد�د �أو �إ�صد�ر وثيقة �ل�صفر �أو �لهوية نيابة عن دولة ما؛ �أو �جلهاز �ملخوَّ

'2'  �أو تكون قد �أُ�صدرت بطريقة غري �صليمة �أو ُح�صل عليها بالحتيال �أو �لف�صاد 

�أو �لإكر�ه �أو باأية طريقة غري م�رشوعة �أخرى؛

'3'  �أو ي�صتخدمها �صخ�ض غري �صاحبها �ل�رشعي؛

�لتعليق

�مل�صدر: بروتوكول تهريب �ملهاجرين، �لفقرة )ج( من �ملادة 3.

ت�صري �مللحوظات �لتف�صريية على �ملادة 3 من �لربوتوكول �إىل �أن:

ر علـى �أنها ل ت�صمـل �إعد�د �لوثائق �ملزّورة 
َّ
�لعبـارة "زوِّرت �أو حوِّرت" ينبغـي �أن تُف�صـ

فح�صُب بل ت�صمل �أي�صا حتوير �لوثائق �مل�رشوعة وملء مناذج �لوثائـق �لفارغـة �مل�رشوقـة. 

و�لوثائق  تزييفها  �لتي جرى  �لوثائق  �صمول كل من  �ملق�صود هو  �أن  تبـنّي  �أن  ينبغـي  كما 
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اأُ�ضدرت على نحو �ضحيح ولكْن جرى ا�ضتخدامهـا من جانب �ضخ�ض غري  الأ�ضلية التي 

�ضاحبها ال�رشعي.

)الأعمال التح�ضريية، �ض 469.(

ويُق�ضد بتعريف "وثيقة ال�ضفر اأو الهوية املزّورة" اأن ي�ضمل طائفة من املواقف، مبا فيها 

ما يلي:

احلالت التي ي�ضتخدم فيها اأحُد الأ�ضخا�ض وثائق قانونية تعود ل�ضخ�ض اآخر من دون  )اأ( 

اأن يحِدث اأّي تغيريات يف تلك الوثائق. وقد يكون ذلك ممكنا، على �ضبيل املثال، اإذا كان ال�ضخ�ض 

ي�ضبه اإىل حد بعيد مالك الوثائق ال�رشعي؛

احلالت التي يتم فيها حتوير البيانات املوجودة يف الوثائق ال�رشعية، مثل الأ�ضماء  )ب( 

وال�ضور ال�ضخ�ضية، ب�ضكل غري قانوين؛

احلالت التي تكون فيها الوثائق مزّورة بكاملها؛ )ج( 

احلالت التي تكون فيها الوثائق �رشعية ولكن مت احل�ضول عليها عن طريق الحتيال  )د( 

)على �ضبيل املثال، من خلل تقدمي معلومات غري �ضحيحة يف مناذج الطلب اأو ا�ضتخدام وثائق 

مزورة اأخرى للح�ضول على الوثيقة املعنية(.

املثال 1

يعني التعبري "وثيقة ال�ضفر اأو الهوية املزورة" اأي وثيقة �ضفر اأو هوية:

تكّون قد اأُعدت اأو حوِّرت حتويرا ماديا من جانب �ضخ�ض عدا ال�ضخ�ض اأو اجلهاز  )اأ( 

املخّول قانونا ال�ضلحية لإعداد اأو اإ�ضدار وثيقة ال�ضفر اأو الهوية نيابة عن بلد ما؛

اأو تكون قد اأُ�ضدرت اأو ُح�ضل عليها بالحتيال اأو الف�ضاد اأو الإكراه اأو باأية طريقة  )ب( 

غري م�رشوعة اأخرى؛

اأو ي�ضتخدمها بطريقة غري قانونية �ضخ�ض غري �ضاحبها ال�رشعي. )ج( 

)الق�ضم الثاين من القانون النموذجي لعملية مباحثات بايل لتجرمي تهريب الأ�ضخا�ض.(

املثال 2

73-7 معنى "وثيقة ال�ضفر اأو الهوية املزّورة":

)1( لأغرا�ض هذا الق�ضم الفرعي، تُعترب وثيقة ال�ضفر اأو الهوية وثيقة �ضفر اأو هوية مزّورة اإذا 

كانت:

الوثيقة اأو اأي جزء منها: )اأ( 

تنّم عن اأنها اأُعّدت بال�ضكل املوجودة عليه من جانب �ضخ�ض مل يِعّدها بذلك ال�ضكل؛  '1' 

اأو تنّم عن اأنها اأُعّدت بال�ضكل املوجودة عليه بتخويل من �ضخ�ض مل يخوِّل �ضلحية   '2' 

اإعدادها بذلك ال�ضكل؛

اأو اإذا كانت الوثيقة اأو اأّي جزء منها: )ب( 

بتلك  يِعّدها  مل  �ضخ�ض  جانب  من  عليها  املوجــودة  بال�رشوط  اأُعدت  اأنها  عن  تنّم   '1' 

ال�رشوط؛
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اأو تنّم عن اأنها اأُعّدت بال�رشوط املوجودة عليها بتخويل من �ضخ�ض مل يخوِّل �ضلحية   '2' 

اإعدادها بتلك ال�رشوط؛

اأو اإذا كانت الوثيقة اأو اأي جزء منها: )ج( 

تنّم عن اأنها حوِّرت من اأي ناحية من جانب �ضخ�ض مل يحّورها من تلك الناحية؛  '1' 

اأو تنّم عن اأنها حوِّرت من اأي ناحية بتخويل من �ضخ�ض مل يخوِّل حتويرها من تلك   '2' 

الناحية؛

اأو اإذا كانت الوثيقة اأو اأّي جزء منها: )د( 

تنّم عن اأنها اأُعّدت اأو حوِّرت من جانب �ضخ�ض ل وجود له؛  '1'

اأو تنّم عن اأنها اأُعّدت اأو حوِّرت بتخويل من �ضخ�ض ل وجود له؛  '2'

اأو اإذا كانت الوثيقة اأو اأي جزء منها تنّم عن اأنها اأُعّدت اأو حوِّرت بتاريخ اأو يف وقت  )هـ( 

ر فيها. اأو مكان اأو خلف ذلك من الظروف التي مل تُعّد اأو حتوَّ

)2( لأغرا�ض هذا الق�ضم الفرعي، يُعترب اأحد الأ�ضخا�ض قد اأعّد وثيقة �ضفر اأو هوية مزورة اإذا 

ر الوثيقة بحيث ت�ضبح وثيقة �ضفر اأو هوية مزورة )ب�رشف النظر عما اإذا كانت وثيقة �ضفر اأو  حوَّ

هوية مزورة فعل قبل التحوير(.

)3( ي�ضبح هذا الق�ضم نافذا كما لو كانت اإحدى الوثائق التي تنّم عن اأنها ن�ضخة �ضحيحة من 

وثيقة اأخرى هي الوثيقة الأ�ضلية.

)الق�ضم 73-7، القانون اجلنائي )الكومنولث(، اأ�ضرتاليا.(

يعني "الدخول غري امل�رشوع" عبوَر احلدود دون تقّيد بال�رشوط اللزمة  )هـ( 

للدخول امل�رشوع اإىل الدولة امل�ضتقبلة؛

التعليق

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة )ب( من املادة 3.

قد يختار �ضائغو الن�ضو�ض القانونية ت�ضمني التعريف اإ�ضارة اإىل القوانني الوطنية املحددة التي 

تعرِّف الدخول امل�رشوع.

ي�ضري "عدم الإعادة ق�رشاً" اإىل مبداأ القانون الدويل الذي يحظر اأن تقوم  )و( 

دولة ما باإعادة اأحد الأفراد، باأية �ضورة من ال�ضور، اإىل حدود الأقاليم التي تكون حياته 

اأو حريته مهددتني فيها ب�ضبب عرقه اأو دينه اأو جن�ضيته اأو انتمائه اإىل فئة اجتماعية 

معينة اأو ب�ضبب اآرائه ال�ضيا�ضية اأو قد يتعر�ض فيها للتعذيب اأو املعاملة اللاإن�ضانية اأو 

الق�رشية  الإعادة  وت�ضمل  اإ�ضلحه.  الذي ل ميكن  ال�رشر  اأخرى من  اأ�ضكال  اأو  املهينة 

اأي اإجراء يف�ضي اإىل اإعادة الفرد اإىل دولة ما، مبا يف ذلك الطرد والرتحيل والت�ضليم 

والرف�ض عند احلدود والعرتا�ض خارج الإقليم والإعادة املادية؛
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التعليق

لأن مبداأ عدم الإعادة الق�رشية يُ�ضار اإليه يف عدة اأماكن من القانون النموذجي، فقد يكون من 

املفيد جدا ت�ضمني تعريف رئي�ضي لهذا امل�ضطلح الهام يف ق�ضم التعاريف من القانون الوطني.

وي�ضري مفهوم عدم الإعادة الق�رشية اإىل املبداأ املبنّي يف الفقرة 1 من املادة 33 من التفاقية 

اخلا�ضة بو�ضع اللجئني املوّقع عليها يف جنيف يف 28 متوز/يوليه 1951، والتي مبوجبها:

ل يجوز لأية دولة متعاقدة اأن تطرد لجئا اأو ترّده باأية �ضورة من ال�ضور اإىل حدود 

اأو  اأو جن�ضيته  دينه  اأو  ب�ضبب عرقه  فيها  مهّددتني  اأو حريته  تكون حياته  التي  الأقاليم 

انتمائه اإىل فئة اجتماعية معينة اأو ب�ضبب اآرائه ال�ضيا�ضية.

على اأنه ل يُ�ضمح "بالحتجاج بهذا احلق لأّي لجئ تتوّفر دواع معقولة لعتباره 

خطراً على البلد الذي يوجد فيه اأو ميثل، نظراً ل�ضبق �ضدور حكم نهائي عليه لرتكابه 

جرماً ا�ضتثنائي اخلطورة، خطراً على جمتمع ذلك البلد."

)التفاقية اخلا�ضة بو�ضع اللجئني، الفقرتان 1 و2 من املادة 33.(

اأي  اإعادة  الإن�ضان، وهو يحظر  اأي�ضا يف قانون حقوق  الق�رشية  الإعادة  ويرد مبداأ عدم 

�ض خلطر حقيقي بالتعذيب اأو املعاملة اللاإن�ضانية اأو املهينة اأو اأ�ضكال اأخرى من  �ضخ�ض معرَّ

ال�رشر الذي ل ميكن اإ�ضلحه. انظر، على �ضبيل املثال، املادة 3 من اتفاقية مناه�ضة التعذيب 

وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة، واملادة 7 من العهد الدويل 

اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، واملادة 37 )اأ( من اتفاقية حقوق الطفل والقانون العريف 

النا�ضئة عن تلك املعاهدات فيما يتعلق بعدم الإعادة الق�رشية تُطّبق على  الدويل. واللتزامات 

عليهم  ينطبق  الذين  الأ�ضخا�ض  جميع  الطفل،  حقوق  اتفاقية  حالة  يف  )اأو،  الأ�ضخا�ض  جميع 

تعريف "الطفل"( بغ�ّض النظر عما اإذا كانوا طالبي جلوء اأو لجئني.

انظر التعليق العام رقم 20 )1992( ال�ضادر عن اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان ب�ضاأن حظر 

اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة، والذي ين�ض  التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية 

�ض الأفراد خلطر التعذيب اأو املعاملة اأو العقوبة  على اأنه "يجب على الدول الأطراف األ تعرِّ

القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة لدى رجوعهم اإىل بلد اآخر عن طريق الت�ضليم اأو الطرد اأو الرد 

)الفقرة 9(، وتعليق اللجنة العام رقم 31 )2004( ب�ضاأن طبيعة اللتزام القانوين العام املفرو�ض 

)24(
على الدول الأطراف يف العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية.

تعليقها  من   27 الفقرة  يف  ت�ضري،  الإن�ضان  بحقوق  املعنية  اللجنة  فاإن  مماثلة،  وب�ضورة 

العام رقم 6 )2005( ب�ضاأن معاملة الأطفال غري امل�ضحوبني واملنف�ضلني عن ذويهم خارج بلدهم 

املن�ضاأ، اإىل اأنه يجب على الدول الأطراف يف اتفاقية حقوق الطفل اأن ل تعيد الطفل اإىل بلد 

توجد اأ�ضباب جوهرية للعتقاد باأن به خطرا حقيقيا من تعّر�ض الطفل لأذى ل ميكن اإ�ضلحه 

من قبيل، على �ضبيل املثال ل احل�رش، ما ترتئيه املادتان 6 ]حول حق احلياة[ و37 ]حول حظر 

.www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm متاح يف املوقع ال�ضبكي
 )24(
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التعذيب اأو غريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة واحلق يف عدم 

)25(
احلرمان من احلرية ب�ضورة تع�ضفية[ من التفاقية.

تعني "اجلرمية اخلطرية" جرماً يُعاَقب عليه باحلرمان التام من احلرية  )ز( 

ملدة ل تقل عن اأربع �ضنوات اأو بعقوبة اأ�ضد؛

التعليق

امل�ضدر: اتفاقية اجلرمية املنظمة، الفقرة )ب( من املادة 2.

م مبقت�ضى الف�ضل الثاين من  كل �ضلوك جمرَّ يعني "تهريب املهاجرين"  )ح( 

هذا القانون؛

م مبقت�ضى  ل�ضلوك جمرَّ كان هدفا  �ضخ�ض  اأّي  املهرَّب"  "املهاجر  يعني  )ط( 

الف�ضل الثاين من هذا القانون، ب�رشف النظر عّما اإذا كان مرتِكب اجُلرم قد ُعرفت 

هويته اأو ُقب�ض عليه اأو ُحوكم اأو اأُدين؛

التعليق

تعرِّف الفقرة )اأ( من املادة 3 من بروتوكول تهريب املهاجرين فعَل "تهريب املهاجرين" باعتباره 

"تدبري الدخول غري امل�رشوع ل�ضخ�ض ما اإىل دولة طرف لي�ض ذلك ال�ضخ�ض من رعاياها اأو من 
اأو غري مبا�رشة، على منفعة  اأجل احل�ضول، ب�ضورة مبا�رشة  الدائمني فيها، وذلك من  املقيمني 

الربوتوكول.  مه  يجرِّ الذي  الوحيد  ال�ضلوك  لي�ض  ذلك  اأن  بيد  اأخرى."  مادية  منفعة  اأو  مالية 

اأو توجيه  الإقامة غري امل�رشوعة وتنظيم  التمكني من  اأمور، جترمي  ت�ضتلزم، يف جملة  فاملادة 6 

مة وفقا للفقرة 1 من املادة 6 من الربوتوكول. ولهذا  اأ�ضخا�ض اآخرين لرتكاب اأحد الأفعال املجرَّ

الأمر مغزاه لأن هناك التزامات متنوعة يف الربوتوكول )على �ضبيل املثال، اللتزامات املتعلقة 

بني، وهو ما يتم تناوله يف الف�ضل ال�ضاد�ض من  بالتحقق من وثائق الهوية؛ واإعادة املهاجرين املهرَّ

هذا القانون( تُطّبق على جميع "الأعمال املجّرمة وفقا للمادة 6" ولي�ض على تهريب املهاجرين 

فح�ضب. وبناًء عليه، فاإن من املهم التو�ضيح باأن الإ�ضارات العامة يف هذا القانون اإىل "املهاجر 

مه  املهرَّب" اأو اإىل مكافحة "تهريب املهاجرين" يُق�ضد بها اأن ت�ضمل كل اأ�ضكال ال�ضلوك الذي يجرِّ

هذا القانون ولي�ض جمرد "تهريب املهاجرين" باملعنى ال�ضيق املتمثل يف تدبري الدخول غري امل�رشوع 

نوا  من اأجل الربح. فعلى �ضبيل املثال، تُطّبق التزامات الإعادة بالت�ضاوي على الأ�ضخا�ض الذين ُمكِّ

من الإقامة غري امل�رشوعة ب�رشف النظر عما اإذا كان ذلك ال�ضلوك مت�ضمنا لدخول غري م�رشوع.

اإىل �ضخ�ض كان هدفا لذلك ال�ضلوك الإجرامي. ويت�ضق  وي�ضري تعريف "املهاجر املهرَّب" 

الربوتوكول  مع  القانون  هذا  مه  يجرِّ ل�ضلوك  "�ضحية"  من  بدل  "هدف"  امل�ضطلح  ا�ضتخدام 

)انظر، على �ضبيل املثال، املادة 5 من الربوتوكول(. وكما يُلَحظ يف دليل التدريب الأ�ضا�ضي على 

الو�ضيك �ضدوره عن مكتب الأمم  الق�ضائية ملرتكبيه،  املهاجرين وامللحقة  التحقيق يف تهريب 

ب ل يعترب "�ضحية لتهريب املهاجرين" لأن  املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، فاإن املهاجر املهرَّ

.www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm متاح يف املوقع ال�ضبكي
 )25(
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ب قد يقع �ضحية جرائم اأخرى اأثناء  ال�ضخ�ض يوافق عموماً على تهريبه. بيد اأن املهاجر املهرَّ

عملية تهريبه. فعلى �ضبيل املثال، قد يُ�ضتخَدم العنف �ضد املهاجر اأو قد تتعر�ض حياته للخطر 

بون عن موافقتهم على تهريبهم اإذا ما اعتربوا،  بني. وقد يرتاجع املهاجرون املهرَّ على اأيدي املهرِّ

على �ضبيل املثال، اأن ظروف النقل خطرية جدا لكنهم اأُجربوا على ال�ضتمرار يف عملية التهريب. 

والنقطة  �ضفينة.  ظهر  اإىل  ال�ضعود  على  ج�ضديا  ب  املهرَّ املهاجر  يُرغم  قد  املثال،  �ضبيل  وعلى 

ب لي�ض �ضحية تهريب املهاجرين، فاإنه قد يكون �ضحية  اأنه مع كون املهاجر املهرَّ الدقيقة هي 

جرائم اأخرى كنتيجة لتهريبه.

يف  "�ضحية"  امل�ضطلح  ا�ضتخدام  املنا�ضب  غري  من  اأن  الربوتوكول  ن�ض  �ضائغو  قّرر  وقد 

بيان الأغرا�ض الوارد يف املادة 2 من الربوتوكول على الرغم من اأن امل�ضطلح ا�ضتُخدم يف بيان 

الأغرا�ض املقابل يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتار بالأ�ضخا�ض، وبخا�ضة الن�ضاء والأطفال 

منا�ضب متاما يف اأي  )الأعمال التح�ضريية، �ض 461(. ومع ذلك، فاإن ا�ضتخدام كلمة "�ضحية" 

ب قد تعر�ض فيه اإىل اأفعال اإجرامية اأخرى وفقا للت�رشيعات الوطنية. �ضياق يكون املهاجر املهرَّ

تهريب  بروتوكول مكافحة  الطرَف يف  الدولَة  الربوتوكول"  "دولة  تعني  )ي( 

ل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّ

املنظمة عرب الوطنية؛

افة  تعني "ال�ضفينة" اأيَّ نوع من املركبات املائية، مبا فيها املركبات الطوَّ )ك( 

والطائرات املائية، التي تُ�ضتخَدم اأو ميكن ا�ضتخدامها كو�ضيلة نقل فوق املاء، با�ضتثناء 

ال�ضفن احلربية اأو �ضفن دعم الأ�ضطول اأو غريها من ال�ضفن التي متلكها اأو ت�ضّغلها اإحدى 

احلكومات ول ت�ضتعمل، يف الوقت احلا�رش، اإل يف خدمة حكومية غري جتارية.

التعليق

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة )د( من املادة 3.

الوارد يف القانون النموذجي اإىل التعريف الوارد يف الربوتوكول. ومع  ي�ضتند تعريف "ال�ضفينة" 

ذلك، فقد تكون لدى الدول تعاريف اأخرى توّد ال�ضتناد اإليها. ول ي�ضّكل ا�ضتخدام تعاريف اأو�ضع 

نطاقا عائقا اأمام تنفيذ الربوتوكول ما دامت ت�ضمل تلك التعاريف، بحّدها الأدنى، اأنواع ال�ضفن 

املحددة يف الربوتوكول.

املادة 4- الولية الق�صائية

التعليق

من اأجل مكافحة تهريب املهاجرين على نحو فّعال، ويف �ضوء الطبيعة عرب الوطنية لذلك التهريب، 

فاإن من الأمور ذات الأهمية احلا�ضمة اأن تكون للدول ولية ق�ضائية على الت�رشف الذي قد يكون 

ن، على �ضبيل املثال، من ملحقة من ي�رشعون مبحاولت  وقع خارج حدودها الوطنية مبا ميكِّ

تهريب  ويوجهون  ينّظمون  َمن  اأو  اأخرى  دولة  اإىل  البحر  طريق  عن  الأ�ضخا�ض  لتهريب  فا�ضلة 
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املهاجرين من موقع "اآمن" يف بلد ثالث. وقد ترتّتب على اإر�ضاء الولية الق�ضائية خارج الأرا�ضي 

الإقليمية اآثار اأي�ضا على ت�ضليم املجرمني وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة. ففي بع�ض احلالت، قد 

يُرف�ض ت�ضليم املجرمني عندما يُقرتف اجلرم خارج اأرا�ضي اأي من الطرفني ولكّن قانون الدولة 

اأرا�ضيها يف ظروف  املطالَبة ل ين�ض على اخت�ضا�ض ق�ضائي ب�ضاأن هذا اجلرم املقرتف خارج 

لت�ضليم املجرمني )مرفق قرار  النموذجية  م�ضابهة )انظر الفقرة )هـ( من املادة 4 من املعاهدة 

اجلمعية العامة 116/45، املعّدل بقرار اجلمعية العامة 88/52((. ومن دون وجود اأنظمة تكميلية 

اجلهود  تخفق  وقد  الإثبات،  �ضعب  املزدوج  التجرمي  يكون  قد  الق�ضائية،  بالولية  يتعلق  فيما 

املبذولة من اأجل امل�ضاعدة املتبادلة اأو الت�ضليم.

1- يُطبَّق هذا القانون على اأّي ُجرم حمّدد يف اإطار هذا القانون يف الأحوال التالية:

عندما يُرتكب اجُلرم ]كلّيا اأو جزئيا[ داخل اإقليم ]يُدَرج ا�ضم الدولة[؛ )اأ( 

عندما يُرتكب اجُلرم ]كلّيا اأو جزئيا[ على منت �ضفينة ترفع علم ]يُدَرج  )ب( 

لة مبوجب قوانني ]يُدَرج ا�ضم الدولة[ وقت ارتكاب اجُلرم؛ ا�ضم الدولة[ اأو طائرة م�ضجَّ

التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: اتفاقية اجلرمية املنظمة، املادة 15، الفقرة 1 )اأ( و)ب( منها.

م�ضاألة الولية الق�ضائية رمبا تكون قد مت تناولها من قبُل يف القوانني الوطنية القائمة. لكن اإذا 

كان الو�ضع خمتلفا، فينبغي دمج الفقرتني الفرعيتني 1 )اأ( و1 )ب( يف القانون الوطني، على الأقل 

من حيث �ضمولهما جلرم تهريب املهاجرين.

ووفق الفقرة 1 )اأ( و)ب( من املادة 15 من اتفاقية اجلرمية املنظمة، تُلَزم الدول بتاأكيد 

مة مبقت�ضى الربوتوكول داخل اإقليمها. وميّثل هذا ال�رشط  وليتها الق�ضائية على الأفعال املجرَّ

على  الق�ضائية  الولية  �رشيان  بتاأكيد  للدول  يُ�ضمح  حيث  الق�ضائية  للولية  الإقليمي"  "املبداأ 
ال�ضلوكيات املحظورة التي تقع، كليا اأو جوهريا، �ضمن اإقليم الدولة وعلى منت �ضفن ترفع علم 

الإقليمية  الق�ضائية  الولية  تطبيق  على  والقدرة   
)26(

الدولة. تلك  يف  م�ضجلة  وطائرات  الدولة 

والولية الق�ضائية على منت �ضفينة ترفع علم الدولة اأو طائرة م�ضجلة يف الدولة )ما ي�ضّمى مبداأ 

دولة الَعلَم( اأمر معرتف به على نطاق وا�ضع ول يُنتظر اأن يثري جدل يُذكر.

ويُ�ضار اأي�ضا اإىل الفقرة 1 من املادة 23 من القانون النموذجي املتعلقة بتطبيق �ضلحيات 

اإنفاذ القانون فيما يخ�ض ال�ضفن التي ترفع علم الدولة.

 McClean, David, Transnational Organized Crime: A Commentary on the United Nations )26(

.Convention and its Protocols (Oxford University Press, 2007), p. 164
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الإقليم ي�ضمل املياه الإقليمية

اإذا كانت الدولة من الدول ال�ضاحلية، فاإن ا�ضتخدام امل�ضطلح "اإقليم" يف جميع اأجزاء هذا القانون 

حا  يجب اأن يُفهم على اأنه ي�ضمل البحر الإقليمي. ويف الكثري من الأمثلة، �ضيكون هذا الأمر مو�ضَّ

بتهريب  يتعلق  اإي�ضاح ذلك فيما  الأمر كذلك، فيجب  اإذا مل يكن  اأخرى. لكن  يف قوانني وطنية 

 والتي تن�ض 
)27(

املهاجرين. ويّت�ضق هذا التوّجه مع املادة 2 من اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار

على ما يلي:

مياهها  اأو  الداخلية،  ومياهها  الربي  اإقليمها  خارج  ال�ضاحلية  الدولة  �ضيادة  متتّد   -1 

الأرخبيلية اإذا كانت دولة اأرخبيلية، اإىل حزام بحري مل�ضق يُعَرف بالبحر الإقليمي.

متتد هذه ال�ضيادة اإىل احلّيز اجلوي فوق البحر الإقليمي وكذلك اإىل قاعه وباطن   -2 

اأر�ضه.

مُتاَر�ض هذه ال�ضيادة على البحر الإقليمي رهناً مبراعاة اأحكام هذه التفاقية وغريها   -3 

من قواعد القانون الدويل.

وميكن اأن ميتد البحر الإقليمي حتى م�ضافة ل تتجاوز 12 ميل بحريا مقي�ضة من خطوط 

الأ�ضا�ض املقّررة وفقا لتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار )املادة 3(.

بحرها  داخل  اإجراء  تّتخذ  اأن  ال�ضاحلية  للدولة  الدويل، ميكن  البحار  قانون  ومبقت�ضى 

الإقليمي ب�ضاأن �ضفينة اأجنبية �ضالعة يف تهريب املهاجرين. ومبقت�ضى املادة 17 من اتفاقية الأمم 

املتحدة لقانون البحار، فاإن �ضفن جميع الدول تتمتع بحق "املرور الربيء" عرب البحر الإقليمي. 

لكن يُعترب مرور �ضفينة اأجنبية "�ضارا ب�ضلم الدولة ال�ضاحلية اأو بح�ضن نظامها اأو باأمنها" )وبالتايل 

اأي  اإنزال  اأو  بتحميل  الإقليمي  البحر  يف  وجودها  اأثناء  ال�ضفينة  قامت  اإذا  بريء(  غري  مرورا 

�ضخ�ض خلفا لقوانني واأنظمة الدولة ال�ضاحلية املتعلقة بالهجرة )اتفاقية الأمم املتحدة لقانون 

قوانني  الدويل،  للقانون  تعتمد، طبقا  اأن  ال�ضاحلية  وللدولة  )ز((.   2 الفقرة   ،19 املادة  البحار، 

ولوائح تنظيمية ب�ضاأن املرور الربيء عرب البحر الإقليمي من اأجل منع خرق قوانني الهجرة )املادة 

21، الفقرة 1 )ح((. وي�ضمل حق احلماية للدولة ال�ضاحلية اأن تتخذ يف بحرها الإقليمي التدابري 

اأجنبية غري بريئة من العبور )املادة 25، الفقرة 1((. ول حتتاج الدولة  اأي �ضفينة  اللزمة ملنع 

ال�ضاحلية، عند ممار�ضة حقها يف احلماية، احل�ضول على موافقة دولة الَعلَم لل�ضفينة الأجنبية 

)املادة 25(.

ماّرة  اأجنبية  �ضفينة  الق�ضائية على ظهر  الولية  اأي�ضا ممار�ضة  ال�ضاحلية  للدولة  وميكن 

خلل بحرها الإقليمي يف ظروف معينة، منها اإذا امتدت نتائج اجلرمية اإىل الدولة ال�ضاحلية اأو 

اإذا كانت اجلرمية من نوع يخّل ب�ضلم البلد اأو بح�ضن النظام يف البحر الإقليمي )املادة 27(. ول 

حتتاج الدولة ال�ضاحلية اإىل ا�ضتح�ضال موافقة دولة الَعلَم يف تلك الظروف.

النقا�ض حول  من  املزيد  النموذجي  القانون  من  اخلام�ض  الف�ضل  على  التعليق  ويت�ضّمن 

قانون البحار الدويل، وخا�ضة الإجراء الذي يجوز لدولة ما اتخاذه ب�ضاأن �ضفينة اأجنبية �ضالعة 

يف تهريب مهاجرين عن طريق البحر.

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1833، الرقم 31363.
 )27(
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عندما يرتكب اجُلرَم اأحُد مواطني ]يُدَرج ا�ضم الدولة[ املوجود يف اإقليم  )ج( 

]يُدَرج ا�ضم الدولة[ ويُرَف�ض ت�ضليمه بناًء على اأ�ضباب اجلن�ضية؛

التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: اتفاقية اجلرمية املنظمة، الفقرة 3 من املادة 15.

ذ الفقرة 3 من املادة 15 من اتفاقية اجلرمية املنظمة والتي  الفقرة الفرعية )ج( اإلزامية لأنها تنفِّ

تطالب الدول باأن توؤكد �رشيان وليتها الق�ضائية على رعاياها—ب�رشف النظر عن املكان الذي 

وقع فيه اجلرم فعل—عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا يف اإقليمها وترف�ض ت�ضليمه بناًء على 

اأ�ضباب اجلن�ضية. وميكن اأن ي�ضمل ذلك مواقف منها ما يلي: اجلاين ارتكب اجلرمية يف اخلارج 

ثم عاد اإىل وطنه؛ اأو اجلاين ارتكب اجلرمية من الوطن لكن يف ظروف كان فيها الهدف املق�ضود 

من اجلرم موجودا يف بلد اآخر.

ويُرَف�ض  الدولة[  ا�ضم  ]يُدَرج  �ضخ�ٌض موجود يف  اجُلرم  يَرتكب  عندما  )د( 

ت�ضليمه بناًء على اأي �ضبب.

التعليق

اختياري

امل�ضدر: اتفاقية اجلرمية املنظمة، الفقرة 4 من املادة 15.

ذ الفقرة 4 من املادة 15 من اتفاقية اجلرمية املنظمة والتي  الفقرة الفرعية )د( اختيارية لأنها تنفِّ

تن�ض على اأنه يجوز لكل دولة اأن توؤكد �رشيان وليتها الق�ضائية على اجلرائم عندما يكون اجلاين 

املزعوم موجودا يف اإقليمها ول ت�ضلِّمه لأي �ضبب. وينبغي اأن تلحظوا اأنه يف حالة ا�ضتعمال الفقرة 

الفرعية )د(، لن تكون هناك حاجة لت�ضمني الفقرة الفرعية )ج( على اعتبار اأن الفقرة الفرعية 

)د( ت�ضمل املواقف التي يُرَف�ض الت�ضليم فيها لأي �ضبب، مبا يف ذلك اجلن�ضية.

2- يُطبَّق هذا القانون على اأّي ُجرم حمّدد يف اإطار هذا القانون يف الأحوال التالية:

من  ]اأو  الدولة[  ا�ضم  ]يُدَرج  رعايا  من  ب  املهرَّ املهاجر  يكون  عندما  )اأ( 

املقيمني الدائمني فيها[ ]اأو من املقيمني فيها ب�ضكل معتاد[

عندما يكون مرتكب اجُلرم من رعايا ]يُدَرج ا�ضم الدولة[ ]اأو من املقيمني  )ب( 

الدائمني فيها[ ]اأو من املقيمني فيها ب�ضكل معتاد[

ارتكاب  بهدف  الدولة[  ا�ضم  ]يُدَرج  اإقليم  خارج  اجُلرم  يُرتكب  عندما  )ج( 

جرمية خطرية داخل اإقليم ]يُدَرج ا�ضم الدولة[
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التعليق

اختياري

امل�ضدر: اتفاقية اجلرمية املنظمة، املادة 15، الفقرة 2 )اأ(-)ج(.

اأمر  املنظمة  اجلرمية  اتفاقية  من   15 املادة  من   2 للفقرة  وفقا  الق�ضائية  الولية  تطبيق  اإن 

اختياري. ومن املهم اأي�ضا اأن يكون ماثًل يف الأذهان اأن تطبيق الولية الق�ضائية على اجلرائم 

التي تقع "خارج الإقليم" يخ�ضع ملبداأي امل�ضاواة يف ال�ضيادة وال�ضلمة الإقليمية للدول، كما يُعربَّ 

عنها يف املادة 4 من اتفاقية اجلرمية املنظمة.

والإ�ضارة يف الفقرة 2 )اأ( من املادة 4 من القانون النموذجي هي اإىل اجلرائم التي تُرتكب 

ب�ضكل  و"املقيمون  الدائمون"  "املقيمون  الإ�ضافيان  اخلياران  اأي�ضا  ن  �ُضمِّ ولكن  املواطنني،  �ضد 

ل  قد  فهو  وا�ضح.  غري  "مواطن"  امل�ضطلح  نطاق  فاإن  ماكلني،  الباحث  يلحظ  وكما  معتاد". 
ي�ضمل، على �ضبيل املثال، املقيمني الدائمني فح�ضُب واإمنا ي�ضمل اأي�ضا املقيمني على نحو معتاد 

(McClean, Transnational Organized Crime, pp. 164 and 169). وكما ورد يف امللحوظة 

التف�ضريية للفقرة 2 )اأ( من املادة 15 من التفاقية:

ينبغي للدول الأطراف اأن ت�ضع يف اعتبارها �رشورة تو�ضيع نطاق احلماية املمكنة، 

الأ�ضخا�ض العدميي اجلن�ضية  لي�ضمل  الق�ضائية،  الولية  تاأكيد �رشيان  تن�ضاأ عن  التي قد 

الذين قد يكونون مقيمني ب�ضورة اعتيادية اأو دائمة يف بلدانها.

)A/55/383/Add.1، الفقرة 26.(

يرتكبها  التي  اجلرائم  التفاقية،  من   15 املادة  من  )ب(   2 الفقرة  يف  الإ�ضارة،  ومتّثل 

املواطن اأو املقيم ب�ضفة دائمة اأو املقيم ب�ضفة اعتيادية مبداأ ال�ضخ�ضية الفاعلة. وكما يلحظ 

 (McClean, ماكلني، فاإن مبداأ ال�ضخ�ضية الفاعلة معرتف به على نطاق وا�ضع يف القانون الدويل

وليتها  �رشيان  توؤكد  التي  الدول  وبع�ض   .Transnational Organized Crime, p. 168)

ع نطاقها لي�ضمل جميع املقيمني ب�ضفة اعتيادية. بيد اأن اتفاقية  الق�ضائية على هذا الأ�ضا�ض تو�ضِّ

ب�ضفة  املقيمني  بني  من  اجلن�ضية"  "العدميي  الأ�ضخا�ض  اإىل  �ضوى  ت�ضري  ل  املنظمة  اجلرمية 

.(McClean, Transnational Organized Crime, p. 169) اعتيادية

جرائم  ارتكاب  بهدف  الإقليم  خارج  املرتكبة  اجلرائم  اإىل  )ج(   2 الفقرة  يف  والإ�ضارة 

خطرية داخل الإقليم تدعمها الفقرة 2 )ج( '1' من املادة 15 من اتفاقية اجلرمية املنظمة. وكما 

يذكر ماكلني، فاإن ذلك "يج�ّضد الطبيعة عرب الوطنية اأ�ضا�ضا للكثري من اجلرائم املنظمة حيث 

يحر�ض من يدّبرون اجلرائم الكربى ويخططون لها على الناأي باأنف�ضهم عن امل�ضاركة املبا�رشة 

 (McClean, Transnational Organized يف تنفيذ خططهم اإىل درجة البقاء يف بلد اآخر." 

.Crime, p. 169)

وقد توّد املجال�ض الت�رشيعية الوطنية النظر يف م�ضاألة التاأكيد على �رشيان الولية الق�ضائية 

على نطاق اأو�ضع مما ترتئيه الفقرة 2 )ج( بحيث ي�ضمل هذا ال�رشيان، على �ضبيل املثال، اأي جرم 

م�ضمول يف هذا القانون يُرتكب خارج الإقليم حني تكون عواقب اجلرم موّجهة نحو خرق قانون 

الدولة اأو يُق�ضد بها ذلك. وتقت�رش الفقرة 2 )ج( من املادة 4 من القانون النموذجي على اجلرائم 

اأق�ضى.  عقوبة  اأو  �ضنوات  اأربع  عن  تقل  ل  بال�ضجن  عقوبة  ت�ضتدعي  التي  تلك  اأي  "اخلطرية"، 
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اأي جرم )بغ�ّض النظر عن العقوبة( مرتكب بح�ضب هذا  وتاأكيد �رشيان الولية الق�ضائية على 

القانون ميكن اأن يدعمه املبداأ الوقائي الذي يوؤكد �رشيان الولية الق�ضائية حيثما ي�ضكل ال�ضلوك 

تهديدا على م�ضالح الدولة نف�ضها. ومن الأمثلة على ذلك احلالة التي يقوم فيها �ضخ�ض يقطن 

البلد األف برتتيبات لتهريب مهاجرين من البلد باء اإىل البلد جيم. فعلى الرغم من اأن ال�ضخ�ض 

لي�ض من مواطني البلدين باء اأو جيم ول يوجد فيهما، فاإنه ينبغي مع ذلك اأن يلَحق يف هذين 

البلدين ب�ضبب نتيجة �ضلوكه. واإذا اعتُمد هذا التوّجه، فاإن من املمكن اإ�ضافة فقرة فرعية على 

النحو التايل:

عندما يُرتكب اجُلرم خارج الإقليم لكن نتائج اجلرم موّجهة نحو خرق قانون ]يُدَرج 

ا�ضم الدولة[ اأو يُق�ضد بها ذلك.

املثال 1

يكون  عندما  الإقليمية  املياه  خارج  املرتكبة  اجلرائم  على  الفرن�ضي  اجلنائي  القانون  يُطّبق 

من�ضو�ضاً على ذلك يف التفاقيات الدولية والقانون.

)القانون اجلنائي الفرن�ضي، املادة 12-113.(

املثال 2

الق�ضم الرابع - التطبيق على الأفعال املرتكبة على منت ال�ضفن والطائرات الأملانية

يُطّبق القانون اجلنائي الأملاين، ب�رشف النظر عن قانون مكان ارتكاب الفعل، على الأفعال 

لة برفع العلم الحتادي اأو ال�ضارة الوطنية جلمهورية  التي تُرتكب على منت �ضفينة اأو طائرة خموَّ

اأملانيا الحتادية.

الق�ضم ال�ضاد�ض - الأفعال املرتكبة يف اخلارج �ضد امل�ضالح القانونية املحمية دوليا

كما يُطّبق القانون اجلنائي الأملاين، ب�رشف النظر عن قانون مكان ارتكاب الفعل، على 

الأفعال التالية التي تُرتكب يف اخلارج:

... )9( الأفعال التي يُلَحق مرتكبوها اإذا ارتُكبت يف اخلارج اأي�ضا، على اأ�ضا�ض اتفاق دويل 

ملزم جلمهورية اأملانيا الحتادية.

الق�ضم ال�ضابع - التطبيق على الأفعال املرتكبة يف اخلارج يف حالت اأخرى

)1( يُطّبق القانون اجلنائي الأملاين على الأفعال املرتكبة يف اخلارج �ضد مواطن اأملاين اإذا كان 

الفعل ي�ضتحق العقوبة يف مكان ارتكابه اأو كان مكان ارتكابه غري خا�ضع جلهة تقوم على اإنفاذ 

القانون اجلنائي.

الفعل  كان  اإذا  املرتكبة يف اخلارج  الأخرى  الأفعال  الأملاين على  القانون اجلنائي  )2( يُطّبق 

ي�ضتحق العقوبة يف مكان ارتكابه اأو كان مكان ارتكابه غري خا�ضع جلهة تقوم على اإنفاذ القانون 

اجلنائي واإذا كان اجلاين:

1- اأملاين اجلن�ضية يف زمن ارتكاب الفعل اأو اأ�ضبح اأملانيا بعد ذلك؛
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2- اأو اأجنبيا يف زمن ارتكاب الفعل وت�ضادف وجوده يف اأملانيا ومل يُ�ضلَّم، على الرغم من 

اأن قانون ت�ضليم املجرمني يجيز الت�ضليم عن ذلك الفعل، اإما لعدم ورود طلب بالت�ضليم اأو لرف�ض 

ذلك الطلب اأو لكون الت�ضليم ل ميكن تنفيذه.

الثاين/نوفمرب  ت�رشين  املن�ضورة يف 13  ب�ضيغته   .(Strafgesetzbuch) الأملاين  )القانون اجلنائي 

)28(
).Federal Law Gazette I, p. 945, p. 3322) 1998 )اجلريدة القانونية الحتادية

اأعّدت الرتجمة وزارة العدل الحتادية يف اأملانيا؛ متاحة على املوقع ال�ضبكي:
 )28(

.www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
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الف�صل الثاين-  الأفعال الإجرامية

التعليق

ملحة اإجمالية عن املتطلبات الرئي�ضية

�ضلوكيات  م  اأن جترِّ الأطراف  الدول  تُطالَب  املهاجرين،  تهريب  بروتوكول  املادة 6 من  مبقت�ضى 

معينة. وهو من ثَّم متطلب اإلزامي. واملنطلق يف فهم هذا اللتزام هي املادة 3 من الربوتوكول، 

التي تعرِّف "تهريب املهاجرين" كما يلي:

... تدبري الدخول غري امل�رشوع ل�ضخ�ض ما اإىل دولة طرف لي�ض ذلك ال�ضخ�ض من 

رعاياها اأو من املقيمني الدائمني فيها، وذلك من اأجل احل�ضول، ب�ضورة مبا�رشة اأو غري 

مبا�رشة، على منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخرى.

التعريف بهدف  يف هذا  اأخرى"  اأو منفعة مادية  "منفعة مالية  اإىل  الإ�ضارة  اأُدرجت  وقد 

لغر�ض  تعمل  التي  املنظمة  الإجرامية  اأن�ضطة اجلماعات  �ضمول  املق�ضود هو  اأن  الت�ضديد على 

الربح، ولكن مع ا�ضتبعاد اأن�ضطة اأولئك الذين يوّفرون الدعم للمهاجرين بدوافع اإن�ضانية اأو ب�ضبب 

الربوتوكول  من  الق�ضد  لي�ض  التف�ضريية،  امللحوظات  يف  اإليه  اأُ�ضري  وكما  وثيقة.  عائلية  �ضلت 

جترمي اأن�ضطة اأفراد الأ�رشة اأو جماعات دعم كاملنظمات الدينية اأو غري احلكومية. )امللحوظات 

التف�ضريية، الوثيقة A/55/383/Add.1، الفقرة 88؛ الأعمال التح�ضريية، �ض 469.(

وجممل القول، وبناء على املادة 6 من الربوتوكول، فاإن الدول الأطراف مطالبة بتجرمي 

ال�ضلوكيات التالية:

تهريب املهاجرين )الربوتوكول، الفقرة 1 )اأ( من املادة 6(؛ )اأ( 

متكني �ضخ�ض، لي�ض مواطنا اأو مقيما دائما يف الدولة املعنية، من البقاء فيها دون  )ب( 

م�رشوعة  غري  و�ضائل  با�ضتخدام  وذلك  الدولة،  تلك  يف  امل�رشوع  للبقاء  اللزمة  بال�رشوط  تقّيد 

)الربوتوكول، الفقرة 1 )ج( من املادة 6(؛

اإعداد اأو تدبري اأو توفري اأو حيازة وثائق �ضفر اأو هوية مزّورة عندما يُرتكب لغر�ض  )ج( 

تي�ضري تهريب املهاجرين )الربوتوكول، الفقرة 1 )ب( من املادة 6(؛

تنظيم اأو توجيه اأي من الأفعال الإجرامية املذكورة اأعله )الربوتوكول، الفقرة 2 )ج(  )د( 

من املادة 6(؛

ال�رشوع يف ارتكاب اأي من الأفعال الإجرامية املذكورة اأعله، وذلك رهنا باملفاهيم  )هـ( 

الأ�ضا�ضية للنظام القانوين للدولة الطرف )الربوتوكول، الفقرة 2 )اأ( من املادة 6(؛

امل�ضاهمة ك�رشيك يف اأي من الأفعال الإجرامية املذكورة اأعله، وذلك رهنا باملفاهيم  )و( 

الأ�ضا�ضية للنظام القانوين للدولة الطرف )الربوتوكول، الفقرة 2 )ب( من املادة 6(.
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وبناًء على املادة 5 من الربوتوكول، ل يجوز ملحقة املهاجرين جنائيا مبقت�ضى الربوتوكول 

نظرا لأنهم كانوا هدفا للأفعال املبينة يف املادة 6 منه. ومن ثم، فاإن كل اأحكام التجرمي املو�ضوعة 

بني ولي�ض الأ�ضخا�ض الذين يتم تهريبهم. لتنفيذ الربوتوكول يجب اأن ترمي اإىل ا�ضتهداف املهرِّ

اأو  ال�ضطهاد  من  للفرار  بني  املهرِّ على  لوا  يعوِّ اأن  اإىل  يُ�ضطرون  ما  كثرياً  واللجئون 

النـزاعات النا�ضبة. وتن�ض الفقرة 1 من املادة 31 من  اأو  النتهاكات اجل�ضيمة حلقوق الإن�ضان 

ق  التفاقية اخلا�ضة بو�ضع اللجئني على عدم معاقبة اللجئني على ذلك الت�رشف ب�رشط حتقُّ

�رشوط معينة:

متتنع الدول املتعاقدة عن فر�ض عقوبات جزائية، ب�ضبب دخولهم اأو وجودهم غري 

القانوين، على اللجئني الذين يدخلون اإقليمها اأو يوجدون فيه دون اإذن، قادمني مبا�رشة 

من اإقليم كانت فيه حياتهم اأو حريتهم مهددة باملعنى املق�ضود يف املادة 1 ]من التفاقية[، 

اأ�ضباب  وجاهة  على  يربهنوا  واأن  اإبطاء  دون  ال�ضلطات  اإىل  اأنف�ضهم  يقدموا  اأن  �رشيطة 

دخولهم اأو وجودهم غري القانوين.

واحلماية املمنوحة للجئني مبوجب املادة 31 من التفاقية اخلا�ضة بو�ضع اللجئني اإمنا 

بون ا�ضتغلل  ب. وقد تكون هناك مواقف حيث يتعمد املهرِّ توؤدي مفعولها لفائدة اللجئ، ل املهرِّ

عملية اللجوء اأو اإ�ضاءة ا�ضتعمالها )على �ضبيل املثال، من خلل تقدمي طلبات جلوء مزورة( كجزء 

من اأ�ضاليب عملهم من اأجل تي�ضري الدخول اأو العبور اأو الإقامة على نحو غري م�رشوع. ويف هذه 

بني باأي حماية، بل تندرج اأفعالهم على الأرجح �ضمن  احلالة، ل ت�ضمل املادة 31 من التفاقية املهرِّ

نطاق بروتوكول تهريب املهاجرين )على �ضبيل املثال، من حيث تدبري اأو توفري وثيقة �ضفر اأو هوية 

مزّورة لتي�ضري الدخول اأو الإقامة على نحو غري م�رشوع(.

م�ضوؤولية الهيئات العتبارية

ت�ضرتط املادة 10 من اتفاقية اجلرمية املنظمة اأن تعتمد جميع الدول الأطراف ما قد يلزم من 

يف  امل�ضاركة  عن  العتبارية  الهيئات  م�ضوؤولية  لإر�ضاء  القانونية،  مبادئها  مع  يتفق  مبا  تدابري، 

مها اأي بروتوكول )انظر الفقرة 3 من املادة 1 من بروتوكول تهريب املهاجرين(.  الأفعال التي يجرِّ

القانونية  باملبادئ  اأنه، رهنا  املنظمة على  اتفاقية اجلرمية  املادة 10 من  الفقرة 2 من  وتن�ّض 

للدولة الطرف، يجوز اأن تكون م�ضوؤولية الهيئات العتبارية جنائية اأو مدنية اأو اإدارية. وللطلع 

على املزيد من النقا�ض ب�ضاأن هذه امل�ضاألة والأمثلة من القوانني الوطنية، انظر الدليل الت�رشيعي 

)ال�ضفحات 129-115(.

القانون  من  جزءاً  ذلك  باعتبار  امل�ضاألة  هذه  ب�ضاأن  منوذجية  اأحكام  و�ضع  يتم  و�ضوف 

النموذجي لتنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة، املزمع اأن يتوىّل اإعداده مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية.

م�ضائل ت�ضتحق النظر فيها بعني العتبار اأثناء عملية ال�ضياغة الن�ضّية

لي�ض ثمة خيار مثايل وحيد لل�ضياغة الن�ضّية بغية اإنفاذ مفعول اللتزامات الواردة يف املادة 6 من 

بروتوكول تهريب املهاجرين. وميكن، بدل من ذلك، الوفاء بتلك اللتزامات من خلل القوانني 

الوطنية امل�ضوغة ن�ضو�ضها بطرائق �ضتى �رشيطة حتديد العنا�رش الرئي�ضية للجرائم.

ويتمثل اأحد اخليارات يف �ضياغة ن�ض ب�ضاأن جرمية �ضاملة ل تقت�رش على تهريب املهاجرين 

واإمنا ت�ضمل اأي�ضا تي�ضري الإقامة غري امل�رشوعة واجلرائم ذات ال�ضلة بالوثائق. ويرُتك للمّدعي 
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العام يف كل حالة حتديد اأي عنا�رش اجلرم جتري حماكمتها. والن�ض ب�ضاأن اجلرمية ال�ضاملة له 

مزاياه، مبا يف ذلك كون الن�ض على هذه اجلرمية ي�ضمن �ضمول عملية التهريب بكاملها واأنه لي�ض 

ثمة فجوات بني كل جمموعة من ال�ضلوكيات )على �ضبيل املثال الفجوات بني "تهريب املهاجرين" 

و"تي�ضري الإقامة غري امل�رشوعة" واجلرائم ذات ال�ضلة بالوثائق(.

املهاجرين  لتهريب  منف�ضلة  جرائم  ثلث  ب�ضاأن  ن�ضو�ض  �ضياغة  يف  اآخر  خيار  ويتمثل 

ومتكني الإقامة غري امل�رشوعة واجلرائم ذات ال�ضلة بالوثائق. لكن ل بد من احلر�ض على �ضمان 

عدم ن�ضوء فجوات بني اأ�ضكال ال�ضلوك املختلفة. كما قد يلزم النتباه اإىل ما اإذا كان من املمكن، 

على �ضبيل املثال، حماكمة ال�ضلوك املتعلق بالوثائق املزورة يف اإطار تهريب املهاجرين واجلرائم 

ذات ال�ضلة بالوثائق على حد �ضواء.

وينبغي اأن تنظر الدول فيما اإذا كانت ترغب يف اأن ي�ضع �ضائغو الن�ضو�ض خطا فا�ضل 

بني اجلرائم التي �رُشع يف ارتكابها واجلرائم املكتملة. وبينما ي�ضري الربوتوكول اإىل "ال�رشوع"، فاإنه 

ل ي�ضرتط اأن متيِّز القوانني الوطنية بني "اجلرائم التي يُ�رشع يف ارتكابها" و"اجلرائم املكتملة"، 

حيث قد تدرج بع�ض القوانني الإعداد وال�رشوع واجلرائم املكتملة "الناجحة" �ضمن ن�ض اجلرمية 

الواحد. وقد يكون هذا النهج اأن�ضب يف ظروف معينة. فعلى �ضبيل املثال، يف الكثري من احلالت 

بني الذين ي�ضعون اإىل دخول بلد ما ب�ضفة  يعني احل�ضور القوي خلفر ال�ضواحل اأن املهاجرين املهرَّ

غري م�رشوعة عن طريق البحر لن ينجحوا اإل نادرا يف حتقيق ذلك الدخول غري امل�رشوع. ويف 

بني تقوم على نقل املهاجرين اإىل حيث ت�ضبح الياب�ضة على مرمى  الواقع، فاإن اأ�ضاليب عمل املهرِّ

بون )اأو ياأملون( اأن املهاجرين �ضيتمكنون من ال�ضباحة  ب�رشهم ثم اإلقائهم يف البحر، اإذ يعلم املهرِّ

اإىل ال�ضاطئ، اأو اأن خفر ال�ضواحل �ضيتولون اإنقاذهم. وبناًء عليه، فاإن خفر ال�ضواحل �ضي�ضعون 

اإىل التدخل على نحو ا�ضتباقي يف تلك املواقف لتفادي اخل�ضائر يف الأرواح الب�رشية. فهل ينبغي 

الإ�ضارة اإىل تلك املواقف، حيث يتدخل خفر ال�ضواحل قبل اإلقاء املهاجرين يف البحر باعتبارها 

"�رشوعا" يف التهريب؟ ح�ضب اأحد الآراء، قد تكون النتيجة اأن ذلك ال�ضلوك مل يوؤد اإىل "دخول غري 
ل �ضمول عملية التهريب برمتها  م�رشوع"، ومن ثم فهو فعل "غري مكتمل". وح�ضب راأي اآخر، يُف�ضَّ

)من مرحلة الإعداد اإىل مرحلة ال�ضتكمال "الناجح"( �ضمن الن�ض اخلا�ض باجُلرم.

والدول لديها الكثري من الطرائق املختلفة لإخ�ضاع م�ضاألة الإعداد وال�رشوع للقانون. فعلى 

�ضبيل املثال، يت�ضّمن القانون املعني بالجتار بالأ�ضخا�ض يف تايلند ن�ضاً ب�ضاأن الفعل الإجرامي 

لثلث  بالأ�ضخا�ض(  بالق�ضم 6 )الجتار  ي�ضتعد لرتكاب جرمية م�ضمولة  "يخ�ضع كل من  التايل: 

املكتملة.  للجرمية  املقّررة  العقوبة  لن�ضف  "ال�رشوع"  ويخ�ضع  اجلرمية."  لهذه  املقّررة  العقوبة 

ونظرا لوجود الكثري من اخليارات املختلفة، فاإن هذه امل�ضاألة يلزم حلّها وفق القوانني الوطنية 

القائمة.

املذكور يف الفقرة )اأ( من املادة  اأنه بينــما ي�ضـــري تعريف "تهريب املهاجرين"  ويُذكر اأخرياً 

3 من الربوتوكول اإىل الدخول غري امل�رشوع اإىل "دولة طرف"، قد يكون من الأن�ضب، يف القوانني 

الوطنية، الإ�ضارة اإىل الدخول غري امل�رشوع اإىل "اأية دولة"، وذلك لجتناب ق�رش نطاق اجلرمية على 

الأطراف الأخرى يف الربوتوكول. وهناك العديد من الدول التي �ضيغت اأحكام التجرمي لديها على 

هذا النحو )مثل اأ�ضرتاليا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�ضمالية(. ومن دون وجود 

جرائم م�ضابهة، وخ�ضو�ضاً يف بلدان امل�ضدر والعبور، قد تن�ضاأ م�ضائل فيما يتعلق بغياب التجرمي 

املزدوج لدعم امل�ضاعدة القانونية املتبادلة اأو ت�ضليم املجرمني.
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العلقة باجلرائم املن�ضو�ض عليها يف اإطار اتفاقية اجلرمية املنظمة

اإىل  اإ�ضافة  بالغر�ض،  م على نحو واٍف  الوطنية جترِّ القواننُي  الأ�ضا�ضية �ضمان جعل  من الأمور 

اجلرائم الأ�ضا�ضية التي يتطلبها الربوتوكول، امل�ضاركَة يف جماعة اإجرامية منظمة )املادة 5 من 

املنظمة(؛  اجلرمية  اتفاقية  من   6 )املادة  اجلرمية  عائدات  وغ�ضَل  املنظمة(؛  اجلرمية  اتفاقية 

والف�ضاَد )املادة 8 من اتفاقية اجلرمية املنظمة(؛ وعرقلَة العدالة )املادة 23 من اتفاقية اجلرمية 

املنظمة(. وعلوة على ذلك، ل بّد من اعتماد تدابري توؤكد امل�ضوؤولية القانونية للهيئات العتبارية 

)املادة 10 من اتفاقية اجلرمية املنظمة(. ويعتزم مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 

و�ضع جمموعة من اأف�ضل املمار�ضات، واإعداد اأحكام منوذجية، لتنفيذ املواد املذكورة اأعله يف 

�ضياق و�ضع قانون منوذجي من اأجل تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة.

اخليارات املقّدمة يف القانون النموذجي

يت�ضّمن القانون النموذجي اأربعة خيارات ل�ضياغة الن�ضو�ض اخلا�ضة باجلرائم الأ�ضا�ضية التي 

يتطلبها الربوتوكول. ويُعترب اخليار األف اأكرث اخليارات ات�ضاقا مع الربوتوكول، ولكن يُحتمل اأن 

يكون هو اأ�ضيقها اأي�ضا من حيث �ضمول ال�ضلوك املعني. ونظرا اإىل اأن الكثري من امل�ضطلحات 

امل�ضتخدمة يف الربوتوكول ُكررت بب�ضاطة يف هذا اخليار، فاإن بع�ض ال�ضياغات اللغوية قد ل 

تكون بالدقة الكافية لتطبيقها على امل�ضتوى الوطني. ويعتمد اخليار باء نهجاً اأكرث مرونة ب�ضاأن 

هذه امل�ضائل، وي�ضتخدم �ضياغة لغوية قد تكون اأن�ضب للتطبيق على امل�ضتوى الوطني. فعلى �ضبيل 

املثال، يعتمد اخليار باء مفهوم "التي�ضري" اإىل جانب "التدبري". واأخريا، يقدم اخليار جيم مثال 

على التوّجه ال�ضامل، حيث تتناول مادة ت�رشيعية واحدة مبفردها جميع ال�ضلوكيات امل�ضمولة يف 

املادة 6 من الربوتوكول.

ويَِرد يف التعليق على كل خيار اإ�ضارة اإىل بع�ض مزايا وعيوب كل نهج للنظر فيها من جانب 

�ضائغني الن�ضو�ض القانونية الوطنيني.

اجلرائم الأ�صا�صية: اخليار األف

اخليار األف هو اأ�ضيق اخليارات نطاقا من بني اخليارات الأربعة املقّدمة يف القانون النموذجي. 

وهو يَُعدُّ اأن�ضبها بالن�ضبة اإىل الدول الأطراف التي توّد �ضياغة قوانني وطنية تتمّثل بدقة ال�رشوَط 

امل�ضتخدمة واملبنى املتبع يف املادة 6 من الربوتوكول.

ويعنّي اخليار األف جرائم منف�ضلة لكل جمموعة من ال�ضلوكيات املحددة يف املادة 6 من 

اللغوية  ال�ضياغة  وتتقّيد   .6 املادة  امل�ضتخدم يف  نف�ضه  الرتتيب  املتبع هو  والرتتيب  الربوتوكول، 

كبنود  والتنظيم  وامل�ضاركة  ال�رشوع  اأُدرج  وقد  الربوتوكول.  يف  امل�ضتخدمة  بتلك  فيه  امل�ضتخدمة 

م�ضتقلة.

وبينما تكمن ميزة هذا النهج يف ات�ضاقه الوا�ضح مع الربوتوكول، فاإن من عيوبه اأن بع�ض 

امل�ضطلحات امل�ضتخدمة يف الربوتوكول قد ل تتنا�ضب مع ال�ضياق القانوين الداخلي يف كل بلد 

)على �ضبيل املثال قد تَُعدُّ عبارة "اأي و�ضيلة غري م�رشوعة" مبهمة يف بع�ض الأنظمة القانونية(. 

كما قد تبدر ت�ضاوؤلت ب�ضاأن ما اإذا كان بالإمكان القيام بامللحقة الق�ضائية للجرائم ذات ال�ضلة 

بالوثائق اأي�ضا يف اإطار جرمية "تهريب املهاجرين".
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املادة 5-األف- تهريب املهاجرين

اأجل  يتوىل عمدا، من  اأيُّ �ضخ�ض  العقوبة[  بـ]تُدَرج  يعاَقب عليها  يرتكب جرميًة 

احل�ضول، على نحو مبا�رش اأو غري مبا�رش، على منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخرى، تدبرَي 

دخول �ضخ�ض ما على نحو غري م�رشوع اإىل دولة طرف يف الربوتوكول لي�ض ذلك ال�ضخ�ض 

من رعاياها اأو من املقيمني فيها.

التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة )اأ( من املادة 3، والفقرة 1 )اأ( من املادة 6.

م  كما اأ�ضري اإليه اأعله، تقت�ضي الفقرة 1 )اأ( من املادة 6 من الربوتوكول من الدول الأطراف اأن جترِّ

"تهريب املهاجرين". وت�ضري املادة 5 األف من القانون النموذجي اإىل املفهوم الهام "منفعة مالية اأو 
منفعة مادية اأخرى" الذي يرد تعريفه يف ق�ضم التعاريف )املادة 3( من القانون النموذجي. كما 

ت�ضري املادة 5 األف اإىل "التدبري" وهو م�ضطلح م�ضتخدم يف الربوتوكول لكن ل يرد تعريف له. ويف 

احلالت التي ل يو�ّضح فيها القانون الوطني اأو املبادئ الأ�ضا�ضية للتف�ضري القانوين معنى امل�ضطلح 

التعريف  ا�ضتخدام  املثال، ميكن  �ضبيل  فعلى  امل�ضطلح.  لهذا  تعريف  اإ�ضافة  يلزم  قد  "تدبري"، 
التايل: "يعني "التدبري" احل�ضول على �ضيء اأو الت�ضبب يف نتيجة ما عن طريق جهد مبذول".

وتعتمد هذه ال�ضيغة املقرتحة على التعاريف املذكورة يف قوامي�ض اللغة الإنكليزية. فعلى 

�ضبيل املثال، يدرج قامو�ض اأك�ضفورد Oxford Dictionary of English التعاريف التالية للفعل 

"يدبِّر":

يح�ضل على )�ضيء( وخا�ضة بعناية اأو جهد: الطعام املدبَّر للمتمردين؛ ]مع  )اأ( 

مفعولني[ اأقنع اأحد اأ�ضدقائه باأن يدبِّر له تذكرة؛

"]مع مفعول وم�ضدر[ )قانون( يقنع )اأحدهم( اأو يجعله يقوم بفعل ما: اأقنع  )ب( 

زوجته بتوقيع اأمر احل�ضاب امل�ضرتك.

 (Oxford Dictionary of English (revised edition). Ed. Catherine Soanes
 and Angus Stevenson. Oxford University Press, 2005. Oxford Reference

.Online)

مثال

98 جيم: تهريب املهاجرين

)1( يقع حتت طائلة العقوبة الواردة يف الق�ضم الفرعي )3( كلُّ من يرتِّب ملهاجر غري قانوين اأن 

يدخل نيوزيلندا اأو اأي دولة اأخرى، اإذا —

قام بذلك من اأجل منفعة مادية؛ )اأ( 

كان اإما يعلم بكون ال�ضخ�ض مهاجرا غري قانوين، واإما ل ياأبه مبا اإذا كان كذلك. )ب( 

اإح�ضار  يتم  لأن  يرتِّب  من  كلُّ   )3( الفرعي  الق�ضم  الواردة يف  العقوبة  طائلة  )2( يقع حتت 

مهاجر غري قانوين اإىل نيوزيلندا اأو اأي دولة اأخرى، اإذا —
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قام بذلك من اأجل منفعة مادية؛ )اأ( 

كان اإما يعلم بكون ال�ضخ�ض مهاجرا غري قانوين، واإما ل ياأبه مبا اإذا كان كذلك؛ )ب( 

كان اإما — )ج( 

'1' يعلم باأن ال�ضخ�ض ينوي حماولة دخول الدولة؛

'2' واإما ل ياأبه مبا اإذا كان ال�ضخ�ض ينوي حماولة دخول الدولة.

)3( العقوبة هي احلب�ض ملدة ل تزيد على 20 عاما وغرامة ل تتعدى اخلم�ضمائة األف دولر، 

اأو كلهما.

)4( ميكن اإقامة الإجراءات الق�ضائية وفق الق�ضم الفرعي )1( حتى اإذا مل يدخل املهاجر غري 

القانوين يف الواقع الدولة املعنية.

)5( ميكن اإقامة الإجراءات الق�ضائية مبقت�ضى الق�ضم الفرعي )2( حتى اإذا مل يُجلب املهاجر 

غري القانوين يف الواقع اإىل الدولة املعنية.

)الق�ضم 98 جيم، القانون اجلنائي لعام 1961، نيوزيلندا.(

املادة 5-باء- اجلرائم املتعلقة بوثائق ال�صفر اأو الهوية

يرتكب جرميًة يعاَقب عليها بـ]تُدَرج العقوبة[ اأيُّ �ضخ�ض يتوىل عمدا، من اأجل احل�ضول، 

على نحو مبا�رش اأو غري مبا�رش، على منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخرى، اإعداَد اأو تدبري 

اأو توفري اأو حيازة وثيقة �ضفر اأو هوية مزّورة لغر�ض تي�ضري تهريب املهاجرين.

التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة )ج( من املادة 3، والفقرة 1 )ب( من املادة 6.

م اأفعال اإعداد اأو تدبري  ح�ضبما اأ�ضري اإليه اأعله، يقت�ضي الربوتوكول من الدول الأطراف اأن جترِّ

اأو توفري اأو حيازة وثيقة �ضفر اأو هوية مزّورة عندما تُقرتف لغر�ض التمكني من تهريب املهاجرين. 

وكما ي�ضار اإليه يف الدليل الت�رشيعي، فاإن هذا اجلرم �ضوف يتطلب، باملعنى الدقيق، اإثباتا لعنا�رش 

ثلثة خمتلفة للق�ضد:

فيجب اأن يتوافر الق�ضد يف اإعداد الوثيقة اأو تدبري احل�ضول عليها اأو توفريها اأو 

حيازتها، اإىل جانب الق�ضد الإ�ضايف اأو الغر�ض املتمثل يف احل�ضول على منفعة مالية اأو 

منفعة مادية اأخرى. بيد اأنه يجب، يف حالة جرائم الوثائق، توافر الغر�ض اأو الق�ضد املتمّثل 

يف التمكني من تهريب املهاجرين. وهذا �ضمان اإ�ضايف لعدم جترمي من يهّربون اأنف�ضهم 

.)A/55/383/Add.1 انظر الفقرة 93 من الوثيقة(

)الدليل الت�رشيعي، اجلزء الثالث، الف�ضل الثاين، الفقرة 41، �ض 344.(
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املادة 5-جيم- تي�صري الإقامة غري امل�رسوعة

اأجل  يتوىل عمدا، من  اأيُّ �ضخ�ض  العقوبة[  بـ]تُدرج  يعاَقب عليها  يرتكب جرميًة 

اأخرى،  مادية  منفعة  اأو  مالية  منفعة  على  مبا�رش،  اأو غري  مبا�رش  نحو  على  احل�ضول، 

ا�ضتخدام و�ضائل غري م�رشوعة لتمكني �ضخ�ض لي�ض مواطنا اأو مقيما دائما يف الدولة 

املعنية من البقاء فيها دون تقّيد بال�رشوط اللزمة للبقاء امل�رشوع يف تلك الدولة.

التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 1 )ج( من املادة 6.

ت�ضري امللحوظات التف�ضريية للفقرة 1 )ج( من املادة 6 من الربوتوكول اإىل اأن التعبري "اأية و�ضيلة 

اأخرى غري م�رشوعة" ي�ضري اىل الو�ضائل غري امل�رشوعة ح�ضب تعريفها يف القانون الداخلي )الوثيقة 

اأن  ال�رشوري  يكون من  التح�ضريية، �ض 489(. وقد  الأعمال  الفقرة 94؛   ،A/55/383/Add.1
د �ضائغو الن�ضو�ض القانونية الوطنيون اأّي اجلرائم املحددة اأو اأّي القوانني الوطنية ت�ضملها  يحدِّ

عبارة "الو�ضائل غري امل�رشوعة".

املادة 5-دال- ال�رسوع

ع على اأّي �ضخ�ض ي�رشع يف ارتكاب ُجرم م�ضمول يف نطاق هذا الف�ضل عقوبة  تُوقَّ

]تُدَرج العقوبة[.

التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 2 )اأ( من املادة 6.

اإن اللتزام بتجرمي ال�رشوع وفق الفقرة 2 )اأ( من املادة 6 "مرهون باملفاهيم الأ�ضا�ضية" للنظام 

القانوين. وكما يرد يف امللحوظات التف�ضريية للأعمال التح�ضريية:

الداخلي وفقا  القانون  املقّررة مبوجب  ارتكاب اجلرائم  ال�رشوع يف  اإىل  الإ�ضارات 

للفقرة 2 )اأ( تُفهم يف بع�ض البلدان باأنها ت�ضمل كل من الأفعال املقرتفة حت�ضريا لرتكاب 

جرم جنائي والأفعال التي تُنّفذ يف حماولة غري ناجحة لرتكاب اجلرم، حيث تكون اأي�ضا 

تلك الأفعال حتت طائلة امل�ضوؤولية اأو اأفعال يُعاقب عليها مبقت�ضى القانون الداخلي.

)A/55/383/Add.1، الفقرة 95؛ الأعمال التح�ضريية، �ض 489.(

ع على  ع على ال�رشوع اجلزاءُ نف�ضه الذي يوقَّ يف بع�ض النظم القانونية )لكن لي�ض كلها(، يوقَّ

اجلرمية امل�ضتكملة. ويف نظم اأخرى، يخ�ضع ال�رشوع لعقوبة اأدنى. ول يلزم ت�ضمني هذا احلكم اإل 

اإذا مل يكن م�ضمولً من قبُل يف املدونة اجلنائية الوطنية اأو القانون اجلنائي الوطني.
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املادة 5-هاء- امل�صاهمة ك�رسيك يف اجلرم

ع على اأّي �ضخ�ض ي�ضاهم ك�رشيك ]يف جرم يندرج يف نطاق املواد 5-األف و5- تُوقَّ

باء و5-جيم حيث ي�ضمل ذلك اإعداد وثيقة �ضفر اأو هوية مزّورة[ ]يف جرم �ضمن نطاق 

هذا الف�ضل[ عقوبُة ]تُدَرج العقوبة[.

التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 2 )ب( من املادة 6.

"تهريب  اأجل  ك�رشيك من  امل�ضاهمة  الربوتوكول جترمي  املادة 6 من  الفقرة 2 )ب( من  تقت�ضي 

املهاجرين" و"ت�ضهيل الإقامة غري امل�رشوعة" و"اإعداد وثيقة �ضفر اأو هوية مزورة". بيد اأن تو�ضيع 

نطاق التجرمي لي�ضمل امل�ضاهمة ك�رشيك يف "تدبري اأو توفري اأو حيازة" وثيقة �ضفر اأو هوية مزورة 

"مرهون باملفاهيم الأ�ضا�ضية" للنظام القانوين.

املادة 5-واو- التنظيم والتوجيه

ع على اأّي �ضخ�ض ينّظم اأو يوّجه �ضخ�ضاً اآخر اأو اأ�ضخا�ضا اآخرين لرتكاب جرم  توقَّ

�ضمن نطاق هذا الف�ضل عقوبُة ]تُدَرج العقوبة[.

التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 2 )ج( من املادة 6.

ل يلزم ت�ضمني هذا احلكم اإل اإذا مل يكن م�ضمولً من قبُل يف املدونة اجلنائية الوطنية اأو القانون 

اجلنائي الوطني.

اجلرائم الأ�صا�صية: اخليار باء

التعليق

الن�ض  �ضياغة  اأثناء عملية  فيها  النظر  التي ميكن  املختلفة  امل�ضائل  من  باء عددا  اخليار  يرُبز 

اأ�ضاليب  ت�ضملها  التي قد  ال�ضلوكيات  اأو�ضع من  ي�ضمل هذا اخليار طائفة  اأن  القانوين. ويُحتمل 

"ي�ضارك يف  اللغوية  ال�ضيغة  ي�ضتخدم هذا اخلياُر  "تدبري"،  امل�ضطلح  وبدل من  بني.  املهرِّ عمل 

�ضلوك لأغرا�ض تدبري"، والتي يُحتمل اأن ت�ضمل الإعداد وال�رشوع والأ�ضخا�ض امل�ضاركني يف اقرتاف 



35 الف�ضل الثاين- الأفعال الإجرامية

اجلرم من دون اأن يكونوا اجلناة الرئي�ضيني. وبناًء عليه، ل توجد معاملة منف�ضلة فيما يخ�ض 

"ال�رشوع" و"امل�ضاهمة ك�رشيك".

وال�ضياغة اللغوية "امل�ضاركة يف �ضلوك لغر�ض" متداولة على نطاق وا�ضع يف نظم القانون 

العام. وقد اأُدرج خيار م�ضابه ي�ضتغني عن ا�ضتخدام �ضيغة "ي�ضارك يف �ضلوك لغر�ض" )م�ضتخدما 

كبديل له  اأو ي�رشع يف )ذلك العمل("  اأو يدعم  ل  اأو ي�ضهِّ "يدبِّر  بدل من ذلك ال�ضيغة املبا�رشة 

املفعول نف�ضه. وقد اأُبرزت الفروق الب�ضيطة يف ال�ضياغة بني البديلني باحلروف الداكنة.

املادة 5-زاي- تهريب املهاجرين وتي�صري الإقامة غري امل�رسوعة

اأجل  يتوىل عمدا، من  اأيُّ �ضخ�ض  العقوبة[  بـ]تُدَرج  يعاَقب عليها  يرتكب جرميًة 

اأخرى،  مادية  منفعة  اأو  مالية  منفعة  على  مبا�رش،  اأو غري  مبا�رش  نحو  على  احل�ضول، 

ال�صلوَع يف �صلوك لغر�ض تدبري اأو ت�صهيل اأو دعم الدخول الفعلي اأو املق�ضود ل�ضخ�ض 

اآخر اإىل ]يُدرج ا�ضم الدولة[ اأو دولة طرف يف الربوتوكول اأو عبوره منها اأو بقائه فيها 

خارج اإطار القانون.

اأو

اأجل  يتوىل عمدا، من  اأيُّ �ضخ�ض  العقوبة[  بـ]تُدَرج  يعاَقب عليها  يرتكب جرميًة 

احل�ضول، على نحو مبا�رش اأو غري مبا�رش، على منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخرى، تدبرَي 

اأو ت�صهيل اأو دعم الدخول الفعلي اأو املق�ضود ل�ضخ�ض اآخر اإىل ]يُدرج ا�ضم الدولة[ اأو 

دولة طرف يف الربوتوكول اأو عبوره منها اأو بقائه فيها خارج اإطار القانون، اأو ال�رشوَع 

يف تدبري ذلك اأو ت�ضهيله اأو دعمه.

التعليق

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 1 )اأ( و)ج( من املادة 6.

يجمع كل اخليارين ل�ضيغة ن�ض املادة 5-زاي بني "تهريب املهاجرين" و"الإقامة غري امل�رشوعة" 

يف مادة واحدة على اعتبار اأن عنا�رش هاتني اجلرميتني متطابقة يف معظمها. كما اأُ�ضيف التعبري 

لطائفة  الوا�ضع  ال�ضمول  ل�ضمان  )"تدبري"(  للربوتوكول  الأ�ضا�ضية  ال�ضيغة  اإىل  دعم"  اأو  "ت�ضهيل 
النظم  منا�ضبا جلميع  التوجه  يكون هذا  قد ل  وبينما  التهريب.  لعملية  لة  املكمِّ ال�ضلوكيات  من 

القانونية، فاإن هذه امل�ضطلحات تتفق مع تلك امل�ضتخدمة يف عدد من القوانني الوطنية.

"الفعلية  الإقامة  اأو  العبور  اأو  الدخول  اأفعال  اإىل  كلهما  ي�ضريان  املقرتحان  واخلياران 

اأجل  من  ي�ضتعدون  من  على  اجلرائم  تلك  اأحكام  تطبيق  ال�ضيغة، ميكن  وبهذه  املق�ضودة".  اأو 

تهريب املهاجرين واأولئك الذي يحاولون تهريب املهاجرين ويف�ضلون يف ذلك. ويج�ّضد هذا التوجه 

اأغرا�ض الربوتوكول التي ت�ضمل منع التهريب ومكافحته.
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الوارد يف الربوتوكول، فاإن  وبينما ي�ضتخدم اخليار األف م�ضطلح "الدخول غري امل�رشوع" 

الهجرة"  قانون  "خرق  اإىل  كلتاهما  ت�ضريان  باء  للمادة 5-زاي من اخليار  املقرتحتني  ال�ضيغتني 

وهو ما قد يكون اأكرث دقة. ويَِرد تعريف لـ"قانون الهجرة" يف ق�ضم التعاريف )املادة 3( من القانون 

النموذجي.

اأن  مبا يو�ّضح  اأي�ضا اإىل الدخول غري امل�رشوع "ل�ضخ�ض اآخر"  كما ي�ضري هذان اخلياران 

بون الغري من اأجل الربح ولي�ض على املهاجرين  اجلرم يُق�ضد منه اأن ينطبق على اأولئك الذين يهرِّ

بني اأنف�ضهم. وحيثما يُ�ضتخدم هذا التوجه، فاإن بيان عدم امل�ضوؤولية )من قبيل تلك الواردة  املهرَّ

يف املادة 9 من القانون النموذجي( قد ي�ضبح زائدا عن احلاجة.

وي�ضري اخلياران اإىل تعبري "الدخول اأو العبور" مما يعربِّ عن الواقع من حيث اإن القانون اأو 

الفقه املحلي يف كثري من الدول يحدد اأن ال�ضخ�ض ل يُعترب قد "دخل" بينما ل يزال يف منطقة 

العبور يف اأحد املطارات اأو املوانئ. وقد ثبتت اأهمية اإدراج كلمة "العبور" يف عدد من البلدان. 

فعلى �ضبيل املثال، يف بلجيكا، كان القانون ل ي�ضري يف ال�ضابق �ضوى اإىل "م�ضاعدة غري املواطنني 

على الدخول اإىل اإقليم اململكة اأو الإقامة فيه". ويف عام 1999، قّررت حمكمة ا�ضتئناف بروك�ضل 

اأن وجود غري املواطنني يف منطقة العبور باملطار، بق�ضد ال�ضفر اإىل بلد اآخر، ل يندرج �ضمن نطاق 

اململكة. وبعد �ضدور هذا احلكم، مل يعد من املمكن القيام  "م�ضاعدة اأجنبي على الدخول اإىل" 
بني الذين ي�ضتخدمون بلجيكا معرباً فقط. واأثريت ق�ضية م�ضابهة مرة  بامللحقة الق�ضائية للمهرِّ

اأخرى عام 1999 عندما قّررت حمكمة النق�ض يف بلجيكا اأن العن�رش املادي يف جرمية التهريب مل 

يتاأ�ض�ض يف موقف اعرُت�ض فيه اأجنبي عند نقطة تفتي�ض حدودية. وق�ضت املحكمة باأن اجلرمية 

ل ميكن ارتكابها �ضوى بعد اأن يكون ال�ضخ�ض قد "دخل" اململكة وهو ما مل يحدث يف الواقع نظرا 

اإىل تعريف جرمية  �رشاحًة  اأُ�ضيف مفهوم "العبور"  لإيقافه قبل الدخول. وبعد تلك القرارات، 

تهريب املهاجرين يف القانون البلجيكي.

)القانون ال�ضادر يف 28 ت�رشين الثاين/نوفمرب 2000 ب�ضاأن احلماية اجلزائية للق�رّش )اجلريدة 

الر�ضمية البلجيكية، 17 اآذار/مار�ض 2001(.(

وي�ضري هذان اخلياران ال�ضياغيان اإىل الدخول غري امل�رشوع )الفعلي اأو الذي �رُشع فيه( اإىل 

دولة اأخرى طرف يف الربوتوكول. ومن ثم يلزم اإثبات م�رشوعية الدخول من عدمه كاأحد عنا�رش 

اجلرم. و�ضيتعني على �ضلطة التحّريات والتحقيقات جمع اأدلة هذه الواقعة وفقا للقواعد ذات 

التي  اخلا�ضة  الآليات  وتتباين  الأخرى.  ال�ضتدللية  والقواعد  الأجنبية  الوثائق  بقبول  العلقة 

ميكن اأن تكون متاحة لإثبات الو�ضع القانوين يف بلد اآخر. فعلى �ضبيل املثال، فرن�ضا لديها "�ضهادة 

العرف" لإعلم القا�ضي بالو�ضع القانوين يف بلد اآخر، وهناك قوانني خمتلفة يف اململكة املتحدة 

ت�ضمح للنواب العامني بتقدمي �ضهادات من �ضلطة اأجنبية لأغرا�ض التحقق من الو�ضع القانوين 

يف بلد اآخر.

املثال 1

يعاَقب باحلب�ض مدة ل تزيد على عامني بقرار من حمكمة اأيُّ �ضخ�ض ي�ضاعد اأجنبيا على الدخول 

غري القانوين اإىل دولة ع�ضو يف الحتاد الأوروبي اأو دولة جماورة للنم�ضا اأو املرور عربها بق�ضد 

الغتناء اأو اإغناء طرف ثالث بطريقة غري قانونية من خلل دفعة مالية تُ�ضّدد له لهذه الغاية.

)املادة 114 )1( من قانون �رشطة الأجانب لعام 2005، النم�ضا.(
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املثال 2

م�ضاعدة �ضخ�ض لي�ض من رعايا اإحدى الدول الأع�ضاء يف الحتاد الأوروبي، باأي طريقة كانت، 

�ضواء ب�ضكل مبا�رش اأو عن طريق و�ضيط، على دخوله اإىل اإقليم دولة من الدول الأع�ضاء امل�ضار 

اإليها اأو اإقليم دولة طرف يف اتفاقية دولية ب�ضاأن عبور احلدود اخلارجية تكون ملزمة لبلجيكا، 

اأو على عبور ذلك الإقليم اأو الإقامة فيه، على نحو يخّل بت�رشيعات الدولة املذكورة، بهدف جني 

الربح، �ضواء ب�ضكل مبا�رش اأو غري مبا�رش.

دخول  ب�ضاأن   1980 الأول/دي�ضمرب  كانون   15 بتاريخ  ال�ضادر  القانون  من  )مكرر(   77 )املادة 

الأجانب واإقامتهم و�ضكنهم واإبعادهم، بلجيكا.(

املثال 3

1- يكون مذنبا بجرمية تهريب الب�رش ويُحكم عليه بال�ضجن ملدة اأق�ضاها اأربع �ضنوات اأو بغرامة 

مالية من الفئة اخلام�ضة كلُّ من يقّدم امل�ضاعدة ل�ضخ�ض اآخر لتدبري دخوله اأو عبوره لهولندا اأو 

لدولة اأخرى ع�ضو يف الحتاد الأوروبي اأو اإي�ضلندا اأو الرنويج اأو اأي دولة من�ضّمة اإىل بروتوكول 

مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املربم يف نيويورك يف 15 ت�رشين الثاين/

ل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة املربمة يف نيويورك 15  نوفمرب 2000، املكمِّ

اأو معلومات  اأو و�ضيلة  باإمكانية  ال�ضخ�ض  يُزوِّد ذلك  َمن  اأو  اأي�ضا،  الثاين/نوفمرب 2000  ت�رشين 

من  لديه  كان  اأو  قانوين  العبور غري  اأو  الدخول  هذا  باأن  علم  هو  اإن  بذلك،  القيام  من  متّكنه 

الأ�ضباب اجلدية ما يدفعه اإىل العتقاد بذلك.

2- يُعاقب بال�ضجن ملدة اأق�ضاها اأربع �ضنوات اأو بغرامة مالية من الفئة اخلام�ضة كلُّ من قّدم 

امل�ضاعدة، �ضعيا لتحقيق منفعة ما، اإىل �ضخ�ض اآخر لتدبري اإقامته يف هولندا اأو يف دولة اأخرى 

ع�ضو يف الحتاد الأوروبي اأو اإي�ضلندا اأو الرنويج اأو اأي دولة من�ضّمة اإىل الربوتوكول املذكور يف 

القيام بذلك،  اأو معلومات متّكنه من  اأو و�ضيلة  باإمكانية  ال�ضخ�ض  زّود ذلك  اأو  الأوىل،  الفقرة 

اإن هو علم باأن هذه الإقامة هي غري قانونية اأو كان لديه من الأ�ضباب اجلدية ما يدفعه اإىل 

العتقاد بذلك.

)املادة 197 اأ من القانون اجلنائي، تهريب الب�رش، هولندا.(

املادة 5-حاء- اجلرائم املتعلقة بوثائق ال�صفر اأو الهوية املزّورة

اأجل  يتوىل عمدا، من  اأيُّ �ضخ�ض  العقوبة[  بـ]تُدَرج  يعاَقب عليها  يرتكب جرميًة 

اأخرى،  مادية  منفعة  اأو  مالية  منفعة  على  مبا�رش،  اأو غري  مبا�رش  نحو  على  احل�ضول، 

ال�صلوَع يف �صلوك لغر�ض عر�ض اأو توزيع اأو اإعداد اأو تدبري اأو توفري اأو حيازة وثيقة �ضفر 

تي�ضري  لغر�ض  �ضتُ�ضتخدم  الوثيقة  اأن  ال�ضخ�ض  فيها  يعلم  ظروف  يف  مزورة،  هوية  اأو 

تهريب املهاجرين اأو تكون لديه اأ�ضباب وجيهة كي يعلم ذلك اأو ي�ضتبه فيه.
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اأو

اأجل  يتوىل عمدا، من  اأيُّ �ضخ�ض  العقوبة[  بـ]تُدَرج  يعاَقب عليها  يرتكب جرميًة 

اأخرى،  مادية  منفعة  اأو  مالية  منفعة  على  مبا�رش،  اأو غري  مبا�رش  نحو  على  احل�ضول، 

عر�َض اأو توزيع اأو اإعداد اأو تدبري اأو توفري اأو حيازة وثيقة �ضفر اأو هوية مزورة، يف ظروف 

يعلم فيها ال�ضخ�ض اأنَّ الوثيقة �ضتُ�ضتخدم لغر�ض تي�ضري تهريب املهاجرين اأو تكون لديه 

اأ�ضباب وجيهة لكي يعلم ذلك اأو ي�ضتبه فيه.

التعليق

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 1 )ب( من املادة 6.

و"التوزيع"  "العر�ض"  اإ�ضافيني هما  املادة 5-حاء عن�رشين  يت�ضّمن كل اخليارين ل�ضيغة ن�ض 

اإ�ضافة اإىل مقت�ضيات الربوتوكول الأ�ضا�ضية، وهي "الإعداد والتدبري والتوفري واحليازة". وهذان 

الفعلن، عر�ض وتوزيع الوثائق املزّورة، اأ�ضا�ضيان يف عملية التهريب نف�ضها.

وباملعنى الدقيق، فاإن الفقرة 1 )ب( من املادة 6 من الربوتوكول ل تنطبق �ضوى فيما يتعلق 

بُجرم "تهريب املهاجرين" ولي�ض فيما يتعلق بـُجرم "ت�ضهيل الإقامة غري امل�رشوعة" )انظر الدليل 

الن�ضو�ض  �ضائغي  على  لكن   .)344 �ض   ،41 الفقرة  الثاين،  الف�ضل  الثالث،  اجلزء  الت�رشيعي، 

القانونية اأن يلحظوا اأن املجال�ض الت�رشيعية التي تطبق الربوتوكول ميكنها تطبيق جرائم الوثائق 

على كل النوعني من اجلرائم الرئي�ضية )تهريب املهاجرين وت�ضهيل الإقامة غري امل�رشوعة( اإذا ما 

ل اجلمع بني العنا�رش  اختارت ذلك، وفق الفقرة 3 من املادة 34 من التفاقية. وبناًء عليه، قد يُف�ضَّ

الثلثة )تهريب املهاجرين وجرائم الوثائق وت�ضهيل الإقامة غري امل�رشوعة( �ضمن جرمية واحدة. 

وقد اأُدرجت �ضيغة مقرتحة بهذا املعنى يف القانون النموذجي يف اجلرائم الأ�ضا�ضية: اخليار جيم.

مثال

اإعداد وثيقة �ضفر اأو هوية مزورة اأو توفريها اأو حيازتها

يُعترب ال�ضخ�ض )ال�ضخ�ض الأول( مذنباً بارتكاب جرمية اإذا:

رها اأو حازها؛ اأعدَّ ال�ضخ�ض الأول وثيقة �ضفر اأو هوية مزّورة اأو وفَّ )اأ( 

)ال�ضخ�ض  اآخر  �ضخ�ض  دخول  لت�ضهيل  الوثيقة  تُ�ضتخدم  اأن  الأول  ال�ضخ�ض  ق�ضد  )ب( 

الآخر( اإىل بلد اأجنبي حيث ل يكون دخول ال�ضخ�ض الآخر اإىل البلد الأجنبي ممتثًل للمقت�ضيات 

مبوجب قانون ذلك البلد من اأجل دخوله؛

رها اأو حازها: اأعدَّ ال�ضخ�ض الأول الوثيقة اأو وفَّ )ج( 

بعد احل�ضول )على نحو مبا�رش اأو غري مبا�رش( على منفعة مقابل ذلك؛ اأو  '1'

بق�ضد احل�ضول )على نحو مبا�رش اأو غري مبا�رش( على منفعة.  '2'

العقوبة: احلب�ض ملدة ع�رش �ضنوات اأو األف وحدة جزائية اأو كلهما. 

)الق�ضم 73-8، القانون اجلنائي )الكومنولث(، اأ�ضرتاليا.(
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اجلرائم الأ�صا�صية: اخليار جيم

التعليق

ب�ضاأن  واحد  �ضامل  ن�ض  �ضمن  الربوتوكول  من   6 املادة  عنا�رش  كل  اخليار  هذا  يجمع 

ه  الأفعال الإجرامية باأجمعها. ويتعني على املّدعني العاّمني حتديد ال�ضلوك الذي �ضتُوجَّ

ب�ضاأنه التهمة يف اأي لئحة اتهام. وقد تكون للنهج ال�ضامل املزايا العملية التالية:

•  ا�ضتخدام لغة جامعة يبتعد باملحاكمات عن التدقيقات التقنية من جانب الدفاع 
ملعاين كلمات فردية وحجج قانونية ب�ضاأن كون �ضلوك املتهم يقع خارج نطاق ذلك 

التعريف )مما يبطل املحاكمة عن اجلرمية( لأن املعنى يت�ضح من خلل طائفة 

الكلمات امل�ضتخدمة يف املادة.

•  ي�ضمل هذا النهج كل مرحلة من مراحل عملية التهريب، ويقّر باأن الروابط ال�ضغرية 
هي مع ذلك اأجزاء هامة من �ضل�ضلة الأحداث والعمليات الإجرامية باأجمعها.

اأو  بالوثائق  يتعلق  فيما  منف�ضلة  وجود جرمية  �رشورة  عن  النهج  هذا  •  ي�ضتغني 
ال�رشوع. ويقلل ذلك اإىل اأدنى حد من املخاطرة املحتملة يف اأن يتكّون لدى القا�ضي 

الذي ي�ضدر احلكم راأي باأن امل�رشِّعني تعّمدوا اإبراز درجات خمتلفة من امل�ضوؤولية 

عن الذنب يف اجلرائم املختلفة. ومن وجهة نظر حماكمة تلك اجلرائم، قد ل 

يكون هناك فرق يذكر بني درجة امل�ضوؤولية عن الذنب لدى خمتلف امل�ضاركني يف 

املراحل املختلفة من عملية التهريب.

العام  القانون  تعتمد  التي  الأطراف  للدول  اأكرث  وقد يكون هذا اخليار منا�ضبا 

وت�ضعى اإىل �ضمان �ضمول وا�ضع النطاق لعملية التهريب برمتها من دون ال�ضماح باأي من 

الفجوات ال�ضغرية التي قد تبدر �ضهوا عند و�ضف ثلث جمموعات منف�ضلة من ال�ضلوك 

)تهريب املهاجرين، وت�ضهيل الإقامة غري امل�رشوعة، واجلرائم ذات ال�ضلة بالوثائق(.

املادة 5-طاء- اجلرائم املتعلقة بتهريب املهاجرين

1- يرتكب جرميًة اأيُّ �ضخ�ض يتوىل عمدا، من اأجل احل�ضول، على نحو مبا�رش اأو غري 

مبا�رش، على منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخرى، ال�ضلوع يف �ضلوك بهدف متكني �ضخ�ض 

لي�ض من رعايا ]يُدَرج ا�ضم الدولة[ اأو دولة طرف يف الربوتوكول اأو من املقيمني الدائمني 

فيها من دخولها اأو عبورها اأو التواجد فيها ]اأو ت�ضهيل ذلك[ خارج اإطار قانون الهجرة.

]يُدرج نطاق  اأعله عقوبة  الفقرة 1  يدان مبقت�ضى  الذي  ال�ضخ�ض  2- تُطّبق على 

يلزم مع طائفة من  كما  للتعامل  الق�ضائي  التقدير  كاٍف من  بقدر  ي�ضمح  العقوبة مبا 

ال�ضلوكيات[.

التعليق

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرتان 1 و2 من املادة 6.

باأن  لتجّنب احلجة  فيها  "اإقامته"  ولي�ض  ما  دولة  ال�ضخ�ض يف  "وجود"  اإىل  املادة 5-طاء  ت�ضري 

"الإقامة" لها معنى تقني )على �ضبيل املثال، ميكن املحاججة باأن "الإقامة" ت�ضري اإىل اإبداء ق�ضد 
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البقاء ب�ضفة دائمة(. وعلوة على ذلك، فاإن التعبري "الوجود يف دولة ما" وارد، على �ضبيل املثال، 

يف املواقف التي ي�ضتقبل فيها املتهم جماعة من املهاجرين القادمني جوا وياأويهم لعدة اأيام ويوّفر 

لهم الهواتف املحمولة وتذاكر الطائرة قبل اأن ينقلهم اإىل الوجهة التالية.

اأن  يُقرتح  اجلرمية،  هذه  �ضمن  تندرج  اأن  ميكن  ال�ضلوكيات  من  وا�ضعة  طائفة  اأن  ومبا 

مُينح الق�ضاة جمالً يف اإ�ضدار من الأحكام مبا ميكنهم من ممار�ضة ال�ضلحية التقديرية بحيث 

يخ�ض�ضون اأق�ضى العقوبة اإىل اأخطر املجرمني. ومع ذلك، فاإن هذه امل�ضاألة قد تكون مت تناولها 

فعل يف اإطار القانون الوطني القائم.

مثال

البند 171 اأ- عبور حدود الدولة من دون اإذن والتهريب

التالية،  بالأعمال  يقوم  اأعوام كلُّ من  ثمانية  اإىل  )1( يعاَقب باحلب�ض ملدة ترتاوح من عامني 

بق�ضد احل�ضول، على نحو مبا�رش اأو غري مبا�رش، على منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخرى لنف�ضه 

اأو ل�ضخ�ض اآخر، ل�ضالح �ضخ�ض لي�ض من رعايا اجلمهورية ال�ضلوفاكية اأو غري حا�ضل على اإذن 

بالإقامة الدائمة على اإقليم اجلمهورية ال�ضلوفاكية:

اأو  اإقليمها  عرب  النتقال  اأو  اإذن  بدون  ال�ضلوفاكية  اجلمهورية  حدود  عبور  تنظيم  )اأ( 

ت�ضهيل هذين الفعلني اأو امل�ضاعدة عليهما،

احل�ضول على وثيقة �ضفر اأو وثيقة اإثبات هوية مزّورة اأو توفريها اأو حيازتها، للغر�ض  )ب( 

املبني يف الق�ضم الفرعي )اأ(، اأو

اإتاحة املجال اأو امل�ضاعدة ل�ضخ�ض للبقاء يف اإقليم اجلمهورية ال�ضلوفاكية اأو العمل  )ج( 

فيه.

)القانون رقم 2005/300، قانون العقوبات، اجلمهورية ال�ضلوفاكية.(

دة للعقوبة املادة 6- الظروف امل�صدِّ

التعليق

تكون  اأن  الأطراف  الدول  ت�ضمن  اأن  الربوتوكول  من   6 املادة  من  و)ب(  )اأ(   3 الفقرة  تقت�ضي 

�ض  تعرِّ اأن  ح  يرجَّ اأو  للخطر،  �ض  تعرِّ التي  الظروف  للعقوبة:  دة  م�ضدِّ ظروفاً  التالية  الظروف 

املهاجرين  اأولئك  معاملة  ت�ضتتبع  التي  والظروف  املعنيني؛  املهاجرين  �ضلمة  اأو  حياة  للخطر، 

معاملة لاإن�ضانية اأو مهينة، مبا يف ذلك لغر�ض ا�ضتغللهم.

�ضبيل  فعلى  اللتزام.  لهذا  للمتثال  ا�ضتخدامها  ميكن  ال�ضياغة  ب�ضاأن  خمتلفة  خيارات  هناك 

توؤخذ يف العتبار عند  "عوامل  اإىل  الإ�ضارة  املنا�ضب  ال�ضياقات، قد يكون من  املثال، يف بع�ض 

اأخرى، قد يكون من املنا�ضب  ويف �ضياقات  دة للعقوبة."  "ظروف م�ضدِّ بدل من  اإ�ضدار احلكم" 

دة اخلطورة." وطريقة الوفاء باللتزام لي�ضت مهمة يف حد ذاتها. اأما املهم  حتديد "اجلرائم امل�ضدَّ

فهو اأنه عند توافر الظروف التالية، يخ�ضع اجلناة لعقوبات اأ�ضّد من تلك التي كانوا �ضيتعر�ضون 

لها لو مل تتوافر تلك الظروف.
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القانون  اأُدرجت يف  الربوتوكول،  املادة 6 من  الفقرة 3 من  تقت�صيها  التي  الظروف  واإىل جانب 

دة الختيارية للنظر فيها. وجت�ّصد هذه القائمة طائفة  النموذجي قائمة باملزيد من الظروف امل�صدِّ

من الظروف املرتبطة ب�صياق التهريب. وقد يوّد امل�رّشعون الوطنيون، حيثما يكون منا�صبا، النتقاء 

من هذه القائمة اأو حتى اإ�صافة عوامل اإ�صافية مبا يت�صق مع الواقع املحلي. وينبغي على �صائغي 

الن�صو�ص القانونية الوطنيني �صمان اإر�صاد الق�صاء ب�صاأن كيفية ال�صتجابة للمواقف التي يتوافر 

د للعقوبة مبا يت�صق مع ال�صيا�صة العامة الوطنية يف هذا ال�صاأن. فيها اأكرث من ظرف م�صدِّ

اأخذها يف العتبار يف املحاكمة باعتبارها  التي ميكن  للعقوبة  دة  امل�صدِّ وهناك بع�ص الظروف 

جرائم قائمة بذاتها )القتل والعتداء مثال(.

املن�صو�ص  الأفعال اجُلرمّية  التالية، ُعوقب على  الظـــروف  اأّي من  ُوجـــد  اإذا ما 

عليها يف هذا الف�صل بـ ]تُدَرج عقوبة اأكرب من تلك املقّررة للجرائم الأ�صا�صية[:

�ص  �صت للخطر، اأو كان من املرّجح اأن تعرِّ )اأ( اإذا انطوى اجلرم على ظروف عرَّ

ب اأو �صالمته؛ للخطر، حياة املهاجر املهرَّ

التعليق

اإلزامي

امل�صدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 3 )اأ( من املادة 6.

اأثناء  اخلطر  اإىل  بني  املهرَّ املهاجرين  �ص  تعرُّ على  الأمثلة  من  العديد  هناك  اأن  له  يوؤ�صف  مما 

عملية التهريب. ومن ذلك على �صبيل املثال حالت يحدث فيها نقل املهاجرين ب�صفن غري �صاحلة 

�صني للموت غرقا، اأو يف حاويات حمكمة ال�ّصد )مثل حاويات ال�صحن  لالإبحار حيث يكونون معرَّ

�صني لدرجات  وال�صاحنات( حيث ل يوجد قدر كاف من الأك�صجني، اأو حيث يكون املهاجرون معرَّ

بني وقد تُركوا يف البحر اأو يف ال�صحراء  حرارة �صديدة الق�صوة. وهناك اأمثلة على مهاجرين مهرَّ

اأو يف اأو�صاع �صديدة الربودة حيث تكون فر�ص بقائهم على قيد احلياة حمدودة. وحيثما تتوافر 

هذه الظروف، فاإن امل�صوؤولني عن ذلك ينبغي اأن يعاَقبوا بجزاءات اأ�صّد من تلك املفرو�صة على 

بون املهاجرين من دون تعري�ص حياتهم اأو �صالمتهم للخطر. اأولئك الذين يهرِّ

وقد يريد �صائغو الن�صو�ص القانونية اأن ينظروا، بناًء على ال�صيا�صة العامة الوطنية، يف 

دة للعقوبة بحيث ت�صمل مواقف تنطوي فيها جرمية التهريب  تو�صيع نطاق هذه الظروف امل�صدِّ

بني  املهرَّ املهاجرين  و�صالمة ل  للخطر، حياة  �ص  تعرِّ اأن  يرّجح  اأو  للخطر،  �ص  تعرِّ على ظروف 

بني على  فح�صب واإمنا اأطراف ثالثة اأخرى اأي�صاً. فعلى �صبيل املثال، قد تنطوي اأ�صاليب عمل املهرِّ

�ص للخطر حياة موظفني عموميني ي�صعون اإىل اإحباط تهريب املهاجرين اأو حتى اإىل  اأفعال تعرِّ

القيام بعملية اإنقاذ بحري.

)ب( اإذا انطوى اجلرم على ظروف ا�صتتبعت معاملة اأولئك املهاجرين معاملة 

لاإن�صانية اأو مهينة، مبا يف ذلك لغر�ص ا�صتغاللهم؛
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التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 3 )ب( من املادة 6.

يَُعدُّ اإلزاميا �ضمان حتديد الظروف التي ت�ضتتبع "معاملة لاإن�ضانية اأو مهينة، مبا يف ذلك لغر�ض 

دة للعقوبة. ول يت�ضّمن الربوتوكول تعريفا ملعنى هذه العبارة.  ال�ضتغلل" باعتبارها ظروفا م�ضدِّ

وتن�ّض امللحوظات التف�ضريية على الربوتوكول على ما يلي:

العبارة "معاملة لاإن�ضانية اأو مهينة" الواردة يف الفقرة الفرعية )ب( مق�ضود بها اأن 
ت�ضمل اأ�ضكال معّينة من ال�ضتغلل، مع عدم امل�ضا�ض بنطاق وتطبيق بروتوكول منع وقمع 

ومعاقبة الجتار بالأ�ضخا�ض.

)الأعمال التح�ضريية، �ض 489.(

وعبارة "معاملة لاإن�ضانية ومهينة" ل توجد يف بروتوكول تهريب املهاجرين فح�ضب واإمنا 

اأي�ضا يف طائفة من ال�ضكوك الدولية الأخرى، ومنها ما يلي:

• الإعلن العاملي حلقوق الإن�ضان )املادة 5(

• العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية )املادة 7(

•  اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو 
املهينة )املادة 16(

 )املادة 7(
)29(

• نظام روما الأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية

• التفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم )املادة 10(

• اتفاقيـة جمل�ض اأوروبا حلمايـة حقوق الن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية )املادة 3(

• التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�ضان )املادة 5(

ف يف اأي من هذه ال�ضكوك. ومع ذلك،  لكّن مفهوم "املعاملة اللاإن�ضانية واملهينة" غري معرَّ

ميكن ا�ضتبانة بع�ض خ�ضائ�ض املعاملة التي قيل اإنها ت�ضكل "معاملة لاإن�ضانية اأو مهينة" من خلل 

�ض الآراء الفقهية والتعليقات ب�ضاأن هذه امل�ضاألة. تفحُّ

تت�ضّبب يف  التي  الأفعال  ت�ضمل  ل  املهينة"  اأو  اللاإن�ضانية  "املعاملة  اأن  الوا�ضح  اأول، من 

)30(
معاناة ج�ضدية فح�ضب واإمنا اأي�ضا الأفعال التي تت�ضبب يف معاناة ذهنية لل�ضحية.

املعاناة  ت�ضبب  التي  املعاملت  من  طائفة  املهينة"  اأو  اللاإن�ضانية  "املعاملة  ت�ضمل  وثانيا، 

اإىل واحد من العنا�رش  لأنها تفتقر  باأنها "تعذيب"  اأو العقلية ولكن ل ميكن تعريفها  اجل�ضدية 

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2187، الرقم 38544.
 )29(

الفقرة 5 من التعليق العام 20 على العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية؛ انظر اأي�ضا املادة 
 )30(

5 الفقرة )1( من التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�ضان والتي ت�ضري حتديدا اإىل حق كل �ضخ�ض يف اأن "حُترتم �ضلمته 

 Smith and Grady v. The البدنية والعقلية والأخلقية". انظر اأي�ضا ق�ضية �ضميث وجريدي �ضد اململكة املتحدة

United Kingdom )الطلبان رقم 96/33985 ورقم 96/33986( احلكم يف �ضرتا�ضبورغ، 27 اأيلول/�ضبتمرب 1999، 
البند 120؛ وق�ضية قرب�ض �ضد تركيا Cyprus v. Turkey )الطلب رقم 94/25781( احلكم يف �ضرتا�ضبورغ، 10 

اأيار/مايو 2001 البند 157 والبندان 309 و310.
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الأ�صا�صية. فكما يالحظ مانفريد نواك، املقرر اخلا�ص املعني بالتعذيب وغريه من �رضوب املعاملة 

ف "التعذيب" يف اتفاقية مناه�صة التعذيب باأنه  اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة، يعرَّ

ي�صتمل على اأفعال موظفني عموميني حتدث عمدا اأملا اأو معاناة بدنية اأو عقلية �صديدة من اأجل 

ويالحظ نواك اأن:
 )31(

ا�صتيفاء غر�ص معني، مثل انتزاع املعلومات والعرتافات.

ثمة �رضوب اأخرى من الأفعال اأو الإغفالت ل تُعترب تعذيبا واإمنا تُعترب، بناء على نوعها 

والغر�ص منها و�صدتها، معاملة قا�صية اأو لاإن�صانية اأو مهينة؛ ويف تلك احلالت، يُفر�ص حد اأدنى 

معني من الأمل اأو املعاناة لكن يغيب واحد اأو اأكرث من العنا�رض الأ�صا�صية مل�صطلح التعذيب: وهو 

)32(
الق�صد اأو تلبية غر�ص معني اأو حّدة الأمل ال�صديد اأو جميعها.

وي�صري نواك اإىل مثال ال�صجني النم�صاوي الذي ن�صيته ال�صلطات حيث تُرك ملدة 20 يوما 

من دون طعام اأو �رضاب وخ�صي اأن ميوت ببطء من �صّدة اجلوع. ويف �صوء ما ت�صّبب فيه ذلك من 

اأمل ج�صدي وذهني �صديد، فاإنه يُعترب مثال على املعاملة الالاإن�صانية والقا�صية. لكن مبا اأنه مل يكن 

)33(
هناك تنفيذ ن�صط اأو نية اأو غر�ص مق�صود، فاإنه مل يُعترب تعذيبا.

"معاملة  ت�صكّل  اأن  قبل  ال�صدة  من  معني  م�صتوى  اإىل  املعاملة  ت�صل  اأن  من  بّد  ل  وثالثا، 

اأ�صاليب  حول   1979 عام  يف  حتول  نقطة  متّثل  ق�صية  اإىل  وبالرجوع  مهينة".  اأو  لاإن�صانية 

املحكمة  راأت  ال�صمالية،  اإيرلندا  بهم يف  امل�صتبه  املتحدة مع  اململكة  اعتمدتها  التي  ال�صتجواب 

الأوروبية حلقوق الإن�صان اأن املعاملة تكون لاإن�صانية عندما تكون مدبَّرة �صلفا، وتطبَّق على مدى 

�صاعات يف كل مرة، وتت�صّبب اإما يف اإ�صابة ج�صدية فعلية واإما يف معاناة ج�صدية وذهنية �صديدة. 

وقد اعترُبت املعاملة مهينة لأنها كانت من النوع الذي يثري يف ال�صحايا ال�صعور باخلوف والأ�صى 

)34(
والنق�ص مبا يكفي لإهانتهم والنتقا�ص من قدرهم.

التداخل  اأو  التفاعل  اإىل  العتبار  بعني  القانونية  الن�صو�ص  �صائغو  ينظر  اأن  املهم  ومن 

دة للعقوبة والقوانني القائمة من قبل ب�صاأن الجتار بالأ�صخا�ص.  املحتمل بني هذه الظروف امل�صدِّ

معاملة مفرو�صة  وكما يالَحظ يف الدليل الت�رضيعي، قد تت�صمن "املعاملة الالاإن�صانية واملهينة" 

لغر�ص حتقيق �صكل من اأ�صكال ال�صتغالل. ومما هو جدير باملالحظة اأن وجود ال�صتغالل فيما 

يُعد خالف ذلك ق�صية تهريب قد يجعل جرمية الجتار واجبة النطباق اإذا كانت الدولة الطرف 

 Nowak, Manfred, United Nations Covenant on Civil and Political Rights: CCPR  )31(

Commentary, 2nd revised edition (Kehl am Rhein, Engel, 2005), p. 161 كما �صعت املحكمة الأوروبية 

يف ق�صية  القا�صية والالاإن�صانية واملهينة"  و"املعاملة  "التعذيب"  بني  فا�صل  و�صع حد  اإىل  اأي�صا  الإن�صان  حلقوق 

اإيرلندا �صد اململكة املتحدة  Ireland v. the United Kingdom, 25 Eur. Ct. H.R (ser.A) (1978) حيث ياأتي 

التعذيب بتعريفه يف مقدمة اأ�صكال املعاملة ال�صيئة.

 Nowak, Manfred, United Nations Covenant on Civil and Political Rights: CCPR  )32(

Commentary, p. 161. وي�صري نواك اإىل هذه النقطــة يف تقــــريره ب�صفـــــته املقــــّرر اخلـــا�ص ب�صـــاأن التعذيـــب، 

)E/CN.4/2006/6، الفقرة 35(.

 Nowak, Manfred, United Nations Covenant on Civil and Political Rights: CCPR  )33(

.Commentary, p. 161

 ،Ireland v. the United Kingdom املتحدة  اململكة  �صــد  اإيرلنـــدا  ق�صـــية  من  نابــع  املنطـــق  هــذا 
 )34(

 European Court of Human Rights, 25 Eur. Ct.H.r (1978); 2 EHRR املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�صان

بلغاريا  �صد  يوردانوف  ق�صية  انظر  املنطق،  هذا  تطبيق  على  حديث  مثال  على  ولالطالع   ،25 (1979-1980)

Yordanov v. Bulgaria )الطلب رقم 00/56856( اإ�صدار احلكم يف �صرتا�صبورغ، 10 اآب/اأغ�صط�ص 2006؛ وق�صية 
اأيار/مايو   10 �صرتا�صبورغ،  احلكم يف  اإ�صدار  رقم 94/25781(  )الطلب   Cyprus v. Turkey تركيا  �صد  قرب�ص 

 Smith and Grady v. the 2001، البند 157 والبندان 309-310؛ وق�صية �صميث وجرادي �صد اململكة املتحدة

United Kingdom )الطلبان رقما 96/33985 و96/33986( اإ�صدار احلكم يف �صرتا�صبورغ، 27 اأيلول/ �صبتمرب 
1999، البند 120.
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ذته. فعلى �ضبيل املثال، من ال�ضعب مبكان  قت على بروتوكول تهريب املهاجرين ونفَّ املعنية قد �ضدَّ

ت�ضور موقف مت فيه تهريب اأحد املهاجرين لغر�ض العمل الق�رشي اأو ال�ضتعباد من دون وجود 

اأحد عنا�رش اخلداع اأو الق�رش يف العملية )اأي عن�رش "الو�ضيلة" يف الجتار(. وهذا من �ضاأنه اأن 

يجعل ذلك الت�رشف يندرج بو�ضوح �ضمن نطاق تعريف "الجتار بالأ�ضخا�ض" الوارد يف بروتوكول 

الجتار بالأ�ضخا�ض. وكما ُذكر اأعله، تبنّي امللحوظات التف�ضريية اأن الإ�ضارة اإىل ال�ضتغلل هنا ل 

مت�ّض بذلك الربوتوكول )A/55/383/Add.1، الفقرة 96(.

اعتبارات �ضياغية

يف الكثري من النظم القانونية، يرُتك املعنى الدقيق لعبارة "معاملة لاإن�ضانية ومهينة، مبا يف ذلك 

ال�ضتغلل"، للمحاكم من اأجل التقدير الق�ضائي. لكن اإذا كان هناك تف�ضيل لتعريف معنى هذا 

امل�ضطلح، فقد يكون التعريف التايل )امل�ضتند اإىل الت�رشيع املذكور اأعله( مفيدا:

اأي �ضخ�ض وتت�ضبب يف  ت�ضمل املعاملة اللاإن�ضانية واملهينة املعاملة التي يقوم بها 

حالة �ضديدة من الأمل اأو املعاناة اأو الإ�ضابة اجل�ضدية اأو الذهنية، اأو يف �ضعور باخلوف اأو 

الأ�ضى اأو الدونّية مبا يكفي لإهانة �ضخ�ض واحلّط من قدره.

على  اأو�ضع  نطاق  على  يُطبَّق  اأن  يُرجح  واملهينة"  اللاإن�ضانية  "املعاملة  مفهوم  اأن  وحيث 

يُطبَّق على  اأن  به  املق�ضود  املفهوم  اأن هذا  املهم ملحظة  يكون من  العموميني، فقد  املوظفني 

املعاملة التي يقوم بها "اأي �ضخ�ض" )�ضواء اأكان موظفاً عمومياً اأم كان فردا عاديا(.

املثال 1

دة للعقوبة: 98 هاء- العوامل امل�ضدِّ

)1( عند حتديد احلكم الذي �ضيُوّقع على �ضخ�ض مدان بارتكاب جرمية بناء على البند 98-

جيم اأو 98-دال اأو الطـــريقة التي �ضتُّتبع يف التعـــامل معه، ينبغي اأن تاأخذ املحكمة يف العتبار —

اأو وفاة )�ضواء فيما يتعلق  اأثناء ارتكاب اجلرمية �رشر ج�ضدي  اإذا كان قد وقع  ما  )اأ( 

بال�ضخ�ض الذي ارتُكبت بحقه اجلرمية اأو اأي �ضخ�ض اآخر(؛

]...[

اأو  تعّر�ض ملعاملة لاإن�ضانية  ارتُكبت بحقه اجلرمية قد  الذي  ال�ضخ�ض  اإذا كان  ما  )ج( 

مهينة نتيجًة لرتكاب اجلرمية؛

]...[

)2( عند حتديد احلكم الذي �ضيُوّقع على �ضخ�ض مدان بارتكاب جرمية بناًء على الق�ضم 98-

دال اأو الطريقة التي �ضتُتبع يف التعامل معه، ينبغي اأن تاأخذ املحكمة يف العتبار —

)مثل  لل�ضتغلل  �ض  تعرَّ قد  اجلرمية  بحقه  ارتُكبت  الذي  ال�ضخ�ض  كان  اإذا  ما  )اأ( 

ال�ضتغلل اجلن�ضي، اأو الإلزام بالعمل الق�رشي، اأو اإزالة اأع�ضاء( كنتيجة لرتكاب اجلرمية؛

)الق�ضم 98 هاء، قانون اجلرائم لعام 1961، نيوزيلندا.(



45 الف�صل الثاين- الأفعال الإجرامية

املثال 2

تن�ص املادة 77 رابعا، البنود 3 اأو 4 اأو 5 من قانون الأجانب لعام 1980، بلجيكا، على اأن ما يلي 

دة للعقوبة: هو من الظروف امل�صدِّ

• العنف اأو الق�رش املبا�رش اأو غري املبا�رش
•  ا�صتغالل و�صع م�صت�صعف ب�صفة خا�صة ل�صخ�ص )�صواء اأكان رجال اأم كان امراأة( ب�صبب 
و�صع اإداري غري قانوين اأو غري م�صتقر اأو و�صع اجتماعي اأو حالة حمل اأو مر�ص اأو اإعاقة 

�صوى  ومقبول  ال�صخ�ص خيار حقيقي  اأمام  يظل  بحيث ل  اأو ق�صور  اأو ج�صدية  ذهنية 

الإذعان اإىل ال�صتغالل

•  عندما تكون حياة ال�صحية يف خطر �صواء عن عمد اأو ب�صبب اإهمال خطري )كاأن يرُتك 
ال�صحية للموت جوعا(

• عندما تكون هناك عواقب خطرية على �صحة املهاجر العقلية والبدنية.

املثال 3

البند 171 اأ- عبور حدود الدولة من دون اإذن والتهريب

)2( يعاَقب بال�صجن من 5 اإىل 10 �صنوات ال�صخ�ُص الذي يرتكب اجلرائم امل�صار اإليها يف الق�صم 

الفرعي 1 اإذا:

]...[

ارتكب اجلرمية على نحو يهدد حياة اأو �صحة الأ�صخا�ص املنقولني اأو ميّثل معاملة  )ج( 

لاإن�صانية اأو مهينة لأولئك الأ�صخا�ص اأو ا�صتغالل لهم؛

]...[

)4( يعاَقب بال�صجن من 8 �صنوات اإىل 12 �صنة ال�صخ�ُص الذي تثبت اإدانته يف اإحدى اجلرائم 

امل�صار اإليها يف الق�صم الفرعي 1 اإذا كانت اجلرمية:

�صببا يف اأذى ج�صدي خطري اأو وفاة ... )اأ( 

)القانون رقم 2005/300، قانون العقوبات، اجلمهورية ال�صلوفاكية.(

املثال 4

ع عقوبٌة بال�صجن ملدة اأق�صاها 12 �صنة اأو بغرامة مالية من الفئة اخلام�صة اإذا اأ�صفرت  5- تُوقَّ

اإحدى اجلرائم الوارد ذكرها يف الفقرتني الأوىل والثالثة عن اإ�صابات ج�صدية بليغة اأو ُخ�ِصي اأن 

تكون حياة �صخ�ص معّر�صة للخطر.

ع عقوبٌة بال�صجن ملدة اأق�صاها 15 �صنة وبغرامة مالية من الفئة اخلام�صة اإذا اأ�صفرت  6- تُوقَّ

اإحدى اجلرائم الوارد ذكرها يف الفقرتني الأوىل والثالثة عن وفاة.

)القانون اجلنائي، املادة 197 اأ، تهريب الب�رش، هولندا.(

ب اأو ل�صخ�ص اآخر اأو  )ج( اإذا انطوى اجُلرم على اإ�صابة خطرية للمهاجر املهرَّ

ب اأو �صخ�ص اآخر، مبا يف ذلك الوفاة الناجتة عن النتحار؛ على وفاة املهاجر املهرَّ
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التعليق

اختياري

يج�ّسد هذا اخليار الرتكيز الوارد يف الفقرة 3 )اأ( من املادة 6 من الربوتوكول على الظروف التي 

بني للخطر. وتُطّبق الفقرة )ج( على احلاالت التي ي�سفر فيها التهريب عن  تعّر�ض املهاجرين املهرَّ

بني لذلك اخلطر. وقد يريد �سائغو الن�سو�ض  اإ�سابة خطرية اأو وفاة ولي�ض جمرد تعري�ض املهرَّ

القانونية الوطنيون تقدمي التوجيه ب�ساأن حتديد ما ي�سكل "اإ�سابة خطرية" كما ورد تعريفها يف 

الفقرة )ج( من هذه املادة من القانون النموذجي.

ب فح�سُب بل  وي�سري هذا اخليار اإىل االإ�سابة اخلطرية اأو الوفاة ال يف حالة املهاجر املهرَّ

اأي�سا يف حالة "�سخ�ض اآخر". وهذه االإ�سافة قد تكون مهمة اإذا كانت عملية التهريب تنطوي، 

�ض للخطر املوظفني العموميني الذين يحاولون اإحباط  على �سبيل املثال، على اأ�ساليب عمل تعرِّ

تهريب املهاجرين.

ب اأو ارتهانه  اإذا ]انتهز[ ]ا�ستغل[ اجلاين حالة ا�ست�سعاف املهاجر املهرَّ )د( 

ب�سفة خا�سة للح�سول على منفعة مالية اأو منفعة مالية اأخرى؛

التعليق

اختياري

اأو  قد تكون هناك رغبة، بناء على ال�سيا�سة العامة الوطنية، يف حتديد املواقف التي "ا�ستغّل" 

دة  ب من اأجل منفعة مادية اأو مالية خا�سة باعتبارها مواقف م�سدِّ "اآذى" اجلاين فيها املهاجَر املهرَّ
للعقوبة.

وتورد امل�ساهد االفرتا�سية التالية بع�ض االأمثلة:

ب ي�سدف عبوره لكنهم  •  مهاجرون تُركوا يف ال�سحراء بال خيار اآخر يقبلون خدمات مهرِّ
اأقرب  من  املغـادرة  عنـــد  عموما  عليه  املتـــفق  الثمن  اأ�سعاف  ثالثة  دفع  اإىل  ي�سطرون 

مدينة.

متهالكا  بيتا  املهاجرين  التهريبية، ال�ستئجار  "حزمة اخلدمات"  يرّتب، كجزء من  •  وكيل 
ميلكه يف مدينة عبور مقابل مبلغ ُمغاىل فيه ولكي ي�سرتوا عبوات طعام يوفرها لهم باأ�سعار 

باهظة اأثناء انتظار املهاجرين للمرحلة التالية من رحلتهم.

)هـ(  اإذا ارتكب اجلاين اجلرائم نف�سها اأو جرائم �سبيهة من قبُل؛

مة؛ )و(   اإذا ارتُكبت اجلرمية كجزء من ن�ساط جماعة اإجرامية منظَّ

)ز(    اإذا ا�ستخـدم اجلاين املخـدرات اأو االأدويــة اأو االأ�ســـلحة يف ارتـــكاب اجلرمية؛
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التعليق

الفقرات الفرعية )هـ(-)ز( اختيارية.

دة للعقوبة اإبراز تركيز الربوتوكول والتفاقية على اجلرمية  يُق�صد بهذه الظروف امل�صدِّ

املنظمة.

بني؛ )ح(   اإذا �صملت اجلرمية ]عددا كبريا من[ املهاجرين املهرَّ

التعليق

الفقرة الفرعية )ح( اختيارية.

دة للعقوبة  قد يكون من الالزم، بح�صب الأحوال املحلية، النظر يف اإ�صافة ظروف م�صدِّ

بني. وقد  بالن�صبة اإىل اجلرائم التي ت�صمل جمموعات كبرية اأو اأعدادا كبرية من املهاجرين املهرَّ

تت�صبب اجلرائم التي ت�صمل عددا كبريا من املهاجرين يف اإلقاء عبء اأثقل على الدولة امل�صتقبلة، 

وقد تعود تلك اجلرائم بربح اأكرب على اجلناة. وقد �صعت بع�ض الدول، مثل اململكة املتحدة، اإىل 

التمييز بني املواقف التي تكون فيها "املجموعة الكبرية" من املهاجرين تت�صّمن اأع�صاء من اأ�رسة 

واحدة مو�ّصعة واملواقف التي ل يوجد فيها رابط قرابة بني املهاجرين. واعترُب هذا الو�صع الأخري 

دة للعقوبة بينما مل يُعترب الو�صع الأول كذلك. ويف م�رسوع قانون جديد لتعديل  من الظروف امل�صدِّ

الأحكام اجلزائية الأ�صرتالية ب�صاأن تهريب املهاجرين، اعترُب تهريب اأكرث من خم�صة اأ�صخا�ض من 

دة العقوبة. اجلرائم امل�صدَّ

)ط(   اإذا كان اجلاين يف الوقت املعني موظفاً عمومياً؛

عمومياً يف  اأو من�صبه ب�صفته موظفاً  �صلطته  ا�صتخدام  اأ�صاء اجلاين  اإذا  )ي(   

ارتكاب اجلرمية؛

التعليق

الفقرتان الفرعيتان )ط( و)ي( اختياريتان.

دة للعقوبة بالدور اخلا�ض للموظفني العموميني يف ت�صهيل عملية  تقّر هذه الظروف امل�صدِّ

التهريب من خالل اإ�صدار الوثائق املزّورة اأو ال�صماح مبرور النا�ض عرب مواقع التفتي�ض من دون 

اإجراء التفتي�ض كما يجب. وترّكز التفاقية اأي�صا على دور الف�صاد يف ت�صهيل اجلرمية املنظمة عرب 

الوطنية )اتفاقية اجلرمية املنظمة، املادتان 8 و9(.

وحيثما ل يكون هناك من قبُل تعريف منا�صب "للموظف العمومي" يف القانون الوطني، 

قد يلزم اإدراج تعريف كالتايل:

يُق�صد بتعبري "املوظف العمومي":
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اأّي �ضخ�ض ي�ضغل من�ضبا ت�رشيعيا اأو تنفيذيا اأو اإداريا اأو ق�ضائيا، �ضواء اأكان  )اأ( 

معّينا اأم كان منتخبا، دائما اأم موؤقتا، مدفوع الأجر اأم غري مدفوع الأجر، ب�رشف النظر 

عن اأقدمّيــة ذلك ال�ضخ�ض؛ اأو

اأّي �ضخ�ض اآخر يوؤدي وظيفة عمومية، مبا يف ذلك ل�ضالح جهاز عمومي  )ب( 

اأو من�ضاأة عمومية، اأو يقدم خدمة عمومية.

النموذجي  القانون  للتعريف امل�ضتخدم يف  التعريف مطابق  وحتقيقا للت�ضاق، فاإن هذا 

القوانني  كانت  اإذا  النموذجي،  القانون  ذلك  يف  اإليه  ي�ضار  وكما  بالأ�ضخا�ض.  الجتار  ملكافحة 

الوطنية تت�ضّمن من قبُل تعريفاً اأو�ضع نطاقاً للم�ضطلح "املوظف العمومي"، فاإن ذلك التعريف 

ميكن ا�ضتعماله لأغرا�ض القانون ب�ضاأن مكافحة تهريب املهاجرين. وجتدر الإ�ضارة اإىل ال�ضلوك 

الذي يرد و�ضفه يف الفقرتني الفرعيتني )ز( و)ح( ميكن جترميه باعتباره من اجلرائم املحّددة 

مبقت�ضى اتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الف�ضاد.

املثال 1

تُزاد �ضّدة احلكم بالعقوبة املقّرر يف هذه املادة ]ب�ضاأن تهريب املهاجرين[ مبقدار الثلث عندما 

يكون اجلاين اأو معاونه موظفاً حكومياً، اأو عندما يُ�ضتخدم الق�رّش يف ارتكاب تلك اجلرائم.

)املادة 245، قانون الأجانب والهجرة )مر�ضوم رقم 8487(، كو�ضتاريكا.(

املثال 2

تُزاد �ضّدة احلكم مبقدار الثلث عندما تُرتكب ال�ضلوكيات املو�ضوفة يف املواد ال�ضابقة من هذا 

�ض للخطر  العنوان ]مبا فيها تهريب املهاجرين[ فيما يتعلق بق�رّش ويف اأحوال اأو باأي و�ضائل تعرِّ

�ضحة اأو �ضلمة اأو حياة اأي �ضخ�ض اأو عندما يكون مرتكب تلك الأفعال موظفا مدنيا اأو عموميا."

)املادة 108 من قانون الهجرة )مر�ضوم رقم 95-98(، غواتيمال.(

املثال 3

3- يُعاقب بال�ضجن ملدة اأق�ضاها �ضت �ضنوات اأو بغرامة مالية من الفئة اخلام�ضة كُل من ارتكب 

اإحدى اجلرائم الوارد ذكرها يف الفقرتني الأوىل والثالثة ]تهريب املهاجرين اأو ت�ضهيل الإقامة 

غري امل�رشوعة[ يف اإطار ممار�ضته لوظيفته اأو مزاولته ملهنته، ويجوز اأن يُطرد من وظيفته اأو مهنته 

هذه، ويجوز اأن ياأمر القا�ضي بجعل احلكم ال�ضادر عليه علنياً.

4- يُعاقب بال�ضجن ملدة اأق�ضاها ثمان �ضنوات اأو بغرامة مالية من الفئة اخلام�ضة كُل من ارتكب 

اإحدى اجلرائم الوارد ذكرها يف الفقرتني الأوىل والثالثة ]تهريب املهاجرين اأو ت�ضهيل الإقامة غري 

امل�رشوعة[ بو�ضفها مهنة يزاولها اأو اعتاد على مزاولتها، اأو اإذا ا�ضرتك عدة اأ�ضخا�ض يف ارتكابها.

)املادة 197 اأ من القانون اجلنائي، تهريب الب�رش، هولندا.(
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املثال 4

�صغل  اأعاله مع حرمان خا�ص من  ر  املقرَّ الأدنى والأق�صى للحكم  الثلث احلّدان  د مبقدار  يُ�صدَّ

اأو  ]يف جرمية تهريب املهاجرين[ �صلطة  اإذا كان اجلاين  الزمنية نف�صها  وظيفة حكومية للمدة 

موظفاً مدنياً اأو موظفاً حكومياً.

)املادة 318، تهريب املهاجرين غري القانونيني، قانون العقوبات نيكاراغوا(

ب طفال؛ )ك(  اإذا كان املهاجر املهرَّ

)ل(    اإذا ا�صتخدم اجلاين طفال كمعاون اأو م�صارك يف ال�صلوك الإجرامي؛

التعليق

الفقرتان الفرعيتان )ك( و)ل( اختياريتان.

يف حني اأن هذين احلكمني اختياريان، فاإن اإدراجهما تدعمه الفقرة 4 من املادة 16 من 

بروتوكول تهريب املهاجرين وكذلك العديد من اأحكام حماية حقوق الإن�صان، كالأحكام الواردة 

يف اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة، والتفاقية ب�صاأن حظر اأ�صواأ 

ملنظمة  رقم 182(  )التفاقية  عليها، 1999  للق�صاء  الفورية  والإجراءات  الأطفال  اأ�صكال عمل 

)35(
العمل الدولية

بني ي�صتخدمون الأطفال يف ارتكاب اجلرائم  ويف بع�ص ال�صياقات، من املعروف اأن املهرِّ

�صلوك  لتجرمي  �صببا  ذلك  يُعّد  ول  ال�صفن(.  يف  كاأطقم  الأطفال  يُ�صتخدم  املثال،  �صبيل  )على 

د العقوبات على من ي�صتغلون الأطفال على هذا النحو.  الأطفال. بل هو �صبب ل�صمان اأن تُ�صدَّ

فعلى �صبيل املثال، يف اإحدى الق�صايا الأ�صرتالية، ُوّجهت اإىل طاقم �صفينة �صيد اإندوني�صية تُهم 

ب�صاأن جرائم تهريب اأ�صخا�ص. وكان من بني الطاقم طفالن، اأحدهما يف الرابعة ع�رشة والثاين يف 

اخلام�صة ع�رشة من العمر. ويف املحكمة البتدائية، اأمرت املحكمة بتجريد الطفل البالغ 14 عاما 

مما كان يحمله يف جيبه من نقود عقاباً لـه، بينما ُحكم على الطفل البالغ 15 عاما بال�صجن ملدة 

�صتة اأ�صهر مع وقف التنفيذ. ويف ال�صتئناف، حاجج الدعاء باأن من الوا�صح جداً اأن احلكمني 

غري كافيني. لكن قا�صي ال�صتئناف رف�ص احلجة م�صريا اإىل ما يلي:

يختارون  اإمنا  التجارة  تنظيم هذه  على  القائمني  لأّن  باأنه  القائلة  اأرف�ص احلجة 

ا�صتخدام الأحداث يف طواقم ال�صفن ب�صبب الراأفة املطبقة عليهم فاإن هذا يُعّد �صببا كافيا 

املالئمة  ال�صتجابة  اإن  الأحداث.  من  مرة  لأول  املذنبني  على  امل�صتحقة  العقوبة  لتطبيق 

لهذا النوع من ال�صلوك هي ت�صديد العقوبة على اأولئك الذين يجنِّدون هوؤلء الأطفال اأو 

لونهم اأو ي�صتخدمونهم. ي�صغِّ

 Curtis and Sidik and Najar ]1999] NTSC 135 وجنار  ديق  و�صِ )كريتي�ص 

 Supreme Court of the Northern اأ�صرتاليا  من  ال�صمايل  لالإقليم  العليا  )املحكمة 

).Territory of Australia)

ب امراأة حامال؛ )م(   اإذا كان املهاجر املهرَّ

ب ذا اإعاقة ذهنية اأو ج�صدية؛ )ن(    اإذا كان املهاجر املهرَّ

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2133، الرقم 37245.
 )35(
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التعليق

الفقرتان الفرعيتان )م( و)ن( اختياريتان.

املادة  الفقرتان 1 و4 من  اإدراجهما تدعمه  فاإن  اختياريان،  اأن هذين احلكمني  يف حني 

16 من بروتوكول تهريب املهاجرين واأحكام خمتلفة ب�ضاأن حماية حقوق الإن�ضان يف العهد الدويل 

اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية واتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة.

وجتدر الإ�ضارة اإىل اأنه مبوجب املادة 1 من اتفاقية حقوق الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة، فاإن 

اأو  اأو عقلية  بدنية  الأجل  يعانون من عاهات طويلة  "كل من  ي�ضملون  الإعاقة  الأ�ضخا�ض ذوي 

ذهنية اأو ح�ضية، قد متنعهم لدى التعامل مع خمتلف احلواجز من امل�ضاركة ب�ضورة كاملة وفّعالة 

يف املجتمع على قدم امل�ضاواة مع الآخرين.

د با�ضتخدام اأي  ب اأو عائلته اأو هدَّ اإذا ا�ضتخدم اجلاين جتاه املهاجر املهرَّ )�ض( 

�ضكل من اأ�ضكال العنف؛

التعليق

اختياري

بني تدعمه الفقرة  يف حني اأن هذا احلكم اختياري، فاإن الرتكيز على العنف جتاه املهاجرين املهرَّ

2 من املادة 16 من بروتوكول تهريب املهاجرين، والتي ت�ضرتط اأن تّتخذ الدول الأطراف التدابري 

ي�ضلَّط عليهم  اأن  العنف الذي ميكن  بني حماية منا�ضبة من  ر للمهاجرين املهرَّ املنا�ضبة لكي توفِّ

ب�ضبب كونهم هدفا لتهريب املهاجرين.

دة للعقوبة، فاإنه قد يكون من املنا�ضب تو�ضيع  وكما يلحظ يف �ضياق الظروف الأخرى امل�ضدِّ

نطاق هذا احلكم لي�ضمل احلالت التي ي�ضتخدم فيها اجلاين اأي �ضكل من اأ�ضكال العنف اأو يهدد 

ب واأ�رشته فح�ضب، واإمنا جتاه "اأي �ضخ�ض اآخر" اأي�ضا. بذلك، لي�ض جتاه املهاجر املهرَّ

اأو  ب  املهرَّ باملهاجر  الهوية اخلا�ضة  اأو  ال�ضفر  وثائق  اإذا �ضادر اجلاين  )ع( 

اأتلفها اأو حاول اإتلفها.

التعليق

اختياري

تهريب  من جرمية  اجُلرم  اإىل حتوُّل  ي�ضريا  اأن  اأمران ميكن  ال�ضفر  وثائق  وم�ضادرة  اإتلف  اإن 

باملهاجر  اخلا�ضة  ال�ضفر  وثائق  على  ال�ضيطرة  لأن  بالأ�ضخا�ض،  الجتار  اإىل جرمية  املهاجرين 

ت�ضري اإىل ق�ضد ال�ضيطرة على املالك ال�رشعي لتلك الوثائق. وبناًء عليه، فاإن اإتلف وثائق ال�ضفر 

وم�ضادرتها ي�ضار اإليهما باعتبارهما ظرفاً خا�ضاً من ظروف ت�ضديد العقوبة.

واأهمية هذه امل�ضاألة معرَتف بها يف املادة 21 من التفاقية الدولية حلماية حقوق جميع 

العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم والتي تن�ض على ما يلي:
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لي�ض من اجلائز قانونا لأي �ضخ�ض، ما مل يكن موظفا ر�ضميا خموَّلً ح�ضب الأ�ضول 

مبوجب القانون، اأن ي�ضادر اأو يعدم اأو يحاول اإعدام وثائق الهوية، اأو الوثائق التي تخّول 

الدخول اإىل الأرا�ضي الوطنية اأو البقاء اأو الإقامة اأو ال�ضتقرار فيها، اأو ت�ضاريح العمل. 

ل بذلك. ول  �ض بها دون اإعطاء اإي�ضال مف�ضّ ول يجوز م�ضادرة هذه الوثائق ب�ضورة مرخَّ

يجوز، باأية حال من الأحوال، اإعدام جواز �ضفر اأو وثيقة معادلة جلواز �ضفر عامل مهاجر 

اأو اأحد اأفراد اأ�رشته.

فة للعقوبة اعتبارت �ضياغّية اإ�ضافية: الظروف املخفِّ

دة للعقوبة  اإليه اأعله، فقد يكون منا�ضبا يف بع�ض ال�ضياقات ت�ضمني الظروف امل�ضدِّ اأ�ضري  كما 

م مقرتحات �ضياغة حمددة ب�ضاأن هذه امل�ضاألة. ولكْن  فة لها على ال�ضواء يف القانون. ومل تُقدَّ واملخفِّ

التحقيق  الأ�ضا�ضي على  التدريب  دليل  يف  للعقوبة"  فة  املخفِّ "العوامل  ترد جمموعة خمتارة من 

يف تهريب املهاجرين وامللحقة الق�ضائية ملرتكبيه، مبا فيها ما يلي: حيث ل يوجد خطر على 

وحيث  التهريب؛  يتكرر  ل  وحيث  التهريب؛  يف  امل�ضتخدمة  املنهجية  ب�ضبب  بني  املهرَّ املهاجرين 

يتعاون اجلاين مع موظفي اإنفاذ القانون.

املثال 1

دة للعقوبة: يف بلجيكا، يُعترب ما يلي من الظروف امل�ضدِّ

•  انتماء ال�ضحية اإىل اإحدى الأقليات )على �ضبيل املثال: املادة 77-رابعا، البند 1( اأو حالة 
ا�ضت�ضعاف خا�ضة لدى ال�ضحية

•  ا�ضتغلل حالة ا�ضت�ضعاف خا�ضة لدى ال�ضحية )على �ضبيل املثال: املادة 77-رابعا، البند 2(
• ا�ضتخدام العنف اأو التهديد )على �ضبيل املثال: املادة 77-رابعا، البند 3(

• اجلاين موظف عمومي )على �ضبيل املثال: املادة 77 -ثالثا، البند 2(
•  اإ�ضاءة ا�ضتعمال ال�ضلطة اأو املرافق اخلا�ضة مبمار�ضة الوظيفة )على �ضبيل املثال: املادة 

77-ثالثا، البند 1(

• الت�ضّبب يف مر�ض خطري اأو عجز اأو عاهة )على �ضبيل املثال: املادة 77-رابعا، البند 5(
•  العتياد على ارتكاب اجلرمية )على �ضبيل املثال: املادة 77-رابعا، البند 6( اأو احرتاف 

الإجرام

• الت�ضّبب يف وفاة )على �ضبيل املثال: املادة 77-خام�ضا، البند 1(
•  امل�ضاركة يف الن�ضاط الرئي�ضي اأو العر�ضي لرابطة اإجرامية، �ضواء اأكان اجلاين له �ضفة 
الزعيم فيها اأم مل يكن )ع�ضابة من املجرمني( )على �ضبيل املثال: املادة 77-رابعا، البند 7(

�ضفة  للجاين  اأكانت  �ضواء  اإجرامية،  ملنظمة  العر�ضي  اأو  الرئي�ضي  الن�ضاط  •   امل�ضاركة يف 
الزعيم فيها اأم مل تكن )على �ضبيل املثال: املادة 77-خام�ضا، البند 2(

)قانون الأجانب لعام 1980، بلجيكا.(

املثال 2

الق�ضم 171 اأ- عبور حدود الدول من دون اإذن والتهريب

)2( يعاَقب بال�ضجن ملدة ترتاوح من خم�ضة اإىل ع�رشة اأعوام كلُّ من يرتكب اجلرائم امل�ضار اإليها 

يف الق�ضم الفرعي 1، اإذا:

كان ع�ضوا يف جمموعة منظمة، )اأ( 
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�ضعى اإىل الت�ضرّت على ارتكاب جرمية اأخرى اأو ت�ضهيلها، اأو )ب( 

ارتكب اجلرمية على نحو يهّدد حياة اأو �ضحة الأ�ضخا�ض املنقولني اأو ميثِّل معاملة  )ج( 

لاإن�ضانية اأو مهينة لهم اأو تعّديا عليهم.

اإحدى  بارتكاب  يُدان  من  كل  على   2 الفرعي  الق�ضم  يف  املذكورة  نف�ضها  العقوبُة  ع  )3( توقَّ

اجلرائم امل�ضار اإليها يف الق�ضم الفرعي 1، اإذا ح�ضل من وراء ذلك على منافع كبرية لنف�ضه اأو 

ل�ضخ�ض اآخر.

اأعوام اإىل اثني ع�رش عاما كلُّ من يدان بارتكاب  )4( يعاَقب بال�ضجن ملدة ترتاوح من ثمانية 

اإحدى اجلرائم امل�ضار اإليها يف الق�ضم الفرعي 1، اإذا ت�ضّببت اجلرمية يف:

اأذى ج�ضمي خطري اأو وفاة؛ اأو )اأ( 

منفعة كبرية للجاين اأو �ضخ�ض اآخر. )ب( 

اإحدى  بارتكاب  يدان  من  كل  على   4 الفرعي  الق�ضم  يف  املذكورة  نف�ضها  العقوبة  ع  )5( توقَّ

اجلرائم امل�ضار اإليها يف الق�ضم الفرعي 1، اإذا ارتكب اجلرمية ب�ضفته ع�ضواً يف جماعة اإجرامية.

)6( يعاَقب بال�ضجن ملدة ترتاوح من ع�رشة اأعوام اإىل خم�ضة ع�رش عاما كلُّ من يدان بارتكاب 

اإحدى اجلرائم امل�ضار اإليها يف الق�ضم الفرعي 1، اإذا ت�ضّببت اجلرمية يف وفاة اأكرث من �ضخ�ض.

)القانون رقم 2005/300، قانون العقوبات، اجلمهورية ال�ضلوفاكية.(

املثال 3

يُعاقب بال�ضجن ملدة ترتاوح بني �ضنتني و�ضت �ضنوات كلُّ من يقود اأو ينقل اأ�ضخا�ضاً اإىل داخل البلد 

اأو اإىل خارجه عرب موا�ضع ل تاأذن با�ضتخدامها �ضلطات الهجرة وذلك، من خلل اجتناب الن�ضياع 

لل�ضوابط الرقابية املقّررة للهجرة اأو من خلل تقدمي معلومات كاذبة اأو وثائق زائفة اأو مزّورة. 

وتوقع العقوبُة نف�ضها على كل من يقوم على اأّي نحو بالت�ضجيع على حيازة وثائق زائفة اأو مزّورة 

اأو بالوعد بذلك اأو ت�ضهيل ذلك، وعلى كل من يقوم باإ�ضكان اأو تخبئة اأو اإيواء اأجانب يدخلون 

البلد اأو يقيمون فيه على نحو غري قانوين، وذلك بغية الرتويج للجّتار باملهاجرين. وتكون العقوبة 

باحلب�ض ملدة ترتاوح بني ثلث �ضنوات وثماين �ضنوات يف احلالت التالية:

)1( حينما يكون املهاجر قا�رشاً؛

)2( حينما تتعّر�ض حياة املهاجر اأو �ضحته للخطر من جّراء الظروف التي يُرتكب فيها اجُلرم، 

اأو حينما يتعّر�ض املهاجر ملعاناة بدنية اأو عقلية �ضديدة؛

)3( حينما يكون ُمرتِكب اجُلرم اأو �رشيكه فيه موظفاً عمومياً؛

)4( حينما يُرتكب اجُلرم على يد جماعة منظمة تتكّون من �ضخ�ضني اأو اأكرث.

)املادة 249 - الق�ضم اخلام�ض ع�رش من القانون العام للهجرة والغرباء، رقم 8764، كو�ضتاريكا.(

بني املادة 7- ا�صتغالل حالة ا�صت�صعاف املهاجرين املهرَّ

يرتكب جرميًة يعاَقب عليها بـ ]تُدرج العقوبة[ اأيُّ �ضخ�ض يعمد، من اأجل احل�ضول 

ا�ضت�ضعاف  حالة  ]انتهاز[  ]ا�ضتغلل[  اإىل  اأخرى،  مادية  منفعة  اأو  مالية  منفعة  على 
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حالة  ذلك  يف  مبا  ب،  املهرَّ للمهاجر  ُملزمة  معروفة  اأو  ]ظاهرة[  وا�ضحة  ارتهان  اأو 

ال�ضت�ضعاف اأو الرتهان النا�ضئة عن دخول الدولة اأو الوجود فيها على نحو غري م�رشوع 

اأو من دون وثائق �ضحيحة اأو النا�ضئة عن حالة حمل اأو مر�ض ج�ضدي اأو عقلي اأو اإعاقة، 

اأو عدم القدرة على ترجيح العقل لكون ال�ضحية طفل.

التعليق

اختياري

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرتان 1 و3 من املادة 16.

تُلزم الدول الأطراف، مبوجب الفقرة 1 من املادة 16 من الربوتوكول، باتخاذ كل التدابري، مبا 

يف ذلك �ضّن الت�رشيعات، عند القت�ضاء، ل�ضون وحماية حقوق الأ�ضخا�ض الذين كانوا هدفا 

بني تُنتهك  م مبقت�ضى هذا القانون. والواقع اأن حقوق الكثري من املهاجرين املهرَّ لل�ضلوك املجرَّ

اأو تُ�ضتَغل على نحو ج�ضيم يف عملية التهريب اأو يف بلد الوجهة املق�ضودة. ومما يفاقم ذلك 

بني يخ�ضون اأن تك�ضف ال�ضلطات اأمرهم، وقد يكون عليهم التزامات مالية  اأن الأ�ضخا�ض املهرَّ

بون اإىل اأحوال موؤذية  بني. وينتج عن ذلك مواقف يتعّر�ض فيها املهاجرون املهرَّ كبرية جتاه املهرِّ

ولاإن�ضانية يف العي�ض والعمل وال�ضفر. ويف بع�ض الأمثلة، ت�ضتد حّدة ال�ضتغلل بحيث ي�ضتحق 

اأو  اأو جرمية خطرية اأخرى مثل القتل املتعّمد  املحاكمة باعتباره ق�ضية اجتار يف الأ�ضخا�ض 

القتل اخلطاأ. ومع ذلك، ت�ضري التجربة اإىل اأن املهاجرين يتعّر�ضون اإىل عّدة اأ�ضكال من املعاملة 

كما  "ال�ضتغلل"  معنى  �ضمن  تندرج  التي جتعلها  باحلّدة  لي�ض  معظمها  القا�ضية،  اأو  املوؤذية 

حي  امل�ضكن يف  مالك  املثال،  �ضبيل  فعلى  بالأ�ضخا�ض.  الجتار  حالت  �ضياق  يف  تعريفه  يرد 

ال�ضكنى يف  مقابل  بني  املهرَّ املهاجرين  من  مفرطا  اإيجارا  يتقا�ضى  الذي  الفقرية  الأحياء  من 

غرف مكتظة وخالية من املرافق الأ�ضا�ضية مثل املاء اأو املرافق ال�ضحية، ل يُرّجح اأن ي�ضمله 

نطاق قوانني مكافحة الجتار. وكمثال اآخر، فاإن �ضلوك ال�ضخ�ض الذي ي�ضادف جمموعة من 

بني يف ال�ضحراء ويعر�ض عليهم اأن ينقلهم اإىل اأقرب بئر ماء ب�رشط احل�ضول  املهاجرين املهرَّ

على كل اأموالهم وما يف حيازتهم ل ي�ضمله نطاق الجتار بالأ�ضخا�ض. ويف بع�ض ال�ضياقات، قد 

تنت�رش تلك املواقف على نطاق وا�ضع، على نحو يدعو اإىل الأ�ضف، مما قد يوجب الرتكيز حتديدا 

على هذا النوع من ال�ضلوك.

ال�ضتغلل.  اأو  التعّدي  من  الأ�ضكال  هذه  على  الرتكيز  نحو  اجتاها  احلكم  ويج�ّضد هذا 

وهناك بالفعل عدد من الأمثلة الوطنية التي ميكن ال�ضتناد اإليها، مبا فيها قوانني فرن�ضا والنم�ضا:

وغرامة  �ضنوات  ملدة خم�ض  بال�ضجن  يعاَقب  العقوبات:  قانون  من  املادة 13-225 

مقدراها 150 األف يورو كلُّ من يح�ضل على اأداء خدمات غري مدفوعة اأو خدمات يُدفع 

ذ من �ضخ�ض يكون ا�ضت�ضعافه اأو  عنها مبلغ ل يتنا�ضب ب�ضكل وا�ضح مع اأهمية العمل املنفَّ

ارتهانه وا�ضحا اأو معروفا للجاين.

)قانون العقوبات، فرن�ضا.(
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وغرامة  �ضنوات  ملدة خم�ض  بال�ضجن  يعاَقب  العقوبات:  قانون  من  املادة 14-225 

�ض �ضخ�ضا، تكون حالة ا�ضت�ضعافه اأو ارتهانه وا�ضحًة  مقدراها 150 األف يورو كلُّ من يعرِّ

اأو معروفًة للجاين، اإىل عمل اأو اأو�ضاع معي�ضية ل تتما�ضى مع الكرامة الإن�ضانية.

)قانون العقوبات، فرن�ضا.(

)1( يُعاَقب بال�ضجن ملدة اأق�ضاها ثلث �ضنوات بحكم حمكمة اأيُّ �ضخ�ض ي�ضتغل اأجنبيا 

بق�ضد تدبري دخل منتظم لنف�ضه اأو لطرف ثالث من خلل ا�ضتغلل حالة الرتهان اخلا�ضة 

لدى ذلك الأجنبي الذي يقيم يف النم�ضا على نحو غري م�رشوع اأو لي�ض لديه اإذن بالعمل اأو 

يوجد يف و�ضع ارتهان خا�ض على اأي نحو اآخر.

�ض  اأيُّ �ضخ�ض يعرِّ اأ�ضهر وخم�ض �ضنوات  )2( يعاَقب بال�ضجن ملدة ترتاوح ما بني �ضتة 

اأجنبيا، من خلل ذلك الفعل، اإىل احلرمان اأو ي�ضتغل عددا كبريا من الأجانب.

اإىل  اأدى الفعل  اإذا  )3( يعاَقب اجلاين بال�ضجن ملدة ترتاوح ما بني �ضنة وع�رش �ضنوات 

وفاة �ضخ�ض اأجنبي.

)املادة 116، قانون �رشطة الأجانب لعام 2005، النم�ضا.(

وعلى نَ�ضق املنطق نف�ضه، يوجد لدى بلجيكا قانون ي�ضتهدف َمن ي�ضّمون "جتار النوم":

الف�ضل الثالث — رابعا — ا�ضتغلل حالة ال�ضت�ضعاف اخلا�ضة لدى الآخرين عن  

طرق بيع وتاأجري وتوفري �ضلع بغر�ض احل�ضول على ربح فاح�ض

املادة 433 عا�رشاً- يعاَقب بال�ضجن ملدة ترتاوح بني �ضتة اأ�ضهر وثلث �ضنوات وغرامة 

مالية ترتاوح قيمتها بني 500 يورو و25 األف يورو اأيُّ �ضخ�ض ي�ضتغل، �ضواء على نحو مبا�رش 

اأو عن طريق و�ضيط، حالة ال�ضت�ضعاف اخلا�ضة لأحد الأ�ضخا�ض ب�ضبب و�ضعه الإداري 

غري القانوين اأو غري امل�ضتقر اأو ب�ضبب و�ضعه الجتماعي غري امل�ضتقر وذلك عن طريق بيع 

اأو تاأجري اأو تدبري، ملك �ضخ�ضي اأو جزء منه اأو عقار اأو غرفة اأو م�ضاحة اأخرى لذلك 

ال�ضخ�ض، مما ورد ذكره يف املادة 479 من قانون العقوبات بغر�ض احل�ضول على ربح غري 

عادي، ب�رشوط تتنافى مع الكرامة الب�رشية، بحيث ل يكون لدى ال�ضخ�ض اأي خيار اآخر 

فعلي ومقبول �ضوى اخل�ضوع لهذا ال�ضتغلل. وتُطّبق العقوبُة مراراً مبقدار عدد ال�ضحايا 

املوجودين.

)قانون العقوبات، بلجيكا.(

واأخريا يُ�ضار هنا اإىل توجيه اإداري اأوروبي �ضدر موؤخرا ين�ض على عقوبات ب�ضاأن اأ�ضحاب 

الأعمال الذين ي�ضتبْقون على نحو غري قانوين مواطني بلدان ثالثة ا�ضتُحدث فيه مفهوُم "اأو�ضاع 

والذي يت�ضمن مواقف يوجد بها "فرق كبري يف اأحوال العمل  العمل ال�ضتغللية ب�ضكل خا�ض" 

 2009/52/EC )التوجيه الإداري  ب�ضـــكل قانوين"  العـــمال امل�ضتـــخدمون  التي ينعم بها  عن تلك 

ال�ضادر عن الربملان الأوروبي وعن املجل�ض بتاريخ 18 حزيران/يونيه 2009 وين�ض على املعايري 

الدنيا للعقوبات والتدابري ب�ضاأن اأ�ضحاب الأعمال الذين ي�ضتبْقون مواطني دول ثالثة بطريقة غري 

م�رشوعة، املادة 10 )ج((.
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املادة 8- تدابري تبعّية ]اإ�صافية[

عندما تثبت اإدانة اأّي �ضخ�ض يف جرمية مبقت�ضى هذا القانون، يجوز للمحكمة 

اأيِّ  دون حتديد  ومن  القانون  هذا  عة مبوجب  موقَّ عقوبة  اأيِّ  اإىل  بالإ�ضافة  تاأمر،  اأن 

�ضلحيات اأخرى للمحكمة، باتخاذ التدابري التالية:

م�ضادرة موجودات اجلرمية وعائداتها واأدوات ارتكابها؛ )اأ( 

دفع مبلغ لرد احلق اأو تعوي�ض ل�ضحايا اجلرمية؛ )ب( 

اإعلن احلكم الق�ضائي للجمهور؛ )ج( 

منع مزاولة ن�ضاط اجتماعي اأو مهني اأو اأكرث على نحو مبا�رش اأو غري  )د( 

مبا�رش على اأ�ضا�ض دائم اأو ملدة اأق�ضاها ]تُدَرج املدة الزمنية[؛

تُ�ضتخدم لرتكاب اجلرمية  اأو من�ضاأة جتارية كانت  اأيِّ موؤ�ض�ضة  اإغلق  )هـ( 

املعنية على نحو موؤقت اأو دائم؛

املنع من امل�ضاركة يف املناق�ضات العمومّية ]و/اأو[ من احلق يف احل�ضول  )و( 

على املنافع اأو امل�ضاعدات العمومّية؛

احلرمان على نحو موؤقت اأو دائم من امل�ضاركة يف امل�ضرتيات العمومّية؛ )ز( 

احلرمان على نحو موؤقت اأو دائم من ممار�ضة اأن�ضطة جتارية اأخرى و/ )ح( 

اأو اإن�ضاء هيئة اعتبارية اأخرى؛

اأّي تدابري اأخرى غري احتيازية، ح�ضب القت�ضاء، عدا احلب�ض. )ط( 

التعليق

اختياري

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، املادتان 2 و4، والفقرة 5 من املادة 11.

هذا احلكم اختياري لأن القوانني اأو املمار�ضات الوطنية القائمة قد تكون ُعنيت من قبُل مب�ضاألة 

اإتاحة تدابري تبعية م�ضابهة. غري اأنها تَِرد كمقرتحات بناء على مدخلت مقدمة من اجتماع فريق 

اخلرباء العامل ب�ضاأن القانون النموذجي ملكافحة تهريب املهاجرين. ومن املهم كذلك ملحظة 

الفقرة 5 من املادة 11 من الربوتوكول والتي تن�ض على اأن تنظر الدول الأطراف يف اتخاذ تدابري 

مة وفقا  ت�ضمح، وفقا لقانونها الداخلي، برف�ض دخول الأ�ضخا�ض ال�ضالعني يف ارتكاب اأفعال جمرَّ

لربوتوكول تهريب املهاجرين، اأو اإلغاء تاأ�ضريات �ضفرهم.
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ويُق�ضد بهذه التدابري التبعية دعم م�ضالح العدالة اجلنائية من خلل �ضمان قدرة املحاكم 

املوجودات  م�ضادرة  ذلك  اجلناة، مبا يف  �ضلوك  ملعاقبة  التدابري  من  وا�ضعة  طائفة  اتخاذ  على 

ناة  للجُّ تُتاح  اأن  الأدنى من احتمال  اإىل احلد  التقليل  ويُق�ضد بذلك  املالية وعائدات اجلرمية. 

املوارد والقدرة املالية على ال�ضلوع مرة اأخرى يف تلك اجلرائم يف امل�ضتقبل. وال�ضياغة اللغوية 

امل�ضتخدمة هي "من دون حتديد" اأّي �ضلحيات للمحكمة حر�ضا على عدم التدخل يف ا�ضتقللية 

اأي تدابري اأخرى لتبيان الواقع يف بع�ض البيئات التي قد  الق�ضاء. وهذه التدابري "اإ�ضافة اإىل" 

قوانني  قبُل  من  توجد  قد  املثال،  �ضبيل  )على  عليها  العتماد  اإ�ضافية ميكن  اآليات  فيها  تكون 

املادة  تت�ضمن  كما  اجلرمية(.  ل�ضحايا  تعوي�ض  ودفع  اجلرمية  عائدات  ا�ضرتداد  ب�ضاأن  وطنية 

اإ�ضارة "جامعة" اإىل "اأي تدابري اأخرى" تراها املحكمة ذات �ضلة. وميكن اأن ي�ضمل ذلك طائفة من 
التدابري املختلفة التي تُعترب مفيدة على امل�ضتوى املحلي.

بني املادة 9- امل�صوؤولية اجلنائية للمهاجرين املهرَّ

م الأفعال اجلنائية، ل ي�ضبح  مع عدم امل�ضا�ض بوجوب تطبيق قوانني اأخرى جترِّ

املهاجرون عر�ضة للملحقة اجلنائية مبقت�ضى هذا القانون نظرا لكونهم هدفا لل�ضلوك 

املبنّي يف الف�ضل الثاين من هذا القانون.

التعليق

اختياري

اأي�ضا الفقرة 4 من  اأن تُلَحـــظ  امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، املادة 5؛ ينبـــغي 

املادة 6 من الربوتوكول.

ح�ضب املادة 5 من الربوتوكول، فاإن من غري املمكن اتهام �ضخ�ض بجرمية تهريب املهاجرين لكونه 

قد مت تهريبه. ول يعني ذلك عدم اإمكانية ملحقته ق�ضائياً عن تهريب اآخرين اأو عن ارتكاب اأي 

م �ضلوكا مثل حيازة وثائق �ضفر مزورة اأو  جرائم اأخرى. فعلى �ضبيل املثال، هناك بلدان كثرية جترِّ

الدخول غري امل�رشوع.

وي�ضري الدليل الت�رشيعي اإىل ما يلي:  

اأن ين�ضّب  اأعله،  اإليه  اأ�ضري  الأ�ضا�ضي الذي يحدده الربوتوكول هو، كما  النهج  اإن 

اأنف�ضهم.  تركيز التجرمي وغريه من املقت�ضيات على تهريب املهاجرين ل على املهاجرين 

فالربوتوكول ذاته يّتخذ موقفا حياديا ب�ضاأن ما اإذا كان ينبغي اأن يكون اأوؤلئك املهاجرون 

بطريقة غري م�رشوعة مو�ضعا لأي جترمي: فاملادة 5 توؤكد اأنه ل �ضيء يف الربوتوكول ميكن 

اأن يُف�رشَّ على اأنه يقت�ضي جترمي املهاجرين يف حّد ذاتهم اأو جترمي ال�ضلوك الذي يُرّجح اأن 

ينتهجه املهاجرون اأنف�ضهم، خلفا لأع�ضاء اجلماعات الإجرامية املنظمة ومن يرتبطون 

بها. ويف نف�ض الوقت، تن�ض الفقرة 4 من املادة 6 على اأنه لي�ض يف الربوتوكول �ضيء يحّد 

من احلقوق القائمة لكل دولة طرف يف اتخاذ تدابري �ضد اأي �ضخ�ض يعّد �ضلوكه جرما 

مبقت�ضى قانونها الداخلي.

)الدليل الت�رشيعي، ال�ضفحة 347، الفقرة 50.(
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كما يرد يف الدليل الت�رشيعي اأي�ضاً ما يلي:

فالغر�ض من الربوتوكول، ب�ضفة عامة، هو منع ومكافحة تهريب املهاجرين ك�ضكل من 

غري  كانت  ولو  حتى  ذاتها،  الهجرة  جترمي  عدم  مع  الوطنية،  عرب  املنظمة  اجلرمية  اأ�ضكال 

م�رشوعة مبقت�ضى عنا�رش اأخرى من القانون الوطني. وهذا جم�ّضد يف كل من املادة 5 والفقرة 4 

من املادة 6، مثلما ُذكر اأعله، ويف كون اجلرائم التي ميكن اأن تنطبق بدون ذلك على املهاجرين 

اأنف�ضهم، وخا�ضة اجلرائم املتعلقة بالوثائق واملقّررة مبقت�ضى الفقرة 1 )ب( من املادة 6 �ضيغت 

بحيث حتّد من تطبيقها اأو ت�ضتبعده. وهكذا، فاإن املهاجر الذي ي�ضبط، مثل، وبحوزته وثيقة 

مزورة لن يقع، عامًة، حتت طائلة اجلرائم الداخلية املقّررة عمل بالفقرة 1 )ب(، بينما يقع 

ب يحوز نف�ض الوثيقة بغر�ض التمّكن من تهريب اآخرين. حتت طائلتها اأي مهرِّ

)الدليل الت�رشيعي، ال�ضفحة 349، الفقرة 54.(

القانون  من  الثاين  الف�ضل  من  وجيم  باء  اخليارين  �ضيغة  ا�ضتُخدمت  اإذا  اأنه  ويلَحظ 

النموذجي، فاإن هذه امل�ضاألة لن تطراأ لأن كل اخليارين ي�ضري اإىل الأفعال �ضد "اآخر".

من املهم اأي�ضاً اأن يُلحظ اأن الفقرة 1 من املادة 31 من اتفاقية عام 1951 اخلا�ضة بو�ضع 

اللجئني، والتي تلزم حتديداً الدول بالمتناع عن فر�ض عقوبات جزائية على اللجئني الذين 

"يدخلون ... اأو يوجدون ... دون اإذن، قادمني مبا�رشة من اإقليم كانت فيه حياتهم اأو حريتهم 
واأن  اإبطاء  دون  ال�ضلطات  اإىل  اأنف�ضهم  يقّدموا  اأن  �رشيطة   ،1 املادة  املق�ضود يف  باملعنى  مهددة 

يربهنوا على وجاهة اأ�ضباب دخولهم اأو وجودهم غري القانوين". وعليه، فاإن من الأهمية مبكان 

بون الذين يندرجون �ضمن هذه الفئة لدخولهم غري القانوين. واإذا  اأن ل يعاَقب املهاجرون املهرَّ

مل تكن القوانني الوطنية ب�ضاأن الهجرة اأو اللجوء قد تناولت هذه امل�ضاألة من قبُل، فقد يكون من 

ال�رشوري اإدراج �ضياغة لغوية اإ�ضافية يف اأي قانون يتعلق بتهريب املهاجرين حول هذه امل�ضاألة.

املورد: "ملّخ�ض امللحظات اخلتامية حول املادة 31 من اتفاقية عام 1951 اخلا�ضة بو�ضع 
اللجئني، اجتماع املائدة امل�ضتديرة للخرباء يف جنيف املعنون "امل�ضاورات العاملية حول احلماية 

العليا الدولية  الذي نظمته مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان ومعهد الدرا�ضات  الدولية" 

والإمنائية يف جنيف يومي 8 و9 ت�رشين الثاين/نوفمرب 2001.

املادة 10- واجب الناقلني التجاريني وجرمهم

التجاري  النقل  �رشكة  ت�ضغيل  عن  م�ضوؤول  طبيعي  �ضخ�ض  ]اأو  جتاري  ناقل  1- اأيُّ 

ب�ضفتها هيئة اعتبارية[ يق�رّش يف التحّقق من اأنَّ يف حيازة كل راكب وثيقة الهوية اأو 

عبور  دولة  واأّي  املق�ضودة  الوجهة  دولة  لدخول  اللزمتني  كلتيهما،  اأو  ال�ضفر،  وثيقة 

اأخرى، ]يرتكب ُجرماً و[ يكون عر�ضًة لغرامة قدرها ]يُدَرج مبلغ الغرامة[.

التجاري  النقل  �رشكة  ت�ضغيل  عن  م�ضوؤول  طبيعي  �ضخ�ض  ]اأو  جتاري  ناقل  2- اأيُّ 

ة عن �رشوع �ضخ�ض يف  ب�ضفتها هيئة اعتبارية[ يق�رّش يف اإبلغ ]اإخطار[ ال�ضلطة املخت�ضّ

ال�ضفر اأو �ضفره فعًل على منت وا�ضطة النقل من دون حيازته وثيقة الهوية ووثيقة ال�ضفر 

باأّن ذلك  اأخرى، مع علمه  اأّي دولة عبور  اأو  اللزمتني لدخول دولة الوجهة املق�ضودة 
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ب اأو بعدم اكتـــراث لذلــــك من جــــّراء الإهمـــال، ]يرتــكب  ال�شـــخ�ص هـــو مـــهاجر مهرَّ

ُجرماً و[ يكون عر�شًة ]بالإ�شافة اإىل اأّي عقوبة اأخرى من�شو�ص عليها يف اأيِّ قانون اأو 

ت�رشيع اآخر،[ لغرامة قدرها ]يُدَرج مبلغ الغرامة[.

التعليق

اختياري

امل�شدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرتان 2 و3 من املادة 11.

تقت�شي الفقرة 2 من املادة 11 من بروتوكول تهريب املهاجرين اأن تتخذ الدول الأطراف تدابري 

النقل  ا�شتخدام و�شائط  اأق�شى حد ممكن يف منع  لبلوغ  املنا�شبة  التدابري  ت�رشيعية وغريها من 

التي ي�شّغلها ناقلون جتاريون يف ارتكاب تهريب املهاجرين. وتن�ص الفقرة 3 من املادة 11 على اأن 

"ت�شمل تلك التدابري، عند القت�شاء، ودون الإخالل بالتفاقيات الدولية املنطبقة، اإر�شاء التزام 
للدخول".  ال�رشورية  ال�شفر  وثائق  يحملون  الركاب  كل  اأن  من  بالتاأكد   ... التجاريني  الناقلني 

اأن  الأطراف  الدول  على  "ت�شرتط  الفقرة  فــاإن هذه  التف�شريية،  امللحوظات  اإليه يف  اأُ�شري  وكما 

الوثائق  الركاب  اإذا كان بحوزة  التاأّكد فقط مما  ب�شاأن  التزاما  التجاريني  الناقلني  تفر�ص على 

الالزمة، ولي�ص ب�شاأن القطع باأي حكم اأو تقييم فيما يتعلق ب�شحة الوثائق اأو ثبوتيتها" )الوثيقة 

A/55/383/Add.1، الفقرة 103(.

فاإن  اللتزام،  لهذا  مطابق  التزام  فيه  يَِرُد  بالأ�شخا�ص  الجتار  بروتوكول  اأن  اإىل  ونظرا 

احلكم امل�شتخدم يف القانون النموذجي ي�شتند، توخيا لالت�شاق، اإىل احلكم املتعلق بهذه امل�شاألة 

ب�شاأن  اإ�شافات  اأُدرجت  بالأ�شخا�ص. ومع ذلك، فقد  ار  النموذجي ملكافحة الجتِّ القانون  �شمن 

ب بطلب جلوء اأو ُينَح �شفة  اإعفاء الناقل من امل�شوؤولية يف الظروف التي يتقدم فيها املهاجر املهرَّ

ل من اأ�شكال احلماية، وكذلك حيث يكون الدخول نتيجة عملية اإنقاذ  الالجئ اأو اأي �شكل مكمِّ

�شواء يف البحر اأو يف اأي مكان اآخر.

ويف بع�ص النظم القانونية، تقع امل�شوؤولية اجلنائية على الأ�شخا�ص الطبيعيني امل�شوؤولني 

على  �شيُفر�ص  والتدابري  والعقوبات  اجلزاءات  بع�ص  كان  واإن  حتى  العتبارية،  ال�شخ�شية  عن 

مني  ال�شخ�شية العتبارية نف�شها. ومن ثّم، فاإن اخليارين من اأجل الفقرة 1 من املادة 10 املقدَّ

النقل  �رشكة  ت�شغيل  عن  امل�شوؤولني  "الأ�شخا�ص  واإما  التجاري"  "الناقل  اإىل  اإما  ي�شريان  اأعاله 

التجاري" مثل مدير ال�رشكة اأو اأي م�شوؤول كبري عن اإدارة العمليات. كما اأُدرجت خيارات لالإ�شارة 

اإىل ارتكاب "جرية" اأو الن�ص على كون الكيان "عر�شة لدفع غرامة قدرها".

ار بالأ�شخا�ص، هناك عّدة  وكما اأُ�شري اإليه يف التعليق على القانون النموذجي ملكافحة الجتِّ

طرائق للوفاء باللتزام مبقت�شى املادة 11: ولي�ص اإدراج حكم يف القانون اجلنائي �شوى واحدة من 

تلك الطرائق. ففي كثري من البلدان قد يكون من الأن�شب معاجلة هذه امل�شاألة من خالل قوانني 

التنظيم الرقابي املدين. وفيما يلي مثال على بند تنظيمي رقابي من هذا النحو:

للب�شائع  الدويل  النقل  جمال  يف  يعمل  ]�شخ�ص  جتاري[  ]ناقل  اأّي  على   1- يجب 

اأن يكون يف حيازة كل راكب وثائق  اأن يتحّقق من  والأ�شخا�ص لغر�ص الربح التجاري[ 

عبور  بلدان  واأّي  املق�شودة  الوجهة  بلد  لدخول  الالزمة  كلتيهما،  اأو  ال�شفر،  اأو  الهوية 

اأخرى.
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 2- يكون الناقل التجاري عر�ضًة لتحّمل امل�ضوؤولية عن التكاليف املرتبطة باإيواء ال�ضخ�ض 

املعني يف ]الدولة[ ونقله منها.

والأمثلة التالية ماأخوذة من ت�رشيعات ولوائح تنظيمية وطنية.

املثال 1

م�ضوؤوليات �رشكات النقل الدويل

اأن يكون يف حيازة كل راكب وثائق  اأن تتحّقق من  يجب على �رشكات النقل الدويل  )اأ( 

ال�ضفر اللزمة، مبا يف ذلك جواز ال�ضفر والتاأ�ضريات، لدخول بلد الوجهة املق�ضودة واأّي بلدان 

عبور اأخرى.

يُطبَّق املقت�ضى الوارد يف )اأ( على املوظفني العاملني يف بيع واإ�ضدار بطاقات ال�ضفر  )ب( 

اأو ق�ضائم ركوب و�ضائط النقل اأو ما ي�ضابهها من وثائق ال�ضفر، وكذلك على املوظفني العاملني يف 

جمع البطاقات وتدقيقها قبل ركوب الو�ضائط اأو بعدئذ.

الغرامة  مبلغ  ]يُدَرج  البند  هذا  ملقت�ضيات  المتثال  تق�رّش يف  التي  ال�رشكات  م  تُغرَّ )ج( 

املنا�ضب[ ويجوز فر�ض جزاء على تكرار التق�ضري يف المتثال باإلغاء رخ�ض العمل وفقاً ]للقانون 

ال�ضاري[ ]تُدَرج هنا اإ�ضارة مرجعية للقانون الناظم لإلغاء ُرخ�ض العمل[.

)وزارة اخلارجية يف الوليات املتحدة، الأ�ض�ض القانونية ملكافحة الجّتار بالأ�ضخا�ض،  البند 400، 

ال�ضادرة عن مكتب مراقبة ومكافحة الجّتار بالأ�ضخا�ض، �ضباط/فرباير 2004.(

املثال 2

 1- يقع على عاتق �رشكات النقل الدويل اللتزام بالتحّقق، لدى اإ�ضدار وثائق ال�ضفر، مّما 

اإذا كان يف حيازة الرّكاب بطاقات الهوية اللزمة لدخول بلدان عبورهم اأو وجهتهم املق�ضودة.

�ضائق  على  اأي�ضاً  ي�رشي  م�ضرتك  التزام  هو   1 الفقرة  عليه يف  املن�ضو�ض   2- اللتزام 

مركبة النقل الرّبي الدويل لدى ا�ضتقبال الرّكاب عند الركوب، وكذلك بالن�ضبة اإىل املوظفني 

امل�ضوؤولني عن التحّقق من وثائق ال�ضفر.

)قانون منع ومكافحة الجّتار بالب�رش، املادة 47، رومانيا.(

3- ل يكون الناقل التجاري ]مرتكباً جرما[ ]عر�ضة لغرامة[ مبقت�ضى هذه املادة يف 

احلالت التالية:

ال�ضفر  وثائق  باأنَّ  العتقاد  اإىل  تدعو  معقولة  اأ�ضباب  هنالك  كانت  اإذا  )اأ( 

التي يحملها ال�ضخ�ض املنقول هي وثائق ال�ضفر اللزمة للدخول اإىل ]يُدَرج ا�ضم الدولة[ 

بطريقة قانونية؛

القانونية عند ركوبه يف  ال�ضفر  ال�ضخ�ض املنقول وثائُق  اإذا كانت يف حيازة  )ب( 

البدء، اأو عند ركوبه اآخر مرة، على منت وا�ضطة النقل من اأجل ال�ضفر اإىل ]يُدَرج ا�ضم الدولة[؛

اإذا كان الدخول اإىل ]يُدَرج ا�ضم الدولة[ اإمنا حدث ب�ضبب ظروف خارجة  )ج( 

عن �ضيطرة ]الناقل التجاري[ ]ال�ضخ�ض الذي يعمل يف جمال نقل الب�ضائع اأو الأ�ضخا�ض 

لغر�ض الربح التجاري[؛
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اإذا كان الدخول اإىل ]يُدَرج ا�سم الدولة[ نتيجَة عملية اإنقاذ ]يف البحر[. )د( 

التعليق

اختياري

امل�سدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرتان 2 و3 من املادة 11.

ت�سري امللحوظات التف�سريية لربوتوكول تهريب املهاجرين اإىل اأن التدابري والعقوبات املطبَّقة وفقا 

للفقرة 2 من املادة 11 من الربوتوكول يجب اأن تراعي اللتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف 

املعنية. وينبغي اأن ل يُ�سمح باأن تتداخل عقوبات الناقل مع اللتزام القائم على ربابنة ال�سفن منذ 

اأمد طويل مبّد يد امل�ساعدة ملن هم يف حمنة يف عر�ص البحر. وتن�ص الفقرة 7 من الربوتوكول 

على اأن تتعاون الدول الأطراف اإىل اأق�سى حد ممكن على منع وقمع تهريب املهاجرين عن طريق 

البحر وفقا لأحكام قانون البحار الدويل. وت�سري امللحوظات التف�سريية للربوتوكول اإىل ما يلي:

�سائر  وكذلك  البحار  لقانون  املتحدة  الأمم  اتفاقية  ي�سمل  الدويل  البحار  قانون 

ال�سكوك الدولية ذات ال�سلة. غري اأن ال�سارات اإىل اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار 

ل مت�ص اأو توؤثر على اأميا نحو يف و�سعية اأي دولة فيما يتعلق بتلك التفاقية.

)A/55/383/Add.1، الفقرة 98؛ الأعمال التح�سريية، �ص 494.(

ولذا، فاإن اللتزامات الواردة يف الربوتوكول، مبا فيها اللتزام ب�سمان اأن ل يُ�ستخدم 

بني، تبقى خا�سعة لاللتزامات القائمة مبوجب اتفاقية  الناقلون التجاريون لنقل املهاجرين املهرَّ

الأمم املتحدة لقانون البحار. وكما ي�سار اإليه يف التعليق على املادة 25 من القانون النموذجي، 

فاإن رّبان ال�سفينة يقع عليه التزام مبّد يد العون ملن هم يف حمنة يف البحر )انظر اأي�سا النقا�ص 

العهد  قدمي  بحري  تقليد  هو  اإمنا  اللتزام  وذلك  النموذجي(.  القانون  من   25 املادة  اإطار  يف 

والتزام مبوجب القانون الدويل. وقد ترغب الدول الأطراف، بح�سب اجلغرافيا اخلا�سة لإقليمها 

الناقلني  ل�سالح  �سلة  ذات  اأخرى  اإعفاءات  النظر يف  منطقتها، يف  بني يف  املهرِّ عمل  واأ�ساليب 

بني  التجاريني الذين ي�ساركون يف حالت الإنقاذ. فعلى �سبيل املثال، اإذا ُعرث على املهاجرين املهرَّ

وقد تقّطعت بهم ال�سبل يف ال�سحراء، فاإن على الناقلني التجاريني العابرين عدم جتاهلهم ب�سبب 

اخل�سية فح�سُب من املالحقة الق�سائية مبوجب اأحكام م�سوؤولية الناقلني.

الأ�سخا�ص  يكون  عندما  املادة  هذه  مبقت�سى  م�سوؤول  التجاري  الناقل  يكون  4- ل 

الذين نقلهم قد ُمنحوا احلماية من الإعادة الق�رسية و/اأو احلق يف الو�سول اإىل نظام 

اللجوء ]من طرف ال�سلطات املخت�سة[ ]وفق اأحكام ]يُدَرج القانون ذو ال�سلة[[.

التعليق

اختياري

امل�سدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرتان 2 و3 من املادة 11.

بو�سع  اخلا�سة   1951 عام  اتفاقية  يف  الأطراف  الدول  على  وينطبق  اختياري،  احلكم  هذا 

الالجئني وبروتوكول عام 1967 املتعلق مبركز الالجئني. وميكن للدول التي لديها قانون خا�ص 

لتنفيذ اأحكام اتفاقية عام 1951 والربوتوكول اخلا�ص بها اأن ت�سري اإليه يف هذا احلكم.
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واجلزاءات  التدابري  اأن  اإىل  املهاجرين  تهريب  لربوتوكول  التف�ضريية  امللحوظات  وت�ضري 

املطبَّقة وفقا للفقرة 2 من املادة 11 من الربوتوكول ينبغي اأن تراعي ما للدولة الطرف املعنية من 

التزامات دولية، مبا فيها اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 اخلا�ضني بو�ضعية اللجئني، 

كما توؤكد على ذلك حتديدا املادة 19 من بروتوكول تهريب املهاجرين:

كما ينبغي اأن يلحظ اأن هذه الفقرة ل حتّد على نحو ل موجب له من حرية ت�رشف 

الدول الأطراف يف عدم اعتبار الناقلني م�ضوؤولني عن نقل اللجئني الذين لي�ضت بحوزتهم 

القانون  الأطراف مبقت�ضى  للدول  العامة  اللتزامات  املادة 19 حتفظ  واأن  �ضفر،  وثائق 

اتفاقية 1951 وبروتوكول  اإىل  اإ�ضارة حمددة  الدويل يف هذا اخل�ضو�ض، وذلك بت�ضمنها 

1967 اخلا�ضني بو�ضعية اللجئني. واعتمدت املادة 11 اأي�ضا بناء على الفهم الذي مفاده 

اأنها لن تُطبق على نحو يح�ّض الناقلني التجاريني على عرقلة حركة الركاب امل�رشوعني 

ب�ضورة ل موجب لها.

)A/55/383/Add.1، الفقرة 103؛ الأعمال التح�ضريية، �ض 521.(

املادة 11- ت�صهيل الدخول اأو البقاء من اأجل الإجراءات الق�صائية

ب ]تاأ�ضرية[ ]اإذن اإقامة[  ميكن اأن مينح ]اجلهاُز املخت�ض[ ]الوزيُر[ املهاجَر املهرَّ

لت�ضهيل ]التحقيق و/اأو[ املحاكمة فيما يخ�ض جرمية مبقت�ضى هذا القانون.

التعليق

اختياري

امل�ضدر: يُق�ضد بهذه املادة دعم الإجناز العملي لللتزام بتجرمي بع�ض ال�ضلوكيات املحددة 

يف املادة 6.

بني، مع اأن الربوتوكول ل يقت�ضيه اإلزامياً، اأ�ضا�ضي من  ت�ضري التجارب اإىل اأن تعاون املهاجرين املهرَّ

بني والتحقيق معهم وملحقتهم ق�ضائيا. فعلى �ضبيل املثال، قد يكون املهاجرون  اأجل ك�ضف املهرِّ

بون هم ال�ضهود الوحيدين على عملية التهريب. ونتيجة لذلك، فاإنهم قد يكونون الأ�ضخا�ض  املهرَّ

كان  من  ب�ضاأن  ب�ضهادة  الإدلء  اأو  موثوقة  ا�ضتخبارية  معلومات  تقدمي  الذين ميكنهم  الوحيدين 

يدير عملية التهريب، ومن اأدى دور املرافق، ومن كان مهاجراً اآخر لي�ض غريُ. وبالنظر اإىل اأهمية 

متابعة التحقيق مع الأ�ضخا�ض امل�ضوؤولني عن تهريب املهاجرين وملحقتهم قانونيا، فاإن هناك 

بني، عند القت�ضاء، يف  خطوات عملية قد يلزم القيام بها ل�ضمان اإمكانية بقاء املهاجرين املهرَّ

ال�ضكل املحدد لذلك على  اإليه( للم�ضاركة يف الإجراءات الق�ضائية. ويتوقف  )اأو عودتهم  البلد 

القانون الوطني: فعلى �ضبيل املثال، ت�ضتخدم بع�ض البلدان، مثل الوليات املتحدة، اآلية الإفراج 

م بلدان ثالثة ت�ضاريح اإقامة. ومن ثّم،  امل�رشوط؛ ومتنح بلدان اأخرى تاأ�ضريات دخول موؤقتة؛ وتقدِّ
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فاإن هذا احلكم �ضوف يلزم �ضبطه ل�ضمان ات�ضاقه مع املبادئ العامة فيما يتعلق بقواعد الهجرة 

والتاأ�ضريات.

وبينما يزداد ا�ضتخدام ت�ضاريح وتاأ�ضريات الدخول يف الأحوال التي يكون فيها الأ�ضخا�ض 

اأي�ضا  ا�ضتخدامها  الآليات ميكن  تلك  فاإن  بهم،  امل�ضتبه  اأحد  �ضد  الأدلة  تقدمي  فعل  قبلوا  قد 

بني لتدبُّر موقفهم واتخاذ قرار مدرو�ض ب�ضاأن  كتدبري ل�ضمان اإتاحة فرتة زمنية للمهاجرين املهرَّ

ما اإذا كانوا �ضيوافقون اأو ل يوافقون على امل�ضاركة يف عملية اإجرائية للعدالة اجلنائية. وقد يكون 

�ضوا اإىل خماطر اأو تهديدات بالغة اأثناء رحلتهم )كاأن يرُتكوا  بني قد تعرَّ بع�ض املهاجرين املهرَّ

وهم يت�ضّورون جوعا اأو يُحب�ضوا يف حاويات يف جو �ضديد احلرارة ومن دون الهواء الكايف(. وقد 

يحتاجون اإىل وقت للتعايف من حمنتهم قبل اأن يتمكنوا من امل�ضاركة بفعالية يف عملية ل�ضتخل�ض 

املعلومات اأو يف مقابلة اأو من اتخاذ قرار مدرو�ض ب�ضاأن امل�ضاركة يف اإجراءات العدالة اجلنائية 

اأو عدم امل�ضاركة فيها.

�ض  بني، وخا�ضة من تعرَّ ن بع�ض املهاجرين املهرَّ لت بلجيكا قوانينها بحيث يتمكَّ وقد عدَّ

منهم اإىل عملية تهريب ع�ضيبة، من الو�ضول اإىل نظم احلماية امل�ضّممة ل�ضالح �ضحايا الجتار 

�ضا خلطر  بالأ�ضخا�ض. فعلى �ضبيل املثال، ميكن الو�ضول اإىل نظام احلماية اإذا كان ال�ضحية معرَّ

كان  اإذا  اأو  ال�ضحية،  لدى  اإعاقة  التهريب عن حدوث  اأ�ضفر  اإذا  اأو  نتيجة اجلرمية،  بالغ مثل 

ال�ضادر يف 15 كانون الأول/دي�ضمرب  القانون  البنود 1-5 من  ال�ضحية طفل )املادة 77-رابعا، 

ر  ب اأن يقرِّ 1980، بلجيكا.( وتكون فرتة التفّكر مبثابة فرتة انتقالية ميكن اأثناءها للمهاجر املهرَّ

ما اإذا كان راغبا يف الإدلء باأقوال اأو رفع �ضكوى.

املثال 1

مون باعتبارهم  الأجانب الذين ي�ضاعد هذا الفعل على دخولهم اأو عبورهم غري القانوين ل يجرَّ

ر طردهم اأو ترحيلهم متى كان ذلك  اأطرافا يف اجُلرم )املادة 12 من قانون العقوبات(. وقد يوؤخَّ

�رشوريا من اأجل ا�ضتجوابهم فيما يتعلق بوقائع الق�ضية.

)املادة 114 )6(، قانون �رشطة الأجانب لعام 2005، النم�ضا.(

املثال 2

)5( )األف(- يجوز للمدعي العام، با�ضتثناء ما تن�ض عليه الفقرة الفرعية )ب( اأو الق�ضم 214 )و(، 

اأن ي�ضتخدم �ضلحيته التقديرية يف ال�ضماح بالإفراج امل�رشوط داخل الوليات املتحدة، ب�ضفة موؤقتة 

ويف ظروف يقّررها على اأ�ضا�ض كل حالة على حدة فقط لأ�ضباب اإن�ضانية ملّحة اأو م�ضلحة عامة 

مهمة، عن اأي اأجنبي يتقدم بطلب دخول اإىل الوليات املتحدة، لكن هذا الإفراج امل�رشوط ل يُعّد 

�ضماحا بدخول الأجنبي وعندما تُ�ضتوفى، يف تقدير املّدعي العام، اأغرا�ض الإفراج امل�رشوط، يعود 

الأجنبي اأو يعاد اإىل احلجز الذي اأُفرج عنه منه اإفراجا م�رشوطا على اأن ي�ضتمر النظر يف ق�ضيته 

على النحو نف�ضه الذي يُنظر به اإىل طلب اأي متقدم اآخر للدخول اإىل الوليات املتحدة.

)الوليات املتحدة، قانون الهجرة واجلن�ضية، الق�ضم 212 )د( )5(.(
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املثال 3

1- يجوز اأن يُعفى من امل�ضوؤولية الإدارية واأن ل يُطرد اأيُّ اأجنبي عرَب احلدود الإ�ضبانية بطريقة 

قانونية يف  غري  بطريقة  موجوداً  ويكون  بدخوله  بالت�رشيح  للتزامه  ميتثل  مل  اأو  م�رشوعة  غري 

اإ�ضبانيا اأو يعمل من دون اإذن اأو من دون وثائق اأو بوثائق غري قانونية ويكون �ضحية لفعل من 

اأفعال الجّتار بالب�رش اأو الهجرة غري امل�رشوعة اأو الجتار بالأيدي العاملة اأو ال�ضتغلل يف الدعارة 

ب�ضبب ا�ضتغلل و�ضعه ال�ضطراري اأو لكونه اأ�ضيب باأذى ب�ضبب ذلك الفعل اأو كان �ضاهدا عليه، 

وذلك اإذا اأبلغ ال�ضلطات املخت�ضة عن مرتكبي ُجرم الجتار اأو املتعاونني يف ال�ضلوع به اأو تعاون 

مع موظفي بالهجرة بتقدمي معلومات اأ�ضا�ضية اأو بالإدلء ب�ضهادته، يف تلك احلالة يف الإجراءات 

املقابلة �ضد اأولئك اجلناة.

2- تتقدم الأجهزة الإدارية املخت�ضة امل�ضوؤولة عن درا�ضة الأوامر الق�ضائية اجلزائية مبقرتح 

منا�ضب اإىل ال�ضلطة املخّولة باتخاذ القرار.

3- يُخرّي الأجانب الذين مت اإعفاوؤهم من امل�ضوؤولية الإدارية بني العودة اإىل بلدهم الأ�ضلي اأو 

الإقامة يف اإ�ضبانيا، مع تزويدهم بت�ضاريح العمل والت�ضهيلت التي تكفل اندماجهم اجتماعيا وفق 

ما هو من�ضو�ض عليه يف هذا القانون.

اإجراءات جنائية  قرار بطرده ميثل يف  اأجنبيا �ضدر  باأن  تعلم  املالية، عندما  وزارة  4- تقوم 

الإجراءات  �ضري  اأجل  من  اأ�ضا�ضيا  وجوده  اأن  وتعترب  �ضاهداً  اأو  م�ضاباً  طرفاً  اأو  �ضحية  ب�ضفته 

وعلى  الطرد،  تنفيذ  عدم  �ضمان  لأغرا�ض  املخت�ضة  احلكومية  بال�ضلطة  بالت�ضال  الق�ضائية، 

افرتا�ض اأن الطرد قد نُّفذ، فتقوم بالإجراء نف�ضه لأغرا�ض اإعادته اإىل اإ�ضبانيا للمدة اللزمة من 

اأجل �ضري الإجراءات. ويجوز يف هذه احلالة اأي�ضا اعتماد التدابري املن�ضو�ض عليها يف القانون 

الأ�ضا�ضي 1994/19 بتاريخ 23 كانون الأول/ دي�ضمرب ب�ضاأن حماية ال�ضهود واخلرباء يف الدعاوى 

اجلنائية.

)املادة 59 من القانون الأ�ضا�ضي 2000/8 ال�ضادر يف 22 كانون الأول/دي�ضمرب 2000، اإ�ضبانيا(

املثال 4

تُطبَّق التدابري الإدارية للهجرة بخ�ضو�ض احلماية والوقاية املقّررة يف هذا املر�ضوم بقانون ولئحته 

التنفيذية على املهاجر النظامي وغري النظامي الذي يتعاون يف التحقيقات ب�ضاأن الأن�ضطة غري 

امل�رشوعة املدرجة اأعله.

)املادة 81-4، الباب الثامن، حماية ال�ضحايا، املر�ضوم القانوين رقم 3 املوؤّرخ 22 �ضباط/فرباير 

2008، بنما.(
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التعليق

تُعّد  املعّينة  النموذجي، فاإن بع�ض احلقوق  القانون  املادة 1 من  التعليق على  اإليه يف  اأ�ضري  كما 

الهجرة.  النظر عن و�ضعهم من حيث  وتُطبَّق على اجلميع ب�رشف  للت�رشف  قابلة  غري  حقوقاً 

ومبقت�ضى بروتوكول تهريب املهاجرين، فاإن الدول الأطراف وافقت على �ضمان عدم الإ�رشار 

باأي �ضكل من الأ�ضكال باحلقوق غري القابلة للت�رشف النا�ضئة عن قانون حقوق الإن�ضان وقانون 

اللجئني والقانون الإن�ضاين يف تنفيذ تدابري مكافحة تهريب املهاجرين.

اأعيد  التي  املحددة  احلقوق  من  املزيد  هناك  فاإن  العامة،  احلقوق  هذه  اإىل  وبالإ�ضافة 

تاأكيدها يف بروتوكول تهريب املهاجرين. وعلى وجه اخل�ضو�ض، تطالَب الدول الأطراف باتخاذ 

جميع التدابري املنا�ضبة من اأجل:

بني من املوت اأو التعذيب اأو غريه من اأ�ضكال املعاملة اأو العقوبة  •  حماية املهاجرين املهرَّ
القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة )الفقرة 1 من املادة 16(

بني من العنف )الفقرة 2 من املادة 16( •  حماية املهاجرين املهرَّ

•  توفري امل�ضاعدة املنا�ضبة للأ�ضخا�ض الذين تتعّر�ض حياتهم اأو �ضلمتهم للخطر على اأيدي 
بني )الفقرة 3 من املادة 16( املهرِّ

•  توفري معلومات ب�ضاأن اإبلغ املوظفني القن�ضليني والت�ضال بهم )الفقرة 5 من املادة 16(

•  اإحالة املهاجرين الذين يطلبون اللجوء اإىل اإجراءات اللجوء )الفقرة 1 من املادة 19(

وينبغي للدول الأطراف، لدى تطبيق جميع هذه التدابري، اأن تاأخذ يف العتبار ما للن�ضاء 

والأطفال من احتياجات خا�ضة )الفقرة 4 من املادة 16(.

ويُرجح اأن تت�ضّمن الطريقة الدقيقة للوفاء بهذه اللتزامات طائفة من التدابري ومنها: 

الدليل  وي�ضري  ال�ضلة.  ذات  والإجراءات  العامة  ال�ضيا�ضات  الأرجح  وعلى  الوطنية،  القوانني 

الت�رشيعي اأي�ضا اإىل اأن �ضائغي الن�ضو�ض القانونية قد يكونون مطالبني كذلك ب�ضبط ال�ضياغة 

�ضد  متييز  على  ينطوي  نحو  على  تطبيقها  عدم  ل�ضمان  القائمة  الت�رشيعية  للأحكام  اللغوية 

بني اأو املقيمني غري القانونيني ب�ضبب و�ضعهم املذكور )الفقرة 2 من املادة 19 من  املهاجرين املهرَّ

بروتوكول تهريب املهاجرين(.

املادة 12- احلق يف الرعاية الطبية العاجلة

بني احلقُّ يف تلّقي كل رعاية طبية لزمة على نحو عاجل من اأجل  1- للمهاجرين املهرَّ

احلفاظ على حياتهم اأو تفادي �رشر ل ميكن معاجلته يلحق ب�ضحتهم، وذلك على اأ�ضا�ض 

امل�ضاواة يف املعاملة مع مواطني ]يُدَرج ا�ضم الدولة[.
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2- ل مُتنع عنهم هذه الرعاية الطبية الطارئة ب�ضبب اأيِّ خمالفة تتعلق بدخولهم اإىل 

]يُدَرج ا�ضم الدولة[ اأو بقائهم فيها.

التعليق

اختياري

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 1 من املادة 16.

اأمر  احلياة(  احلق يف  فيها  )مبا  وحمايتها  بني  املهرَّ املهاجرين  ب�ضون حقوق  لللتزام  المتثال 

اإلزامي، اأما الطريقة التي يتم بها حتقيق ذلك فهي قد تتباين من دولة طرف اإىل اأخرى.

املدنية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  )العهد  اإن�ضان  لكل  ملزم  اأ�ضيل  حق  احلياة  يف  احلق 

وال�ضيا�ضية، الفقرة 1 من املادة 6(. ويعاد ذكر ذلك يف الفقرة 1 من املادة 16 من الربوتوكول والتي 

تتفق الدول الأطراف مبقت�ضاها على اتخاذ كل التدابري املنا�ضبة، مبا يف ذلك �ضن الت�رشيعات 

عند القت�ضاء، ل�ضون وحماية حقوق الأ�ضخا�ض الذين جرى تهريبهم، وخا�ضة حقهم يف احلياة، 

وحقهم يف عدم اخل�ضوع للتعذيب اأو املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة. وقد 

بالإ�رشاف على تنفيذ  املكلَّفة  الهيئة  الإن�ضان، وهي  املعنية بحقوق  لحظت جلنة الأمم املتحدة 

اأن احلق يف احلياة هو احلق الأعلى الذي  العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، 

ل يُ�ضمح بالنتقا�ض منه. ولحظت اللجنة يف تعليقها العام رقم 6 )1982(، فيما يتعلق باحلق 

يف احلياة، اأن "احلق يف احلياة غالبا ما يُف�رشَّ باملعنى ال�ضيق. ول ميكن فهم عبارة "حق اأ�ضيل 

يف احلياة" فهماً �ضحيحاً على نحو تقييدي، كما اأن حماية هذا احلق تقت�ضي اأن تتخذ الدول 

تدابري اإيجابية.

وبينما مل يرد تعريف وا�ضح حلق جميع الأ�ضخا�ض، ب�رشف النظر عن و�ضع الهجرة، يف 

الو�ضول اإىل الرعاية الطبية الطارئة، فهو حق ميكن ا�ضتخل�ضه من احلق يف احلياة املبنّي يف 

املعنية بحقوق  اللجنة  وكما لحظت  وال�ضيا�ضية.  املدنية  باحلقوق  الدويل اخلا�ض  العهد  تنفيذ 

الإن�ضان، فاإن الدول الأطراف يف العهد يجب عليها �ضمان عدم تف�ضري ذلك احلق باملعنى ال�ضيق 

لأن حماية احلق يف احلياة كثرياً ما تتطلّب اأن تتخذ الدول الأطراف تدابري اإيجابية. واإذا ما ُطّبق 

اأن يكون جزء من التطبيق العملي لذلك احلق �ضمان توفري الرعاية  هذا املنطق، فاإنه ي�ضتتبع 

ب( يف اأي وقت يحتاجها ب�رشف النظر  الطبية الطارئة لأي �ضخ�ض )مبن يف ذلك املهاجر املهرَّ

عن اعتبارات مثل و�ضعه من حيث الهجرة. ومن الوا�ضح اأن احلرمان من الرعاية الطبية الطارئة 

اأو رف�ض منحها يف موقف يكون من نتائجه و�ضع احلياة الب�رشية يف خطر اإمنا هو انتهاك وا�ضح 

بني  للحق يف احلياة. ولهذا احلق مغزاه اخلا�ض يف �ضياق تهريب املهاجرين لأن املهاجرين املهرَّ

ميكن اأن يتم اعرتا�ضهم من جانب ال�ضلطات بعد اأن يكونوا قد مكثوا يف حاويات �ضحن حمكمة 

برحلت طويلة  قاموا  قد  يكونوا  اأن  بعد  اأو  الطعام،  اأو  الهواء  من  يكفي  ما  دون  الإغلق من 

وخطرة. وقد يكونون بحاجة اإىل �رشوريات احلياة )مثل الطعام واملاء واملاأوى( اإىل جانب الرعاية 

الطبية.

وخيار ال�ضياغة املعرو�ض هنا ي�ضتند اإىل املادة 28 من التفاقية الدولية حلماية حقوق 

جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم والتي تن�ض على ما يلي:

للعمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم احلق يف تلقي اأية عناية طبية تكون مطلوبة ب�ضورة عاجلة 

حلفظ حياتهم اأو لتليف �رشر ل ميكن معاجلته يلحق ب�ضحتهم وذلك على اأ�ضا�ض امل�ضاواة 
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يف املعاملة مع رعايا الدولة املعنية. ول يُحرم هوؤلء من هذه العناية الطبية الطارئة ب�ضبب 

اأية خمالفة فيما يتعلق بالإقامة وال�ضتخدام.

وحق الإن�ضان يف ال�ضحة ت�ضمنه الفقرة 1 من املادة 12 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق 

القت�ضادية والجتماعية والثقافية، حيث تعرتف الدول الأطراف يف العهد "بحق كل اإن�ضان يف 

وت�ضري جلنة احلقوق القت�ضادية  التمتع باأعلى م�ضتوى ممكن من ال�ضحة اجل�ضمية والعقلية." 

باأعلى  التمتع  يف  احلق  ب�ضاأن   )2000(  14 رقم  العام  تعليقها  �ضمن  والثقافية،  والجتماعية 

م�ضتوى من ال�ضحة ميكن بلوغه، اإىل اأن "الدول ملزمة ... باحرتام احلق يف ال�ضحة عن طريق 

جملة اأمور منها عدم منع اأو تقييد اإتاحة فر�ض متكافئة جلميع الأ�ضخا�ض مبن فيهم ال�ضجناء 

اخلدمات  على  للح�ضول  ال�رشعيني،  غري  واملهاجرون  اللجوء  وطالبو  الأقليات  اأو  واملحتجزون 

عامة  ك�ضيا�ضة  متييزية  ممار�ضات  اإنفاذ  عن  والمتناع  نة؛  وامل�ضكِّ والعلجية  الوقائية  ال�ضحية 

(E/C.12/2000/4) ."... للدولة

املادة 13- حماية املهاجرين من العنف

املبادئ  ]ي�ضع  املنا�ضبة[  التدابري  ]يتخذ  اأن  ]الوزير[  املخت�ض[  ]اجلهاز  على 

التوجيهية ب�ضاأن التدابري املنا�ضبة[ ]ي�ضدر اأوامر ب�ضاأن التدابري املنا�ضبة[ من اأجل توفري 

احلماية املنا�ضبة للمهاجرين من العنف الذي قد يُ�ضلَّط عليهم، �ضواء من جانب اأفراد 

الثاين من هذا  لل�ضلوك الذي يرد و�ضفه يف الف�ضل  اأو جماعات، ب�ضبب كونهم هدفا 

القانون. وتاأخذ هذه التدابري يف العتبار ما للن�ضاء والأطفال من احتياجات خا�ضة.

التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرتان 2 و4 من املادة 16.

عمل بالفقرة 2 من املادة 16 من الربوتوكول، تُلزم الدول الأطراف اأن تتخذ التدابري املنا�ضبة 

اأن ي�ضلَّط عليهم، �ضواء من جانب  ر للمهاجرين حماية ملئمة من العنف الذي ميكن  لكي توفِّ

م مبقت�ضى املادة 6 من الربوتوكول. ولدى  اأفراد اأو جماعات، ب�ضبب كونهم هدفا لل�ضلوك املجرَّ

تطبيق اأحكام املادة 16، يُطلب اإىل الدول الأطراف اأن تاأخذ يف العتبار ما للن�ضاء والأطفال من 

احتياجات خا�ضة )الفقرة 4 من املادة 16 من الربوتوكول(.

للحماية. وهذا  اإر�ضادات ب�ضاأن الق�ضد من "التدابري املنا�ضبة"  ولكْن ل يقّدم الربوتوكول 

اأمر ينبغي حتديده على امل�ضتوى الوطني على اأن تُو�َضع يف العتبار اأنواع العنف الذي ميكن اأن 

بني واملواقف التي قد يقع العنف فيها واجلماعات والأفراد املحتمل  ي�ضلَّط على املهاجرين املهرَّ

تاأثرهم واملوارد املتاحة للتعامل مع هذه امل�ضائل. فعلى �ضبيل املثال، بع�ض الدول قد يكون لديها 

�ضة ملنع اجلرمية، ويجب اأن يُو�َضع يف العتبار عند و�ضع هذه الربامج احتمال وقوع  برامج خم�ضّ

بني �ضحية الإيذاء. وهناك دول اأخرى توّفر برامج دعم ملواطنيها يف اخلارج عن  املهاجرين املهرَّ
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اأدناه(. ويف حالت  الوطني  املثال  الرئي�ضية )انظر  الوجهة املق�ضودة  بلدان  طريق �ضفاراتها يف 

اإتاحة ال�ُضبل للمهاجرين للو�ضول اإىل احلماية ال�ضخ�ضية عن  اأن تت�ضّمن احلماية  اأخرى، يلزم 

طريق اأجهزة اإنفاذ القانون.

مثال

اتخذت الفلبني، باعتبارها واحداً من بلدان املن�ضاأ الرئي�ضية فيما يخ�ّض العمال املهاجرين يف 

يف  حقوقهم  على  للح�ضول  املهاجرون  للعمال  ال�ُضبل  اإتاحة  ل�ضمان  التدابري  من  طائفة  العامل، 

بلدان وجهتهم املق�ضودة، ب�رشف النظر عن كونهم يف حمنة اأم ل. وبينما ل يندرج جميع العمال 

العمال  قانون  �ضمن  املدرجة  احلماية  تدابري  فاإن  بني،  املهرَّ املهاجرين  �ضمن  املهاجرين عموما 

بني اأي�ضاً.  ر للمهاجرين املهرَّ املهاجرين لعام 1995 )قانون اجلمهورية رقم 8042( ميكن اأن توفَّ

وت�ضمل تدابري احلماية، جملة اأمور ومنها اإن�ضاء �ضندوق للإعادة الطارئة اإىل الوطن، والإعادة 

�ضة للعمال املهاجرين  الإلزامية للعمال املهاجرين الق�رّش اإىل اأوطانهم، واإن�ضاء مراكز موارد خم�ضّ

وغريهم من الفلبينيني املوجودين يف اخلارج. وتوجد املراكز داخل مباين �ضفارات الفلبني وتكون 

حتت اإ�رشافها الإداري يف البلدان التي توجد بها جتمعات كبرية من العمال املهاجرين الفلبينيني.

وتوّفر املراكز طائفة من امل�ضاعدات، ومنها:

• ال�ضت�ضارات واخلدمات القانونية
• م�ضاعدات الرعاية مبا فيها توفري اخلدمات الطبية والعلج يف امل�ضت�ضفيات

الو�ضول  بعد  التوجيه  مثل  الجتماعي  الندماج  لتعزيز  والربامج  وامل�ضورة  •  املعلومات 
وخدمات ال�ضتقرار واإقامة ال�ضبكات املجتمعية من اأجل الندماج الجتماعي

• برامج ت�ضجيل العمال غري املوثَّقني يف ال�ضجلت
• تطوير املوارد الب�رشية مثل التدريب وحت�ضني املهارات

للعاملت  تلبية الحتياجات اخلا�ضة  للم�ضاعدة يف  التوعية اجلن�ضانية  واأن�ضطة  •  برامج 
املهاجرات

• برامج توجيه للعمال العائدين وغريهم من املهاجرين
•  الر�ضد اليومي للمواقف والظروف والأن�ضطة التي توؤّثر يف العمال املهاجرين وغريهم من 

الفلبينيني املوجودين يف اخلارج.

موظفون  وفيها  املختلفة،  احلكومية  الأجهزة  بني  م�ضرتك  جهد  ثمرة  هي  املراكز  وتلك 

يعملون على مدار ال�ضاعة طوال اليوم. ويف البلدان التي توجد فيها جتمعات كبرية من العمال 

املهاجرين الفلبينيني، ي�ضمل موظفو املركز حماميا ومر�ضداً اجتماعيا.

�صة حياتهم   املادة 14- توفري امل�صاعدة للمهاجرين املعرَّ

اأو �صالمتهم للخطر

ر[ ]ي�ضع املبادئ التوجيهية ب�ضاأن[  على ]اجلهاز املخت�ض[ ]الوزير املعني[ اأن ]يوفِّ

]ي�ضدر اأوامر ب�ضاأن[ امل�ضاعدة املنا�ضبة للمهاجرين الذين تتعر�ض حياتهم اأو �ضلمتهم 
للخطر ب�ضبب كونهم هدفا لل�ضلوك املبنّي يف الف�ضل الثاين من هذا القانون. وتاأخذ هذه 

التدابري يف العتبار ما للن�ضاء والأطفال من احتياجات خا�ضة.
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التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرتان 3 و4 من املادة 16.

اللتزامات يف الفقرتني 3 و4 من املادة 16 اإلزامية، لكن الأ�ضلوب الذي ميكن من خلله حتقيق 

هذه اللتزامات قد يتباين من دولة طرف اإىل اأخرى.

للمهاجرين  املنا�ضبة  امل�ضاعدة  الأطراف  الدول  ر  توفِّ اأن  املادة 16  الفقرة 3 من  وتتطلَّب 

م مبوجب املادة 6  الذين تتعّر�ض حياتهم اأو �ضلمتهم للخطر ب�ضبب كونهم هدفا لل�ضلوك املجرَّ

من الربوتوكول. ولدى تطبيق املادة 16، تطالَب الدول الأطراف باأن ت�ضع يف العتبار ما للن�ضاء 

والأطفال من احتياجات خا�ضة.

وكما اأُ�ضري اإليه يف الدليل الت�رشيعي، فاإن الفقرة 3 من املادة 16 ل تن�ضئ حقا جديدا، بل 

الأ�ضا�ضية للمهاجرين واملقيمني  امل�ضاعدة  يُلزم الدول الأطراف بتوفري  التزاما جديدا  "تقّرر  اإنها 

ب�ضفة غري م�رشوعة يف احلالت التي تتعّر�ض فيها حياتهم اأو �ضلمتهم للخطر ب�ضبب جرم مقّرر 

مبوجب اأحكام للربوتوكول" )الدليل الت�رشيعي، اجلزء الثالث، الف�ضل الثاين، الفقرة 71، �ض 365(.

وبح�ضب الظروف، فاإن العتبارات الرئي�ضية ميكن اأن تت�ضّمن توفري الأمن اجل�ضدي )على 

�ضبيل املثال بوا�ضطة موظفي اإنفاذ القانون(، واإتاحة �ضبل احل�ضول اإىل الطعام واملاأوى والرعاية 

الطبية الطارئة، والو�ضول اإىل اخلدمات القن�ضلية، وامل�ضورة القانونية.

ال�ضديدة اخلطورة من  الأ�ضكال  لبع�ض  �ضون  يتعرَّ الذين  الأ�ضخا�ض  بلجيكا، يحظى  ويف 

تهريب املهاجرين باأنواع من احلماية ت�ضبه تلك التي يحظى بها �ضحايا الجتار. وينطبق ذلك على 

احلالت التي تتعر�ض فيها حياة ال�ضحية اإىل اخلطر عن عمد اأو ب�ضبب اإهمال �ضديد وعندما 

ت�ضفر اجلرمية عن الإ�ضابة مبر�ض يبدو غري قابل للعلج اأو اإعاقة ج�ضدية اأو عقلية دائمة اأو 

احلرمان الكامل من اأحد الأع�ضاء اأو من ا�ضتخدامه اأو برت خطري، كما تن�ض عليه املادة 77-رابعا، 

البندان 4 و5 من القانون ال�ضادر بتاريخ 15 كانون الأول/دي�ضمرب 1980 يف بلجيكا. كذلك فاإن 

بني  امل�ضرتك  التعاون  تنفيذ  ب�ضاأن   2008 اأيلول/�ضبتمرب   26 بتاريخ  ال�ضادر  التوجيهي  التعميم 

التخ�ض�ضات فيما يخ�ض �ضحايا الجتار بالب�رش والأ�ضكال ال�ضديدة اخلطورة من تهريب الب�رش، 

املن�ضور يف اجلريدة الر�ضمية يف 13 ت�رشين الأول/اأكتوبر 2008، يقّدم اإجراءات تف�ضيلية من اأجل 

تنفيذ القانون املذكور اأعله. ويرد يف الق�ضم الثالث )اأ( من املبداأ التوجيهي الذي يت�ضّمنه اأنه 

حاملا ميكن اعتبار اأحد الأ�ضخا�ض، على اأ�ضا�ض املوؤ�رشات املتوفرة، �ضحية مفرت�ضا للجتار بالب�رش 

اأو بع�ض الأ�ضكال ال�ضديدة اخلطورة من تهريب الب�رش، فاإنه يبلَّغ بالإجراء فيما يتعلق بو�ضعه، 

اأجهزة التفتي�ض الجتماعي  اأو  لي�ض من جانب عنا�رش ال�رشطة العاملني يف اخلطوط الأمامية 

ع  فح�ضب، واإمنا اأي�ضا من جانب اأي جهاز على ات�ضال بال�ضحايا املحتملني. ويف ذلك ال�ضياق، يوزَّ

على ال�ضحايا كتّيب يحتوي على معلومات تو�ضيحية.

املادة 15- الإجراءات ]املدنية[ ]الق�صائية[

�ض للعنف اأو التعذيب اأو غري ذلك من �رشوب املعاملة  ب الذي تعرَّ 1- للمهاجر املهرَّ

ب�ضبب  �ضلمته  اأو  حلياته  لتهديدات  اأو  املهينة  اأو  اللاإن�ضانية  اأو  القا�ضية  العقوبة  اأو 

م مبوجب هذا القانون احلقُّ يف بدء اإجراءات دعوى ]مدنية[  كونه هدفا لل�ضلوك املجرَّ
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]ق�ضائية[ للمطالبة بتعوي�ض عن الأ�رشار املادية وغري املادية التي حلقت به من جّراء 
الأفعال املذكورة.

2- ل يتاأّثر احلقُّ يف متابعة اإجراءات دعوى ]مدنية[ ]ق�ضائية[ ب�ضاأن الأ�رشار املادية 

التي  نف�ضها  بالأفعال  يتعلق  فيما  قائمة  اإجراءات دعوى جنائية  بوجود  املادية  اأو غري 

تتاأّتى من جّرائها املطالبة املدنية.

3- ل يكون و�ضُع ال�ضحية من حيث الهجرة، اأو اإعادته اإىل وطنه، اأو عدم وجوده يف 

تعوي�ض مبقت�ضى  بدفع  اأمر  اإ�ضدار  املحكمة من  �ضببا مينع  املعنية،  الق�ضائية  الولية 

هذه املادة.

التعليق

اختياري

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرات 1-3 من املادة 16.

عند  الت�رشيعات  �ضّن  ذلك  املنا�ضبة، مبا يف  التدابري  اتخاذ جميع  على  الأطراف  الدول  اتفقت 

بني، مبا فيها احلق يف احلياة واحلق يف عدم  القت�ضاء، ل�ضون وحماية حقوق املهاجرين املهرَّ

اخل�ضوع للتعذيب اأو غريه من اأ�ضكال املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة. كما 

اأن  العنف وعلى  للمهاجرين احلماية من  ر  توفِّ لكي  تدابري  اتخاذ  الأطراف على  الدول  اتفقت 

تقّدم امل�ضاعدة للمهاجرين الذين تتعّر�ض حياتهم اأو �ضلمتهم للخطر ب�ضبب كونهم هدفا لل�ضلوك 

م مبقت�ضى املادة 6 من الربوتوكول. املجرَّ

مللحقة  الفر�ضة  للدولة  اجلنائية  العدالة  نظام  يتيح  بينما  اأنه  العملية  امل�ضائل  ومن 

بني الذين قد ل يتعّدون كونهم  املجرمني، فاإنه قد ل يتيح �ضوى فر�ضة حمدودة للمهاجرين املهرَّ

�ضهودا يف اإجراء. ومن ثم فاإن اإتاحة الفر�ضة لبدء اإجراءات دعوى مدنية )وهو ما يجب اأن يف�رشَّ 

على اأنه ي�ضمل جميع الإجراءات غري اجلنائية، مثل الإجراءات املتاحة عن طريق حماكم العمل 

اأو املحاكم املدنية( �ضد امل�ضوؤولني عن ال�رشر اأو الإيذاء يف عملية التهريب قد تتيح كذلك فر�ضة 

بني الذين ي�ضعون اإىل النت�ضاف اإذا كانوا قد وقعوا �ضحية اأثناء عملية التهريب. للمهاجرين املهرَّ

من  اأن�ضب  الق�ضائية"  "املطالبة  امل�ضطلح  يكون  قد  القانونية،  النظم  بع�ض  اإطار  ويف 

"الإجراء املدين" اأو "الدعوى املدنية". ويف اإطار بع�ض النظم القانونية، قد ت�ضتثني الدعوى املدنية 
"مطالبة  الإجراءات �ضد م�ضوؤولني يف الدولة )اأي امل�ضوؤولني احلكوميني(. وقد يكون امل�ضطلح 

احلكوميني  املوظفني  اأفعال  �ضمول  هو  الق�ضد  فيه  يكون  التي  ال�ضياقات  يف  اأن�ضب  ق�ضائية" 

واملواطنني العاديني على ال�ضواء.

بون الذين هم من الأطفال املادة 16- املهاجرون املهرَّ

1- اإىل جانب اأّي اأ�ضكال اأخرى من احلماية املن�ضو�ض عليها يف هذا القانون:

والأجهزة  احلكوميون  امل�ضوؤولون  يتخذها  التي  الإجراءات  جميع  يف  )اأ( 

بني الأطفال، يُوىل العتبار الأول ملا يلّبي م�ضالح  واملحاكم فيما يتعلق باملهاجرين املهرَّ

الطفل على اأف�ضل نحو؛
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ب وتكون هناك اأ�ضباب للعتقاد  عند عدم التيقن من عمر املهاجر املهرَّ )ب( 

ب طفل، فيُفرت�ض عندئذ اأنه طفل يف انتظار التحقق من عمره؛ باأّن املهاجر املهرَّ

ب يجب اأن يجريها موظف  اأّي مقابلة اأو حتقيق مع طفل مهاجر مهرَّ )ج( 

مهني مدرب خ�ضي�ضا على هذا العمل، يف بيئة ملئمة، وبلغة ي�ضتعملها الطفل ويفهمها، 

وبح�ضور اأبويه اأو الو�ضي القانوين عليه اأو ال�ضخ�ض امل�ضاند له؛

التعليم،  اإىل �ضبل  الو�ضول  بني الأطفال احلق يف  يُتاح للمهاجرين املهرَّ )د( 

وهو حق ل ينبغي رف�ضه اأو احلّد منه ب�ضبب دخولهم اأو و�ضعهم غري القانوين اأو دخول 

والديهم اأو و�ضع والديهم غري القانوين؛

ب وفقا للقانون، ول يجوز ممار�ضته  يكون احتجاز الطفل املهاجر املهرَّ )هـ( 

اإل كملذ اأخري ولأق�رش فرتة زمنية منا�ضبة.

]ال�ضلطة  على  فيجب  مبرافقني،  م�ضحوب  غري  طفل  ب  املهرَّ املهاجر  كان  2- اإذا 

املخت�ضة[:

 قانوين يتوىل متثيل م�ضالح الطفل؛
ّ
تعيني و�ضي )اأ( 

اتخاذ جميع التدابري ال�رشورية لإثبات هويته وجن�ضيته؛ )ب( 

بذل كل جهد ممكن لتحديد مكان عائلته وذلك لأغرا�ض عّدة، ومنها  )ج( 

ت�ضهيل التئام �ضمل الأ�رشة عندما يلّبي ذلك م�ضلحة الطفل على اأف�ضل نحو.

والديه  عن  منف�ضل  طفل  اأّي  املراَفق"  غري  "الطفل  يعني  املادة،  هذه  3- لأغرا�ض 

واأقاربه الآخرين ولي�ض حتت رعاية �ضخ�ض بالغ م�ضوؤول عن ذلك مبقت�ضى القانون اأو 

العرف.

التعليق

اختياري

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرتان 1 و4 من املادة 16؛ اتفاقية حقوق الطفل، 

املواد 2 و28 و37.

يف حني اأن اللتزامات املبّينة يف الفقرتني 1 و4 من املادة 16 اإلزامية بالن�ضبة اإىل جميع الأطراف 

يف الربوتوكول، فاإن ا�ضتخدام هذه ال�ضياغة اللغوية املحددة اأمر اختياري. كما جتدر الإ�ضارة اإىل 

اأن الت�ضديق على اتفاقية حقوق الطفل عاملي النطاق، ولذلك فاملرّجح اأن تكون اأحكامها ملزمة 

ملعظم الدول. ومن ثّم، فاإن القانون النموذجي يطبِّق، يف الفقرة 1 )اأ( من املادة 16، مبداأ مراعاة 

م�ضالح الطفل على اأف�ضل نحو، ا�ضتنادا اإىل التفاقية.



قانون منوذجي ملكافحة تهريب املهاجرين 72

ب�ضاأن  التوجيهية  املبادئ  اإىل  ت�ضتند  املادة 16  )ج( من   1 الفقرة  فاإن  ذلك،  وعلوة على 

العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�ضهود عليها )قرار املجل�ض القت�ضادي 

املتعلقة  الأمور  يف  العدالة  ب�ضاأن  النموذجي  القانوُن  ويعرِّف  املرفق(.   ،20/2005 والجتماعي 

ذ املبادئ التوجيهية، "ال�ضخ�ض امل�ضاِند"  بالأطفال من �ضحايا اجلرمية وال�ضهود عليها، الذي ينفِّ

باأنه "�ضخ�ض مدرَّب على نحو خا�ض معنيَّ لتقدمي امل�ضاعدة اإىل الأطفال طوال مراحل اإجراءات 
)36(

العدالة لوقايتهم من خماطر الإكراه ومعاودة الإيقاع بهم ك�ضحايا للإيذاء والإيذاء الثانوي".

ر جلنة حقوق الطفل، يف تعليقها العام رقم 6 )2005( ب�ضاأن معاملة الأطفال غري  وتوفِّ

فيما  الدول  التزامات  ب�ضاأن  اإر�ضادات  الأ�ضلي،  البلد  خارج  والديهم  عن  واملنف�ضلني  املراَفقني 

جميع  على   )2005(  6 رقم  العام  التعليق  وينطبق  واملنف�ضلني.  املراَفقني  غري  بالأطفال  يتعلق 

الأطفال غري املراَفقني واملنف�ضلني عن ذويهم خارج البلد الذي يحملون جن�ضيته ب�رشف النظر 

الأطفال والأطفال  اللجوء واللجئني  ي�ضمل طالبي  الهجرة. وبهذا، فهو  عن و�ضعهم من حيث 

بني. والتعريف اخلا�ض بامل�ضطلح "الطفل غري املراَفق" الوارد يف الفقرة  من فئة املهاجرين املهرَّ

3 من املادة 16 م�ضتقى من التعريف الوارد يف الفقرة 7 من التعليق العام رقم 6 )2005( للجنة 

حقوق الطفل.

الأطفال  م�ضاعدة  ب�ضاأن  الإقليمية  التوجيهية  املبادئ  على  اأي�ضاً  الطلع  بالقارئ  يجدر 

غري املرافقني يف حالت الإعادة اإىل الوطن، التي اأعّدها املوؤمتر الإقليمي للهجرة الذي ُعقد يف 

غواتيمال �ضيتي بتاريخ 9 متوز/يوليه 2009.

بني. ويف احلالت  والقاعدة العامة اأنه ينبغي، عدم احتجاز الأطفال من املهاجرين املهرَّ

ل  فاإنه  مثل(،  التعرُّف  )لأغرا�ض  ا�ضتثنائي  نحو  على  ي�ضّوغه  ما  للحتجاز  فيها  يكون  التي 

يُ�ضتخدم �ضوى كملذ اأخري ولأق�رش فرتة زمنية منا�ضبة ويف بيئة اأو حميط ملئم للأطفال )انظر 

املادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل(. ول بد من اتخاذ ترتيبات خا�ضة لتهيئة اأماكن اإيواء تكون 

منا�ضبة للأطفال ومنف�ضلة عن اأماكن البالغني، ما مل يُعترب اأن م�ضلحة الطفل تقت�ضي خلف ذلك. 

وينبغي اأن يقوم النهج الأ�ضا�ضي املتَّبع يف جميع الأحوال على "الرعاية" ل "الحتجاز".

جميع  حريتهم  من  موؤقتاً  واملحرومني  الأطفال  بني  املهرَّ للمهاجرين  ر  يوفَّ اأن  ينبغي  كما 

امل�ضتلزمات الأ�ضا�ضية وكذلك الرعاية الطبية املنا�ضبة وامل�ضورة النف�ضية، عند القت�ضاء، والتعليم. 

بعد  تعليمهم  ا�ضتمرار  لت�ضهيل  الحتجاز  مبنى  ذلك خارج  يتم  اأن  يتعني  املثالية،  الظروف  ويف 

الإفراج عنهم. وللأطفال احلق كذلك يف ال�ضتجمام واللعب.

واأما فيما يتعلق بالتعليم، فاإن املادة 28 من التفاقية تن�ض على جملة اأمور ومنها ما يلي:

 1- تعرتف الدول الأطراف بحق الطفل يف التعليم، وحتقيقا للإعمال الكامل لهذا احلق 

تدريجيا وعلى اأ�ضا�ض تكافوؤ الفر�ض، تقوم بوجه خا�ض مبا يلي:

جعل التعليم البتدائي اإلزاميا ومتاحا جمانا للجميع؛ )اأ( 

العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�ضهود عليها: القانون النموذجي والتعليق ذو 
 )36(

ال�ضلة به، �ضادر عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف عام 2009. متاح على املوقع ال�ضبكي: 

.www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice_in_matters...pdf



73 الف�ضل الثالث- تدابري احلماية وامل�ضاعدة

اأو  الثانوي، �ضواء العام منها  التعليم  اأ�ضكال  الت�ضجيع على تطوير خمتلف  )ب( 

اإدخال جمانية  املنا�ضبة مثل  التدابري  واإتاحتها جلميع الأطفال، واتخاذ  املهني، وتوفريها 

التعليم وتقدمي امل�ضاعدة املالية عند احلاجة اإليها؛

الو�ضائل  بكل  القدرات  اأ�ضا�ض  على  للجميع  متاحا  العايل  التعليم  جعل  )ج( 

املنا�ضبة؛

جعل املعلومات واملبادئ الإر�ضادية الرتبوية واملهنية متوّفرة جلميع الأطفال  )د( 

وفى متناولهم؛

من  والتقليل  املدار�ض  يف  املنتظم  احل�ضور  على  للت�ضجيع  تدابري  اتخاذ  )هـ( 

معدلت ترك الدرا�ضة.

يف  الن�ضباطي  النظام  اإدارة  ل�ضمان  املنا�ضبة  التدابري  كل  الأطراف  الدول  تتخذ   -2 

املدار�ض على نحو يتما�ضى مع كرامة الطفل الإن�ضانية ويتوافق مع هذه التفاقية.

الكفيلة  التدابري  الأطراف جميع  الدول  تتخذ  اأن  على  الطفل  اتفاقية حقوق  تن�ض  كما 

بحماية الطفل من جميع اأ�ضكال التمييز اأو العقاب على اأ�ضا�ض و�ضعية والدي الطفل اأو الأو�ضياء 

القانونيني عليه اأو اأفراد عائلته )اتفاقية حقوق الطفل، الفقرة 1 من املادة 2(.

بني   املادة 17- اإتاحة ال�ُصبل للمهاجرين املهرَّ

للو�صول اإىل املوظفني القن�صليني

اأو توقيفه، فاإنَّ على ال�ضلطة التي  اأو احتجازه  ب  1- عند القب�ض على مهاجر مهرَّ

ب دون تاأّخر بحقه يف الت�ضال باملوظفني  تقوم بالعتقال اأو الحتجاز اإبلغ املهاجر املهرَّ

القن�ضليني، وينبغي اتخاذ جميع الرتتيبات املعقولة لت�ضهيل ذلك الت�ضال.

ب رغبًة يف الت�ضال باملوظفني القن�ضليني، فاإّن على �ضلطة  2- اإذا اأبدى املهاجر املهرَّ

تلك  رعايا  اأحد  باأنَّ  املعنيني  القنا�ضل  اأو  املعني  القن�ضل  اإبلَغ  الحتجاز  اأو  العتقال 

ب،  املهرَّ املهاجر  فيه  يُحتَجز  الذي  املوقع  وبياَن  احتجازه،  اأو  اعتقاله  مت  قد  الدولة 

وت�ضهيَل الت�ضال به.

ب عدم رغبته يف الت�ضال باملكتب القن�ضلي، فينبغي احرتام  3- اإذا اأبدى املهاجر املهرَّ

هذا الختيار.

بون املوجودون رهن العتقال اأو احلجز باحلقوق التالية: 4- يتمّتع املهاجرون املهرَّ

تلّقي الزيارات من املوظفني القن�ضليني؛ )اأ( 

التحّدث اإىل املوظفني القن�ضليني ومرا�ضلتهم؛ )ب( 

تلّقي الت�ضالت التي تر�ضلها ال�ضلطات القن�ضلية من دون تاأّخر. )ج( 
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5- تتخذ �ضلطة العتقال اأو الحتجاز جميع الرتتيبات املعقولة لت�ضهيل تلك الزيارات 

والت�ضالت.

هة من املهاجر  6- تتوىل �ضلطة العتقال اأو الحتجاز اإر�ضال جميع املرا�ضلت املوجَّ

ب اإىل املكتب القن�ضلي املعني دون تاأّخر. املهرَّ

التعليق

اإلزامي

للعلقات  فيينا  اتفاقية  املادة 16؛  من   5 الفقرة  املهاجرين،  تهريب  بروتوكول  امل�ضدر: 

 املادة 36.
)37(

القن�ضلية،

الدول  اإىل جميع  بالن�ضبة  اإلزامي  الربوتوكول  املادة 16 من  الفقرة 5 من  الوارد يف  اإن اللتزام 

الأطراف، لكن الأ�ضلوب الذي ميكن من خلله حتقيق هذا اللتزام قد يتباين من دولة طرف 

اإىل اأخرى.

وتن�ض املادة 36 من اتفاقية فيينا للعلقات القن�ضلية على ما يلي:

الت�ضال برعايا الدولة املوفدة

1- رغبًة يف تي�ضري ممار�ضة الأعمال القن�ضلية املتعلقة برعايا الدولة املوِفدة:

القن�ضليون من الت�ضال برعايا الدولة املوِفدة  اأن يتمّكن الأع�ضاء  يجب  )اأ( 

يتعلق  فيما  احلرية  نف�ض  املوفدة  الدولة  لرعايا  يكون  اأن  يجب  كما  بحرية.  ومقابلتهم 

بالت�ضال بالأع�ضاء القن�ضليني للدولة املوفدة ومقابلتهم؛

البعثة  باإخطار  اإليها  املوَفد  الدولة  املخت�ضة يف  ال�ضلطات  تقوم  اأن  يجب  )ب( 

و�ضع  اأو  الدولة  هذه  رعايا  اأحد  على  قب�ض  اإذا  تاأخري  بدون  املوفدة  للدولة  القن�ضلية 

اآخر يف نطاق دائرة  �ضكل  باأي  اإذا حجز  اأو  انتظار حماكمته  اأو العتقال يف  ال�ضجن  يف 

اخت�ضا�ض القن�ضلية وب�رشط اأن يطلب هو ذلك. واأي ات�ضال يوّجه اإىل البعثة القن�ضلية 

من ال�ضخ�ض املقبو�ض عليه اأو املو�ضوع يف ال�ضجن اأو العتقال اأو احلجز يجب اأن يبلغ 

بوا�ضطة هذه ال�ضلطات بدون تاأخري. ويجب على هذه ال�ضلطات اأن تخرب ال�ضخ�ض املعني 

عن حقوقه الواردة يف هذه الفقرة الفرعية بدون تاأخري؛

املوجود  املوفدة  الدولة  رعايا  اأحد  زيارة  يف  احلق  القن�ضليني  للموظفني  )ج( 

ينوب  من  ترتيب  ويف  معه  ويرتا�ضل  يتحدث  اأن  ويف  احلجز  اأو  العتقال  اأو  ال�ضجن  يف 

عنه قانونا، ولهم احلق كذلك يف زيارة اأّي من رعايا الدولة املوفدة موجود يف ال�ضجن اأو 

العتقال اأو احلجز يف دائرة اخت�ضا�ضهم بناًء على حكم، ولكن يجب اأن ميتنع الأع�ضاء 

القن�ضليون من اتخاذ اأي اإجراء نيابة عن اأحد الرعايا املوجود يف ال�ضجن اأو العتقال اأو 

احلجز اإذا اأبدى رغبته �رشاحة يف معار�ضة هذا الإجراء.

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 596، الرقم 8638.
 )37(
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2- مُتاَر�ض احلقوق امل�ضار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة وفقا لقوانني ولوائح الدولة 

املوَفد اإليها وب�رشط اأن متّكن هذه اللوائح والقوانني من حتقيق كافة الأغرا�ض التي تهدف 

اإليها احلقوق املذكورة يف هذه املادة.

حقوق الأ�ضخا�ض يف احلرية والأمن

بينما ي�ضري بروتوكول تهريب املهاجرين باإ�ضارة حمّددة اإىل احلق يف الت�ضال باملوظفني القن�ضليني، 

فاإن ذلك بطبيعة احلال لي�ض هو احلق الوحيد املمنوح للمحرومني من حريتهم. ذلك اأن جلميع 

املحرومني من حريتهم عددا من ال�ضمانات القانونية والإجرائية الرئي�ضية، والتي منها ما يلي:

بني احلق يف احلرية والأمن ول يجوز اأن يتعر�ضوا، �ضواء فردياً اأو جماعياً،  •  للمهاجرين املهرَّ
للتوقيف والعتقال تع�ضفا.

•  ل يجوز حرمانهم من حريتهم اإل لأ�ضباب ين�ض عليها القانون وطبقا للإجراءات املقّررة 
مبوجبه )مثل اأغرا�ض حتديد الهوية اأو انتظار الإبعاد(.

•  يجب اأن يكون اأمر التوقيف �ضادر عن قا�ضٍ اأو مبوافقة منه، ويجب اأن جُترى مراجعة 
تلقائية ومنتظمة وق�ضائية—ل اإدارية فح�ضب—للتوقيف يف كل حالة فردية. ويجب اأن 

اأو غري ذلك من  ولي�ض جمرد معقوليته  التوقيف  قانونية  ا�ضتبانة مدى  املراجعة  ت�ضمل 

املعايري الأدنى للمراجعة.

زمنية  ولأق�رش فرتة  الأخري  امللذ  تطبيقه،  لدى  يكون احلرمان من احلرية،  اأن  •  ينبغي 
منا�ضبة. وينبغي اأن يحدد القانون كذلك حدا زمنيا مطلقا اأق�ضى للعتقال على اأن يُخلى 

بقدر  للحتجاز  بديلة  تدابري  تطبيق  وينبغي  املدة.  تلك  انتهاء  بعد  فوراً  املعتقل  �ضبيل 

بني. الإمكان على املهاجرين املهرَّ

بني، يجب اإبلغهم باأ�ضباب التوقيف كما يجب اإبلغهم �رشيعا  •  عند توقيف املهاجرين املهرَّ
ه اإليهم وبلغة يفهمونها. باأية تهمة تُوجَّ

بني من حريتهم بالتوقيف اأو العتقال، يحق لهم املثول �رشيعا  •  عند حرمان املهاجرين املهرَّ
اأمام �ضلطة ق�ضائية للعرتا�ض على قانونية اعتقالهم.

وباحرتام  اإن�ضانية  معاملة  من حريتهم  يُحرمون  الذين  بني  املهرَّ املهاجرين  •  يعامل جميع 
املهاجرين  حرمان  وعند  الثقافية.  ولهويتهم  الإن�ضاين  ال�ضخ�ض  يف  الأ�ضيلة  للكرامة 

بني من حريتهم، يُف�ضلون عن الأ�ضخا�ض املدانني. املهرَّ

انظر خ�ضو�ضاً املادتني 9 و10 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية.

وعلوة على ذلك، تت�ضّمن املبادئ التوجيهية الع�رشون ب�ضاأن الإعادة الق�رشية التي اأعّدها 

الأ�ضخا�ض  اعتقال  يُطّبق على  الذي  الدويل  القانوين  الإطار  اإر�ضادات بخ�ضو�ض  اأوروبا  جمل�ض 

)38(
انتظاراً لإعادتهم اإىل بلدانهم.

.(www.coe.int) املبادئ التوجيهية متاحة يف املوقع ال�ضبكي ملجل�ض اأوروبا
 )38(
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املادة 18- اإن�صاء جلنة تن�صيق وطنية

1- ين�ضئ ]الوزيُر املعني[ ]جلنَة/هيئَة[ تن�ضيق وطنية تتاألف من موظفني ر�ضميني من 

]تُدَرج اأ�ضماء الأجهزة ذات ال�ضلة[ وموظفني ر�ضميني من �ضائر الأجهزة املعنية التابعة 
اخلدمات  بتقدمي  املعنية  احلكومية  وغري  احلكومية  املحلية  الهيئات  وممّثلي  للدولة، 

اللزمة يف هذا اخل�ضو�ض.

2- ت�ضطلع ]جلنُة/هيئُة[ التن�ضيق الوطنية باملهام التالية:

الإ�رشاف على عملية تنفيذ هذا القانون وتن�ضيقها؛ )اأ( 

و�ضع ال�ضيا�ضات ]واللوائح التنظيمية[ واملبادئ التوجيهية والإجراءات  )ب( 

وغري ذلك من التدابري لت�ضهيل تنفيذ هذا القانون؛

العمل على اإعداد خطة عمل وطنية ل�ضمان تنفيذ هذا القانون على نحو  )ج( 

�ضامل وفّعال، وت�ضمني اخلطة عملية ا�ضتعرا�ض دوري ملدى حتقيق الأهداف والغايات؛

الإ�رشاف على تنفيذ اللتزامات مبقت�ضى بروتوكول تهريب املهاجرين  )د( 

ورفع تقارير بذلك اإىل [الوزير املعني[ ]الربملان]؛

الهيئات  خمتلف  بني  �ضات  التخ�ضّ واملتعّدد  امل�ضرتك  التعاون  ت�ضهيل  )هـ( 

احلكومية واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية؛

وخا�ضة  املق�ضودة  والوجهة  والعبور  املن�ضاأ  بلدان  بني  التعاون  ت�ضهيل  )و( 

اأجهزة مراقبة احلدود.

3- يُعنيَّ ]يُدَرج ا�ضم اجلهاز/املمثِّل[ ]اأمانًة/اأميناً[ للجنة. وتكون للجنة الأهلية لإن�ضاء 

]جلان فرعية/اأفرقة عاملة[ ح�ضب القت�ضاء.

التعليق

اختياري

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، املواد 2 و7 و10 و14.

املادة 18 اختيارية، مع اأنها تت�ضق مع الغر�ض من الربوتوكول.
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اإن تنفيذ القانون وال�ضيا�ضات العامة ب�ضاأن تهريب املهاجرين اأمر معقد وي�ضتدعي بال�رشورة 

م�ضاركة العديد من الأجهزة التي ي�ضطلع كل منها بدور هام يف اإطار عمله وفق تكاليف وقيود 

خمتلفة. وت�ضري التجارب اإىل اأن اإن�ضاء هيئة تن�ضيق م�ضرتكة فيما بني الأجهزة للتعامل مع ق�ضايا 

التهريب "عرب خمتلف الأجهزة احلكومية" ي�ضاعد كثريا على التن�ضيق �ضواء على م�ضتوى ال�ضيا�ضات 

نها من  ر منتدى للأجهزة ميكِّ العامة اأو على امل�ضتوى العملياتي. وميكن ملثل تلك الهيئة اأن توفِّ

اللتقاء بانتظام لو�ضع اخلطط ومناق�ضة امل�ضائل القانونية وامل�ضائل املتعلقة بال�ضيا�ضات العامة 

وامل�ضائل الإجرائية، واإثارة ق�ضايا فردية وم�ضائل خا�ضة بامليزانية.

ويف الكثري من احلالت، ميكن اأن يتحقق اإن�ضاء مثل تلك الهيئة من دون ا�ضتـــــ�ضدار ت�ضـــريع 

لتن�ضيق  تايلند جلنة  لدى  توجد  بالأ�ضـــخا�ض،  الجتـــــار  �ضياق  ويف  املثــــال،  �ضبيل  فعلى  بذلك. 

ور�ضد الأداء فيمــــا يتعـــلق مبكافحـــة التــــجار بالأ�ضخا�ض )اللجنـــة املعـــــروفة اخت�ضــارا با�ضم 

"CMP Committee"(. وح�ضبما ورد يف القانون الوطني ب�ضاأن مكافحة الجتار بالأ�ضخا�ض:

الق�ضم 23- تتمثل �ضلحيات وواجبات جلنة تن�ضيق ور�ضد الأداء فيما يتعلق مبكافحة 

الجتار بالأ�ضخا�ض فيما يلي:

التنفيذ والتن�ضيق اخلا�ضة بالأجهزة املعنية، �ضواء  اإعداد ور�ضد الأداء وفق خطط   )1(

املدين،  واملجتمع  املحلية  املجتمعات  اأو يف  املحلي  اأو  الإقليمي  اأو  املركزي  امل�ضتوى  على 

ل�ضمان الت�ضاق مع ال�ضيا�ضات العامة وال�ضرتاتيجيات والتدابري ب�ضاأن منع وقمع الجتار 

بالأ�ضخا�ض؛

اإعداد ور�ضد تنفيذ اخلطط واملبادئ التوجيهية فيما يتعلق ببناء قدرات املوظفني   )2(

امل�ضوؤولني عن منع وقمع الجتار بالأ�ضخا�ض؛

يتعلق مبنع وقمع الجتار  وتثقيف اجلمهور فيما  ت�ضميم ور�ضد احلملت لإعلم   )3(

بالأ�ضخا�ض؛

جانب  اإىل  والتدابري،  وال�ضرتاتيجيات  العامة  ال�ضيا�ضات  وفق  الأداء  وتقييم  ر�ضد   )4(

الأداء مبقت�ضى هذا القانون ورفع التقارير اإىل اللجنة بهذا ال�ضاأن؛

متابعة الأداء مبقت�ضى اللتزامات الدولية والتعاون والتن�ضيق مع الأجهزة الأجنبية   )5(

ب�ضاأن امل�ضائل املتعلقة مبنع وقمع الجتار بالأ�ضخا�ض ورفع التقارير اإىل اللجنة بهذا ال�ضاأن؛

و�ضع القواعد واملوافقة على املدفوعات والت�رّشف يف ممتلكات ال�ضندوق مبقت�ضى   )6(

الق�ضم 44 )4(؛

من  م�ضتوى  اأعلى  بلوغ  بغية  القانون  هذا  مبقت�ضى  التنفيذ  خطط  ور�ضد  اإعداد   )7(

الكفاءة يف اإنفاذ القانون والت�ضاق مع قانون مكافحة غ�ضل الأموال وقانون مكافحة الف�ضاد 

على امل�ضتوى الوطني وغريهما من القوانني ذات ال�ضلة، مبا يف ذلك اللتزامات الدولية.

اأداء اأي مهام اأخرى تُكلَّف بها اللجنة.  )8(

]...[

البند 25- يجوز للّجنة وللجنة تن�ضيق ور�ضد الأداء فيما يتعلق مبكافحة الجتار بالأ�ضخا�ض 

اأن تعّينا جلنة فرعية اأو فريقاً عامًل للنظر يف اأي م�ضائل تُكلَّف بها اللجنة وجلنة تن�ضيق 

والقيام  ب�ضاأنها  امل�ضورة  وتقدمي  بالأ�ضخا�ض  الجتار  مبكافحة  يتعلق  فيما  الأداء  ور�ضد 

بتنفيذها ...

)قانون مكافحة الجتار بالأ�ضخا�ض، B.E. 2551 (2008)، تايلند(
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رئي�ض  يراأ�ضها  التي  بالأ�ضخا�ض  الجتار  مكافحة  جلنة  هي  "اللجنة"  ملحوظة: 

الوزراء.

ويتعلق مثال اآخر يف الوليات املتحدة بتطوير برامج توعية وا�ضعة النطاق ملكافحة 

تهريب املهاجرين:

ح�ضب  اخلارجية،  ووزير  العام  النائب  مع  بالت�ضاور  الداخلي،  الأمن  وزير   يتوىل 

القت�ضاء، و�ضع وتنفيذ برنامج توعية وا�ضعة النطاق لتثقيف اجلمهور يف الوليات 

املتحدة وخارجها بالعقوبات املرتتبة على ا�ضتجلب واإيواء اأجانب يف خمالفة لهذا 

الق�ضم.

)البند 274، قانون الهجرة واجلن�ضية ]USC 1324 8[، الوليات املتحدة.(

املادة 19- التدريب والوقاية

تتوىل ]يُدَرج ا�ضم جلنة التن�ضيق الوطنية[ القيام باملهام التالية:

الخت�ضا�ضيني  على  وتعميمها  والتدريبات  واملواد  املعلومات  اإعداد  )اأ( 

املهنيني، مبن فيهم موظفو الهجرة والعدالة اجلنائية الذين يُرّجح اأن يواجهوا املهاجرين 

بني، وذلك مل�ضاعدة هوؤلء املوظفني على منع تهريب املهاجرين ومكافحته مع حماية  املهرَّ

بني و�ضونها؛ حقوق املهاجرين املهرَّ

التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرتان 1 و2 من املادة 14.

مع اأن اللتزام الوارد يف املادة 14 من الربوتوكول اإلزامي، فاإن اأ�ضلوب حتقيق ذلك قد يتباين من 

دولة طرف اإىل اأخرى.

�ضة  وتُلزم الفقرة 1 من املادة 14 الدول الأطراف بتوفري اأو تعزيز برامج التدريب املتخ�ضّ

من اأجل موظفي الهجرة وغريهم من املوظفني املعنيني مبنع تهريب املهاجرين وتوفري املعاملة 

الربوتوكول  من  املادة 14  2 من  الفقرة  فاإن  ذلك،  بني. وعلوة على  املهرَّ للمهاجرين  الإن�ضانية 

تقت�ضي اأن تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع املنظمات الدولية املخت�ضة واملنظمات غري 

احلكومية و�ضائر املنظمات ذات ال�ضلة وعنا�رش املجتمع املدين الأخرى، ح�ضب القت�ضاء، �ضمانا 

لتوفري التدريب اللزم للعاملني يف اأقاليمها مبا يكفي ملنع تهريب املهاجرين ومكافحته والق�ضاء 

عليه. وين�ض الربوتوكول على اأن ي�ضمل هذا التدريب:

• تعزيز اأمن وثائق ال�ضفر وحت�ضني نوعيتها

• ا�ضتبانة وثائق ال�ضفر اأو الهوية املزورة وك�ضفها

اجلماعات  هوية  بك�ضف  يتعلق  فيما  وخ�ضو�ضا  اجلنائية،  ال�ضتخبارية  املعلومات  •  جمع 
وثائق  ا�ضتعمال  واإ�ضاءة  املهاجرين،  نقل  يف  امل�ضتخدمة  والأ�ضاليب  املنّظمة،  الإجرامية 

ال�ضفر اأو الهوية، وو�ضائل الإخفاء امل�ضتخدمة يف عملية التهريب
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بني عند مراكز الدخول واخلروج التقليدية وغري  •  حت�ضني اإجراءات ك�ضف املهاجرين املهرَّ
التقليدية

• توفري املعاملة الإن�ضانية للمهاجرين وحماية حقوقهم

وال�ضيغة املقرتحة يف القانون النموذجي تت�ضّمن اإعطاء امل�ضوؤولية عن التدريب اإىل جلنة 

التن�ضيق الوطنية املعيَّنة، وذلك ل�ضمان تن�ضيق هذه امل�ضاألة بني الوكالت على الوجه ال�ضحيح 

ولكي حتظى باأولوية عالية. بيد اأن هذه الو�ضيلة لي�ضت الوحيدة التي ميكن من خللها تنفيذ 

اللتزام الوارد يف املادة 14. فعلى �ضبيل املثال، ميكن الوفاء باللتزام من خلل اتخاذ تدابري غري 

ت�رشيعية مثل و�ضع برامج تدريبية منا�ضبة �ضمن كل من الأجهزة مبفردها.

اإعداد وتعميم برامج اإعلمية لزيادة الوعي العام باأّن تهريب املهاجرين هو  )ب( 

ن�ضاط اإجرامي كثريا ما ترتكبه جماعات اإجرامـــية منظمة بهـــدف الربح، واأنه يـــ�ضبِّب خماطر 

بني؛ ]تهديدات[ �ضديدة للمهاجرين املهرَّ

التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، املادة 15.

اللتزامات الواردة يف املادة 15 اإلزامية، اأما اأ�ضلوب حتقيقها فهو قد يتباين من دولة طرف اإىل 

اأخرى.

اقت�ضاء  اإىل  �ضعوا  الربوتوكول  ن�ض  �ضائغي  فاإن  الت�رشيعي،  الدليل  يف  اإليه  اأ�ضري  وكما 

جماعات  �ضلوع  وبحقيقة  املهاجرين  تهريب  بطبيعة  عموماً  النا�ض  وعي  لزيادة  تدابري  اتخاذ 

النموذجي  القانون  املقرتحة يف  ال�ضيغة  وت�ضمل  الأن�ضطة.  الكثري من هذه  اإجرامية منظمة يف 

جعل ا�ضتحداث حملت اإعلمية منا�ضبة من م�ضوؤوليات جلنة التن�ضيق املعيَّنة وذلك ل�ضمان اأن 

حتظى هذه الق�ضية املهّمة بالقدر الكايف من التعريف والعناية. ومع ذلك، فاإن المتثال لللتزام 

الوارد يف الفقرة 1 من املادة 15 من الربوتوكول ميكن حتقيقه عن طريق تدابري اأخرى، مبا فيها 

التدابري غري الت�رشيعية.

ومن املهم اأن تراعي ال�ضلطات امل�ضوؤولة، لدى اإعداد احلملت الإعلمية، حق اأي �ضخ�ض 

يف مغادرة اأي بلد، مبا يف ذلك بلده )العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، الفقرة 2 

من املادة 12(، وحقه يف طلب اللجوء. وح�ضب الفقرة 3 من املادة 12 من العهد الدويل اخلا�ض 

باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، فاإن حق املغادرة املذكور اأعله ل يجوز تقييده باأي قيود غري تلك 

التي ين�ض عليها القانون، وتكون �رشورية حلماية الأمن القومي اأو النظام العام اأو ال�ضحة العامة 

اأو الآداب العامة اأو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متما�ضية مع احلقوق الأخرى املعرتف بها 

يف هذا العهد.

مع  الوطني،  ال�ضعيد  على  والتعاون  الإمنائية  الربامج  وتعزيز  ترويج  )ج( 

مراعاة الواقع الجتماعي والقت�ضادي املحيط بالهجرة، واإيلء اهتمام خا�ض للمناطق 



81 الف�ضل الرابع- التن�ضيق والتعاون

الجتماعية-القت�ضادية  الأ�ضباب  مكافحة  اأجل  من  واجتماعيا،  اقت�ضاديا  ال�ضعيفة 

اجلذرية لتهريب املهاجرين، مثل الفقر والتخلّف.

التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 3 من املادة 15.

اللتزام الوارد يف الفقرة 3 من املادة 15 اإلزامي، اأما اأ�ضلوب حتقيقه فهو قد يتباين من دولة 

طرف اإىل اأخرى.

كما اأ�ضري اإليه يف الدليل الت�رشيعي، واعرتافا باأن اأحد الأ�ضباب اجلذرية للتهريب يعود اإىل 

رغبة النا�ض يف الهجرة، �ضعيا للبتعاد عن ظروف الفقر وال�ضطهاد وبحثا عن حياة اأف�ضل، فاإن 

الفقرة 3 من املادة 15 تقت�ضي القيام برتويج اأو تعزيز الربامج الإمنائية من اأجل معاجلة اأ�ضباب 

امل�رشِّعني  وعلى   .)82 الفقرة   ،372 �ض  الت�رشيعي،  )الدليل  الجتماعية-القت�ضادية  التهريب 

و�ضائغي الن�ضو�ض القانونية اأن يلحظوا اأن الأحكام املتعلقة باملنع �ضمن الربوتوكول يجب اأن 

تُقراأ مقرتنة باملادة 31 من التفاقية والتي تتعلق مبنع جميع اأ�ضكال اجلرمية املنظمة.
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عن طريق البحر

التعليق

ين�ضب الرتكيز الرئي�ضي يف املادة 8 من بروتوكول تهريب املهاجرين على تي�ضري اإجراءات العمل 

ب�ضاأن اإنفاذ القانون فيما يتعلق بتهريب املهاجرين بوا�ضطة �ضفن دول اأطراف اأخرى. فقد ت�ضعى 

الدولة الطرف اإىل التعاون مع غريها من الدول الأطراف فيما يتعلق بال�ضفن التي ترفع علمها 

هي، اأو ال�ضفن التي ترفع علم دول اأطراف اأخرى، اأو ال�ضفن العدمية اجلن�ضية، اأو �ضفينة �ضبيهة 

ب�ضفينة لي�ض لها جن�ضية.

وعلوة على ذلك، فاإن الفقرة 6 من املادة 8 من الربوتوكول تقت�ضي اأن تعنّي كل دولة طرف 

�ضلطة مركزية ملعاجلة احلالت البحرية، مّما يقت�ضي اإجراًء ت�رشيعيا لإقامة ال�ضلطة والن�ض على 

ال�ضلحيات ال�رشورية، مبا فيها �ضلحية الإذن لدولة طرف اأخرى باتخاذ اإجراء �ضد �ضفن ترفع 

علم تلك الدولة الطرف و�ضلحية التما�ض التفوي�ض من دولة طرف اأخرى لتخاذ اإجراء �ضد 

�ضفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف. وقد تكون ال�ضلطة املركزية اأي�ضا معنية بالت�ضال بالدولة 

ال�ضاحلية بغية طلب اإذن الدولة ال�ضاحلية باتخاذ اإجراء �ضد �ضفينة داخل بحرها الإقليمي )انظر 

القانون النموذجي، الفقرة 7 من املادة 23(.

وكما اأ�ضري اإليه يف الدليل الت�رشيعي، قد يكون من ال�رشوري �ضّن ت�رشيعات تنفيذية تن�ض 

على �ضلحيات اإنفاذ القوانني بالن�ضبة لل�ضفن التي ترفع علما اأجنبيا )الدليل الت�رشيعي، �ض386، 

الفقرة 96(. ويف هذا ال�ضاأن، �ضيتعني على الدول النتباه اإىل م�ضائل مثل الن�ض على �ضلحيات 

وا�ضتخدام  والعتقال،  القب�ض  لإلقاء  و�ضلحيات  املعلومات،  على  واحل�ضول  بالتفتي�ض  للقيام 

القانونية  احلماية  وتوفري  املرجعية،  بال�ضلطة  اخلا�ضة  الأدلة  وتقدمي  معقولة،  القوة يف حدود 

املنا�ضبة للموظفني املعنيني. واأما م�ضاألة ما اإذا كان ذلك يتم حتقيقه من خلل الإحالة اإىل قانون 

وطني قائم اأو من خلل ا�ضتحداث �ضلحيات حمددة يف �ضياق تهريب املهاجرين، فيتم تناولها 

ب�ضكل اأف�ضل على امل�ضتوى الوطني.

الغر�ض من التعاون: منع وقمع التهريب عن طريق البحر

الوطنية  القوانني  �ضياغة  لدى  الأطراف،  الدول  تتذّكر  اأن  اجلوهرية  الأهمية  ذات  الأمور  من 

ب�ضاأن هذه امل�ضاألة، الأغرا�ض الأ�ضا�ضية للربوتوكول، اأي: منع ومكافحة تهريب املهاجرين وكذلك 

بني. اأما  تعزيز التعاون بني الدول الأطراف حتقيقا لتلك الغاية، مع حماية حقوق املهاجرين املهرَّ

يف �ضياق التعاون على مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البحر، فاإن حتقيق هذه الأهداف 

�ضيتطلب اإيلء بع�ض امل�ضائل عناية خا�ضة، ومنها ما يلي:

•  اأهداف اإنفاذ القانون. ما هي القوانني وال�ضيا�ضات العامة والإجراءات التي ينبغي و�ضعها 
اإيجابية  م�ضاهمة  البحر  يف  بها  يُ�ضطلع  التي  القانون  اإنفاذ  اأن�ضطة  ت�ضهم  اأن  ل�ضمان 

بالفعل يف حتقيق م�ضالح العدالة اجلنائية املتمثلة يف حتديد هوية امل�ضوؤولني عن تهريب 
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املثال،  �ضبيل  فعلى  ق�ضائياً؟  وملحقتهم  معهم  والتحقيق  البحر  طريق  عن  املهاجرين 

بني الذين يتم اعرتا�ضهم يف البحر معلومات قّيمة ب�ضاأن  قد تكون لدى املهاجرين املهرَّ

اأو  اإّل على رّد املهاجرين  التي ل ترّكز  واأ�ضاليب عملهم. واإن املمار�ضات  بني  هوية املهرِّ

اإعادتهم اإىل بلدانهم من دون اإتاحة اأّي فر�ضة ل�ضتخل�ض املعلومات �ضتوؤدي على الأرجح، 

بالإ�ضافة اإىل ما تثريه من �ضواغل تتعلق بحقوق الإن�ضان، اإىل فقدان معلومات ا�ضتخبارية 

بني. واأدلة مهمة حول اأن�ضطة املهرِّ

•  الأهداف املتعلقة بحقوق الإن�ضان واجلوانب الإن�ضانية. كيف ميكن للأن�ضطة التي يُ�ضطلع 
وكيف  فـــيها؟  امل�ضمــــولني  الأ�ضخا�ض  كـــــل  وكـــرامة  �ضلمة  ت�ضـــمن  اأن  البحر  يف  بها 

ميكن للأن�ضطة التي يُ�ضطلع بها يف البحر اأن تراعـــي اعتــــبارات الــــحماية بغية اجتناب 

الرف�ض غري املق�ضود حلق �ضخ�ض يف طلب احلماية الدولية اأو اجتناب الإعــــادة غيــــر 

عر�ضة  ال�ضخ�ض  الأ�ضا�ضية  الإن�ضانية  حقوقه  فيه  تكون  مكان  اإىل  ل�ضخ�ض  املقــــ�ضودة 

للمخاطر؟

ال�ضياق: اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار

املواد من 7 اإىل 9 من بروتوكول تهريب املهاجرين ينبغي اأن تُقراأ يف �ضياق قانون البحار الدويل، 

وخا�ضة اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ل�ضنة 1982 )التي ي�ضار اإليها با�ضم "التفاقية" يف 

الوطنية  القوانني  �ضياغة  ولدى  النموذجي(.  القانون  من  اخلام�ض  الف�ضل  على  التايل  التعليق 

لتنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين، فاإن الدول الأطراف بحاجة اإىل �ضمان الت�ضاق مع التفاقية. 

كما يُلَحظ اأن القانون النموذجي ل ي�ضعى اإىل تنفيذ بع�ض الأحكام ذات ال�ضلة من التفاقية.

تت�ضّمن التفاقية املبداأ العام يف القانون الدويل باأن ال�ضفن تكون لها جن�ضية الدولة التي 

يحق لها رفع علمها )الفقرة 1 من املادة 91(. والفقرة 1 )ب( من املادة 4 من القانون النموذجي، 

علم  ترفع  �ضفينة  تُرتكب على ظهر  التي  باجلرائم  يتعلق  فيما  الق�ضائية  الولية  والتي حتدد 

لـــدولة  اخلـــال�ضة  الق�ضائية  للولية  تخ�ضع  ال�ضفن  اأن  ذلك  اأي�ضاً.  املبداأ  الدولة، جت�ّضد هذا 

الَعلَم يف اأعايل البحار، اإل يف حــالت ا�ضتثنائية من�ضو�ض عليها املعاهدات ومبقت�ضى التفاقية 

)الفقرة 1 من املادة 92(. وعلى دولة الَعلَم اأن متار�ض وليتها و�ضيطرتها على ال�ضفن التي ترفع 

علمها يف امل�ضائل الإدارية والتقنية والجتماعية )املادة 94 من التفاقية(.

تعمل يف  اأجنبية  �ضفينة  اإجراء �ضد  ما  دولة  تتخذ  الدويل، قد  البحار  قانون  ومبقت�ضى 

تهريب املهاجرين عن طريق البحر. وللدولة ال�ضاحلية اأن تتخذ اإجراء �ضد مثل تلك ال�ضفينة داخل 

للدولة  اأعله(. كما ميكن  النموذجي  القانون  املادة 4 من  التعليق على  بحرها الإقليمي )انظر 

ال�ضاحلية اأي�ضا اأن تتخذ اإجراء �ضد �ضفينة اأجنبية يف منطقتها املتاخمة اأو من خلل ممار�ضة 

حق املطاردة احلثيثة )املادتان 33 و111 من التفاقية(. ول تُطلب موافقة دولة الَعلَم على تلك 

الإجراءات مبقت�ضى الأحكام املنطبقة من التفاقية.

ويف املنطقة املتاخمة، يجوز للدولة ال�ضاحلية ممار�ضة ال�ضيطرة اللزمة من اأجل منع اأو 

اأو بحرها  اإقليمها  معاقبة قيام �ضفينة اأجنبية بخرق قوانينها واأنظمتها املتعلقة بالهجرة داخل 

الإقليمي )املادة 33 من التفاقية(. وي�ضبح حق املطاردة احلثيثة وارداً عندما تكون لدى اإحدى 

الدول ال�ضاحلية اأ�ضباب وجيهة للعتقاد باأن �ضفينة اأجنبية انتهكت قوانني واأنظمة تلك الدولة. 

الدولُة  مبوجبه  مُتاِر�ض  الذي  والإجراء  احلثيثة  املطاردة  يف  احلق  نطاق   111 املادة  وحتدد 

ال�ضاحلية ذلك احلق.
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وعلوة على ذلك، فاإن جلميع الدول حق الزيارة مبوجب املادة 110 من التفاقية. وعمل 

باملادة 110، يجوز ل�ضفينة حربية ت�ضادف �ضفينة اأجنبية )عدا ال�ضفن التي تكون لها ح�ضانة( يف 

اأعايل البحار اأن تزور ال�ضفينة وتعتليها لغر�ض تفتي�ضها اإذا توافرت اأ�ضباب معقولة لل�ضتباه يف 

اأن ال�ضفينة تزاول اأن�ضطة معينة، ومنها احلالت التي تكون فيها ال�ضفينة بل جن�ضية اأو تكون يف 

الواقع من جن�ضية ال�ضفينة احلربية نف�ضها على الرغم من رفعها علما اأجنبيا اأو رف�ضها اإظهار 

حق  ممار�ضة  ويجوز  اخلال�ضة،  القت�ضادية  املنطقة  على  اأي�ضا   110 املادة  تُطّبق  كما  علمها. 

الزيارة وفق اأحكام املادة 58 من التفاقية. وحق الزيارة ا�ضتثناء للمبداأ العام القائم على ولية 

دولة الَعلَم اخلال�ضة على �ضفنها يف اأعايل البحار )املادة 92 من التفاقية(.

ومبوجب الفقرة 7 من املادة 8 من بروتوكول تهريب املهاجرين، يجوز للدولة الطرف، اإذا 

توافرت لها اأ�ضباب وجيهـة لل�ضتبـاه يف اأن اإحدى ال�ضفـن �ضالعة يف تهريب املهاجرين عن طريق 

البحر، ول حتمل اأية جن�ضية اأو رمبا ُجعلـت �ضبيهة ب�ضفينة لي�ض لها جن�ضية، اأن تعتلي تلك ال�ضفينة 

وتفت�ضها. واإذا ُعرث على دليل يوؤكد ال�ضتباه، يجوز للدولة الطرف اأن تتخذ التدابري املنا�ضبة وفقا 

للقانونني الداخلي والدويل ذوي ال�ضلة.

وت�ضع املواد من 7 اإىل 9 من بروتوكول تهريب املهاجرين اإطارا للتعاون بني الدول الأطراف 

للت�رشف فيما يتعلق بتهريب املهاجرين عن طريق البحر. وين�ض الإطار على اأن للدولة الطرف اأن 

لة لديها، اأو ل جن�ضية لها،  عي اأنها م�ضجَّ تطلب، فيما يتعلق باإحدى ال�ضفن التي ترفع َعلَمها اأو تدَّ

اأو ُجعلـت �ضبيهة ب�ضفينة لي�ض لها جن�ضية، امل�ضاعدةَ من دولة طرف اأخرى لقمع ا�ضتعمال ال�ضفينة 

لغر�ض تهريب املهاجرين )الربوتوكول، الفقرة 1 من املادة 8(.

اإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن الإطار يت�ضّمن اآلية تتيح لأي دولة طرف اأن تخوِّل، فيما يخ�ض �ضفينة 

حتمل علمها، دولة طرفا اأخرى باعتلء ال�ضفينة وتفتي�ضها واتخاذ غري ذلك من التدابري املنا�ضبة 

بحقها من اأجل قمع ا�ضتخدام ال�ضفينة لغر�ض تهريب املهاجرين عن طريق البحر )الربوتوكول، 

الفقرة 2 من املادة 8(.

الفقرة 3 من املادة 9 من بروتوكول تهريب املهاجرين

من املهم اأن ي�ضتذكر امل�رشِّعون، لدى النظر يف التدابري التي ميكن اتخاذها يف البحر، الأحكام 

الوقائية الواردة يف الفقرة 3 من املادة 9 من بروتوكول تهريب املهاجرين، والتي تن�ض على اإيلء 

ذ وفقا للف�ضل الثاين من الربوتوكول، ل�رشورة  العتبار الواجب، يف اأي تدبري يُتَّخذ اأو يُعتمد اأو يُنفَّ

عدم الإخلل اأو امل�ضا�ض )اأ( بحقوق الدول امل�ضاطئة والتزاماتها وممار�ضتها لوليتها الق�ضائية 

وفقا لقانون البحار الدويل )امل�ضار اإليه اأعله(؛ و)ب( ب�ضلحية دولة الَعلَم يف ممار�ضة الولية 

الق�ضائية وال�ضيطرة يف ال�ضوؤون الإدارية والتقنية والجتماعية املتعلقة بال�ضفينة.

وقد مت ت�ضميم الف�ضل اخلام�ض من القانون النموذجي على مثال م�رشوع القانون النموذجي 

ب�ضاأن تعاطي املخدرات لعام 2000 الذي �ضاغه برنامج الأمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات 

بهدف امل�ضاعدة على تنفيذ التفاقيات الدولية ب�ضاأن مراقبة املخدرات. واملواد من 7 اإىل 9 من 

بروتوكول تهريب املهاجرين ت�ضتند اإىل املادة 17 من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الجتار غري 

امل�رشوع يف املخدرات واملوؤثرات العقلية لعام 1988.
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املادة 20- تو�صيع نطاق الولية الق�صائية مبقت�صى هذا الف�صل

اإ�ضافًة اإىل الولية الق�ضائية املن�ضو�ض عليها يف املادة 4، يُطبَّق هذا الف�ضل على 

ال�ضلوك الذي مُياَر�ض خارج ]يُدَرج ا�ضم الدولة[ على منت �ضفينة توجد اأ�ضباب وجيهة 

لل�ضتباه يف كونها �ضالعة، على نحو مبا�رش اأو غري مبا�رش، يف تهريب املهاجرين عن طريق 

البحر، اإذا كانت ال�ضفينة:

ل حتمل اأّي جن�ضية اأو رمبا ُجعلـت �ضبيهة ب�ضفينة لي�ض لها جن�ضية؛ )اأ( 

اأو  اأجنبيا  َعلما  ترفع  اأنها  املعنية، مع  الدولة  الواقع جن�ضية  حتمل يف  )ب( 

ترف�ض اإظهار اأي َعلم؛

ترفع َعلماً اأو حتمــل عـــلمات ت�ضجيل لدولة طرف يف الربوتوكول غري  )ج( 

]يُدَرج ا�ضم الدولة[.

التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرات 1 و2 و7 من املادة 8.

كما اأ�ضري اإليه يف الدليل الت�رشيعي، فاإن تاأكيد �رشيان الولية الق�ضائية على التهريب عن طريق 

البحر �رشط م�ضبق اأ�ضا�ضي لتنفيذ املواد من 7 اإىل 9 من الربوتوكول بفعالية )الدليل الت�رشيعي، �ض 

386، الفقرة 95(. ومن املهم قراءة هذه املادة مقرتنة باملادة 4 من القانون النموذجي.

يف  "�ضالعة"  امل�ضطلح  اأن  اإىل  الربوتوكول،  من   8 املادة  على  التف�ضريية  امللحوظة  وت�ضري 

تهريب املهاجرين ينبغي اأن يُفهم مبعناه الوا�ضع. فعلى �ضبيل املثال، يجب اأن ي�ضمل ال�ضفن الأم 

التي يتم اعرتا�ضها بعد اأن يكون املهاجرون قد نُقلوا اإىل �ضفن اأ�ضغر لإنزالهم على الرب، وكذلك 

بني )الأعمال التح�ضريية، �ض 506.(. ال�ضفن التي حتمل فقط مهاجرين مهرَّ

ووفق الفقرة 2 من املادة 92 من اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار، ل يجوز لل�ضفينة 

ح�ضبما  اإياها  اأو  اإياهما  م�ضتخدمة  دولتني،  من  اأكرث  اأعلم  اأو  دولتني  علَمي  تبحر حتت  التي 

يلئمها، اأن تدعي لنف�ضها اأي جن�ضية من هذه اجلن�ضيات اأمام اأي دولة اأخرى، ويجوز اعتبارها 

يف حكم ال�ضفينة عدمية اجلن�ضية.

املادة 21- تعيني �صلطة وطنية خمت�صة

الأطراف  الدول  من  وغريها  الدولة[  ا�ضم  ]يُدَرج  بني  التعاون  ت�ضهيل  1- لأغرا�ض 

يف الربوتوكول من اأجل منع وقمع تهريب املهاجرين عــن طـــريق البــحر، يعنيِّ ]الوزير 

املعني[ كتابًة �ضلطًة اأو �ضلطات لل�ضطلع باملهام التالية:

تلّقي طلبات امل�ضاعدة من دول الربوتوكول وال�ضتجابة لها؛ )اأ( 

اإر�ضال طلبات امل�ضاعدة اإىل دول الربوتوكول؛ )ب( 
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ا�ضم  ]يُدَرج  علم  رفع  يف  �ضفينة  حق  اأو  الت�ضجيل  تاأييد  طلبات  تلّقي  )ج( 

الدولة[ وال�ضتجابة لها؛

تلّقي طلبات التفوي�ض من دول الربوتوكول لتخاذ التدابري املنا�ضبة ]كما  )د( 

هو مبنّي يف هذا الف�ضل[ وال�ضتجابة لها؛

اإر�ضال طلبات التفــوي�ض اإىل دول الربوتوكــول لتخـــاذ التدابري املنا�ضبة  )هـ( 

]كما هو مبنّي يف هذا الف�ضل[.

ة دون اإبطاء لأيِّ طلب يرد مبقت�ضى  2- ت�ضتجيب ال�ضلطة اأو ال�ضلطات الوطنية املخت�ضّ

الفقرة 1.

التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 6 من املادة 8.

اإليه يف الدليل الت�رشيعي، فاإن الفقرة 6 من املادة 8 من الربوتوكول تقت�ضي  ح�ضبما هو م�ضار 

اأن تقوم كل دولة طرف بتعيني �ضلطة مركزية ملعاجلة احلالت البحرية، مما قد يقت�ضي اإجراًء 

دولة  تفوي�ض  �ضلحية  �ضيما  ول  ال�رشورية،  ال�ضلحيات  على  والن�ض  �ضلطة  لإر�ضاء  ت�رشيعيا 

اإجراء ب�ضاأن �ضفن ترفع علمها )الدليل الت�رشيعي، �ض 387، الفقرة 98(.  اأخرى باتخاذ  طرف 

وتلتزم الدول الأطراف، مبقت�ضى الفقرة 6 من املادة 8 من الربوتوكول، باإبلغ الأمني العام للأمم 

املتحدة ب�ضلطتها املعّينة لكي يت�ضنى نقل تلك املعلومات اإىل جميع الدول الأطراف.

والدولة املعنية هي التي تبّت يف م�ضاألة املكان الذي �ضتوجد فيه ال�ضلطة الوطنية املخت�ضة. 

لكن من املهم اأن تعمل ال�ضلطة الوطنية املخت�ضة على نحو وثيق وبتعاون مع اأي �ضلطة وطنية 

اأو حملية اأخرى يكون لها دور فيما يتعلق بامل�ضائل ذات ال�ضلة. فعلى �ضبيل املثال، ي�ضري الدليل 

الت�رشيعي اإىل اأن على الدول، لدى حتديد املكان ل�ضلطتها املعّينة، اأن تنظر يف عوامل من بينها 

تي�ضري �ضبل الو�ضول اإىل �ضجل ال�ضحن الوطني بغية توفري تاأكيد الت�ضجيل، وتي�ضري التن�ضيق مع 

ترتيبات  وو�ضع  البحري،  القانون  باإنفاذ  املعنية  ال�ضلطات  فيها  الأخرى، مبا  الداخلية  الأجهزة 

لت�ضيري الأعمال على مدار ال�ضاعة طوال اليوم )الدليل الت�رشيعي، �ض 387، الفقرة 98(. وت�ضمل 

العتبارات الأخرى ذات ال�ضلة مكان مراكز تن�ضيق الإنقاذ ومراكز الإنقاذ الفرعية التي تُن�ضاأ 

 وعلوة على ذلك، ينبغي لل�ضلطة الوطنية 
)39(

وفقا للتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ يف البحر.

املخت�ضة اأن تكون م�ضوؤولة اأي�ضا عن الطلبات املر�َضلة اإىل دول اأطراف اأخرى. وبالتايل، ينبغي اأن 

تكون قادرة على تلّقي الطلبات من ال�ضلطات الداخلية )اجلمارك وال�رشطة واأجهزة اإنفاذ القانون 

الأخرى( واأن تكون يف و�ضع ميّكنها من امل�ضاركة يف الإر�ضال اإىل دول اأجنبية )الدليل الت�رشيعي، 

�ض 387، الفقرة 98(.

باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  تزويد مكتب  ينبغي  ة،  �ضلطة وطنية خمت�ضّ تعيني  ولدى 

واجلرمية ببياناتها التف�ضيلية حتى يت�ضنى اإدراج تلك املعلومات �ضمن الدليل الإلكرتوين املبا�رش 

لل�ضلطات الوطنية املخت�ضة الذي يتوّله مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1405، الرقم 23489. املزيد من املعلومات متاح يف املوقع 
 )39(

.www.imo.org ال�ضبكي
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�صني املادة 22- تعيني موظفني مفوَّ

1- يجوز اأن يقوم ]الوزير املعني[ بتعيني اأيِّ ]�ضابط �رشطة[ ]موظف جمارك[ ]اأيِّ 

�ضاً مبهام للأغرا�ض  �ضخ�ض اآخر اأو فئة اأخرى من الأ�ضخا�ض[ كتابًة ليكون موظفا مفوَّ

التي تتعلق مبمار�ضة ال�ضلحيات مبقت�ضى هذا الف�ضل.

2- تكون �ضلحيات املوظف املفوَّ�ض ]يُدَرج بيان بال�ضلحيات اأو اإحالة مرجعية اإىل 

القانون الوطني ذي ال�ضلة[.

التعليق

اختياري

كما اأ�ضري اإليه يف مقّدمة هذا الف�ضل، فاإن اأن�ضطة التعاون يف جمال اإنفاذ القانون يف البحار تثري 

ومقت�ضيات  البحار،  �ضلمة احلياة يف  املعقدة، مبا يف ذلك حتديات �ضمان  امل�ضائل  عددا من 

هذه  �ضوء  ويف  احلماية.  ملقت�ضيات  اأن�ضطة  اأي  مراعاة  �ضمان  اإىل  واحلاجة  اجلنائية،  العدالة 

�ضة  املفوَّ ال�ضلحيات  �ضلطة ممار�ضة  النظر يف ح�رش  الت�رشيعية  الهيئات  توّد  التعقيدات، فقد 

بالتدريب  يتمتعون  الذين  ال�ضباط،  اأو  امل�ضوؤولني  ن�ضبيا من  الربوتوكول يف عدد �ضغري  مبوجب 

اللزم والكفاءة واملعدات اللزمة )الدليل الت�رشيعي، �ض 388، الفقرة 101(.

وقد يحتاج امل�رشِّعون اإىل النظر يف م�ضاألة ال�ضلحيات املمنوحة اإىل املوظفني املفوَّ�ضني، 

وخا�ضة اأن اأولئك املوظفني �ضيعملون يف بع�ض احلالت خارج الإقليم الوطني. واإذا كانت هذه 

اإحالت  ت�ضمني  املنا�ضب  من  يكون  فقد  القائمة،  الوطنية  القوانني  يف  تناولها  مت  قد  امل�ضائل 

ت�ضمل  �ضوف  اخل�ضو�ض،  وجه  على  ال�ضياق  هذا  ويف  القائمة.  الوطنية  القوانني  اإىل  مرجعية 

العتبارات ذات ال�ضلة ما يلي:

• �ضلحيات اإيقاف ال�ضفن واعتلئها واحتجازها
• �ضلحيات التفتي�ض وال�ضبط

• �ضلحيات ا�ضتجواب الأ�ضخا�ض املوجودين على منت ال�ضفينة
•  القدرة على ال�ضتعانة مب�ضاعدين من قبيل املرتجمني وغريهم من الأ�ضخا�ض الذين قد 

تلزم م�ضاعدتهم من الناحية العملية )مثل مهند�ضي ال�ضفن والفنيني امليكانيكيني(

•  القدرة على اإحالة الأ�ضخا�ض املوجودين على منت ال�ضفينة اإىل ال�ضلطات املعنية، مبا فيها 
�ضلطات اإنفاذ القانون، ومبا فيها كذلك الأجهزة امل�ضوؤولة عن تقييم طلبات احلماية الدولية

قائمة  �ضلحيات  اإىل  مرجعية  اإحالت  و�ضع  على  القت�ضار  املمكن  من  يكون  وحيثما 

مبقت�ضى قانون معمول به، فينبغي تدقيق تلك الإحالت املرجعية بعناية ل�ضمان تطبيقها على 

احلالت التي يكون فيها املوظف على منت �ضفينة حتمل علَما اأجنبيا.

�صني   املادة 23- �رسوط وقيود ممار�صة املوظفني املفوَّ

�صالحيات خا�صة ب�صاأن اإنفاذ القوانني

1- اأيُّ �ضلحيات ممنوحة للموظفني املفوَّ�ضني مبقت�ضى هذا الف�ضل متاَر�ض فيما 

يتعلق باأيِّ �ضفينة ورد و�ضفها يف الفقرة 1 )ب( من املادة 4، اأو املادة 20 لأغرا�ض ك�ضف 

تهريب املهاجرين عن طريق البحر واتخاذ التدبري املنا�ضب ب�ضاأنه.
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2- ل يجوز ممار�ضة تلك ال�ضلحيات فيما يتعلق ب�ضفينة خارج حدود بحر ]يُدَرج 

اأو حتمل علمات  الربوتوكول  دول  اأخرى من  دولة  وترفع علم  الإقليمي  الدولة[  ا�ضم 

ت�ضجيل خا�ضة بتلك الدولة با�ضتثناء احلالت التي:

منطقتها  �ضمن  ال�ضيطرة  يف  ها  حقَّ الدولة[  ا�ضم  ]يُدَرج  فيها  مُتاِر�ض  )اأ( 

املتاخمة اأو يف املطاردة احلثيثة؛

ال�ضلطة الوطنية املركزية[ قد منح  ]رئي�ض  ]الوزير املعني[  يكون فيها  )ب( 

تفوي�ضا بذلك.

3- ل مينح ]الوزير املعني[ ]رئي�ض ال�ضلطة الوطنية املركزية[ التفوي�ض املذكور يف 

الفقرة 2 )ب( اإل بعد التاأكد من اأّن:

دولة الربوتوكول طلبت امل�ضاعدة من ]يُدرج ا�ضم الدولة[ لأغرا�ض ك�ضف  )اأ( 

تهريب املهاجرين اأو منعه واتخاذ الإجراء املنا�ضب؛ اأو

لهذا  تت�رشف  باأن  الدولة[  ا�ضم  ]يُدَرج  لت  خوَّ قد  الربوتوكول  دولة  )ب( 

الغر�ض.

4- يفر�ض ]الوزير املعني[ ]رئي�ض ال�ضلطة الوطنية املركزية[ ما يلزم من �رشوط اأو 

قيود على ممار�ضة ال�ضلحيات لتنفيذ اأيِّ �رشوط اأو قيود تفر�ضها دولة الربوتوكول.

5- يجوز اأن مينح ]الوزير املعني[ ]رئي�ض ال�ضلطة الوطنية املركزية[، �ضواء مببادرة 

منه اأو ا�ضتجابة لطلب من اإحـــدى دول الربوتوكول، تفوي�ضا لإحدى دول الربوتوكول لكي 

متار�ض، فيما يتعلق ب�ضفــــينة تعــــود اإىل ]يُدَرج ا�ضم الدولة[، �ضلحــــيات تتوافق مع تلــــك 

التــــي مُينَُح املوظفون املفوَّ�ضون اإّياها مبوجب هذا الف�ضل لكن رهنا بال�رشوط والقيود 

التي قد يفر�ضها، اإن ُوجدت.

6- ل مت�ض الفقرة 5 اأعله باأيِّ اتفاق اأُبرم اأو قد يرُبم با�ضم ]يُدَرج ا�ضم الدولة[ تلتزم 

مبقت�ضاه ]يُدَرج ا�ضم الدولة[ بعدم العرتا�ض على ممار�ضة اأيِّ دولة اأخرى، فيما يخ�ض 

�ضفينة عائدة اإىل ]يُدَرج ا�ضم الدولة[، �ضلحيات تتوافق مع تلك املمنوحة اإىل موظفني 

مفوَّ�ضني مبقت�ضى هذا الف�ضل.

7- ل متاَر�ض ال�ضلحيات التي مُينَُح املوظفون املفوَّ�ضون اإّياها مبوجب هذا الف�ضل 

ال�ضلطة  ]رئي�ض  املعني[  ]الوزير  من  تفوي�ض  دون  مــن  دولة  لأيِّ  الإقليمي  البحر  يف 

الدولة على ممار�ضة تلك  تلك  اإل يف حالة موافقة  الذي ل مينحه  املركزية[  الوطنية 

ال�ضلحيات.
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التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرتان 2 و5 من املادة 8.

ن  م بدقة التوقيت الذي مُيكَّ يُق�ضد باملادة 23 من القانون النموذجي اأن تر�ضي اإطارا وا�ضحا ينظِّ

فيه املوظفون املفوَّ�ضني من اتخاذ اإجراء فيما يتعلق ب�ضفينة توجد اأ�ضباب وجيهة لل�ضتباه بكونها 

�ضالعة يف تهريب املهاجرين عن طريق البحر. وينطبق هذا الإطار فيما يخ�ض:

•  �ضفينة ترفع علم الدولة )الفقرة 1 )ب( من املادة 4، والفقرة 1 )ب( من املادة 20 من 
القانون النموذجي(

•  �ضفينة لي�ض لها جن�ضية اأو ُجعلـت �ضبيهة ب�ضفينة لي�ض لها جن�ضية )املادة 20 )1( من القانون 
النموذجي(

•  �ضفينة ترفع علم دولة اأخرى طرف يف بروتوكول تهريب املهاجرين )املادة 20 )3( من 
القانون النموذجي(

وفيما يخ�ض �ضفينة ترفع علم الدولة، تن�ض الفقرة 1 من املادة 23 من القانون النموذجي 

على ممار�ضة �ضلحيات اإنفاذ القانون من جانب املوظفني املفوَّ�ضني. لكن يلَحظ مع ذلك اأن 

الدولة قد تكون لديها فعل ت�رشيعات وطنية قائمة ت�ضمح مبمار�ضة �ضلحيات الإنفاذ املنا�ضبة 

فيما يخ�ض ال�ضفن التي ترفع علمها.

وحتدد الفقرة 5 من املادة 23 الإجراء الذي �ضيّتبعه �ضخ�ض رفيع امل�ضتوى �ضمن احلكومة 

)اأحد الوزراء اأو رئي�ض ال�ضلطة الوطنية املخت�ضة( من اأجل تفوي�ض دولة طرف اأخرى مبمار�ضة 

�ضلحيات الإنفاذ فيما يخ�ض �ضفينة ترفع علم الدولة.

ورهنا بالظروف، قد تُطبَّق الفقرة 6 من املادة 23 فيما يخ�ض �ضفينة ترفع علم الدولة.

اأو ُجعلـت �ضبيهة ب�ضفينة لي�ض لها جن�ضية، فاإن  اأما فيما يخ�ض �ضفينة لي�ض لها جن�ضية 

الفقرة 1 من املادة 20 من القانون النموذجي تن�ض على ممار�ضة �ضلحيات الإنفاذ من جانب 

املوظفني املخوَّلني. ويف هذا ال�ضياق، قد تنطبق الفقرة 1 )ب( من املادة 4 )انظر التعليق على 

لقانون  املتحدة  الأمم  باتفاقية  يتعلق  فيما  النموذجي  القانون  من  اخلام�ض  والف�ضل   4 املادة 

البحار(.

واأما فيما يتعلق ب�ضفينة ترفع علم دول اأخرى من الدول الأطراف يف الربوتوكول وتوجد 

خارج حدود البحر الإقليمي للدولة، فاإن الإطار الوارد يف املادة 23 من القانون النموذجي ي�ضمل 

عددا من العنا�رش.

داخل  اإجراًء  تّتخذ  اأن  م�ضاطئة  لدولة  يجوز  الدويل،  البحار  قانون  اأنه مبقت�ضى  ر  ويُذكَّ

بحرها الإقليمي فيما يخ�ض �ضفنا اأجنبية )انظر التعليق على املادة 4 من القانون النموذجي(. 

وميكن تناول ممار�ضة �ضلحيات الإنفاذ ب�ضاأن قوانني وطنية منف�ضلة تتعلق بقانون البحار.

فيما  الإنفاذ  �ضـــلحيات  مبمار�ضة  التفـــوي�ض  فاإن   ،23 املادة  من   2 الفقرة  ومبوجب 

يتعــــلق ب�ضفينة ترفع علم دولة طرف اأخــــرى وتوجد خارج حدود البحر الإقليــــمي للدولة ينبـــغي 
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احل�ضــــول عليه من �ضخ�ض رفيع امل�ضتوى داخل احلكومة )اأحد الوزراء اأو رئي�ض ال�ضلطة الوطنية 

املخت�ضة(.

ومع ذلك، فاإن مقت�ضى احل�ضول على تفوي�ض حمدد ل ينطبق عندما متار�ض الدولة حقها 

يف املراقبة يف املنطقة املتاخمة اأو احلق يف املطاردة احلثيثة فيما يخ�ض ال�ضفينة )الفقرة 2 )اأ( 

من املادة 23( )انظر التعليق على الف�ضل اخلام�ض من القانون النموذجي فيما يتعلق باتفاقية 

الأمم املتحدة لقانون البحار(. ويف هذا ال�ضياق، فاإن ممار�ضة �ضلحيات الإنفاذ قد يتم تناولها 

يف قوانني وطنية منف�ضلة تتعلق بقانون البحار.

دولة  علم  ترفع  ب�ضفينة  يتعلق  فيما  الإنفاذ  �ضلحيات  مبمار�ضة  التفوي�ض  منح  ويجوز 

طرف اأخرى اإذا طلبت تلك الدولة الطرف م�ضاعدة الدولة اأو فّو�ضتها باتخاذ اإجراء فيما يتعلق 

بال�ضفينة )الفقرة 3 من املادة 23(.

وفيما يتعلق مبمار�ضة �ضلحيات الإنفاذ ب�ضاأن �ضفينة موجودة داخل البحر الإقليمي لدولة 

اأخرى، فاإنه ل يجوز اتخاذ اإجراء بحق ال�ضفينة من دون موافقة الدولة ال�ضاحلية، كما تن�ض على 

ذلك الفقرة 7 من املادة 23 من القانون النموذجي واتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار.

ي�ضمل البحر  اإليه فيما يتعلق باملادة 4 من القانون النموذجي، فاإن "الإقليم"  اأ�ضري  وكما 

الإقليمي لدولة م�ضاطئة، وفق ما جاء يف اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار. وكما اأ�ضري اإليه يف 

امللحوظات التف�ضريية على املادة 7 من بروتوكول تهريب املهاجرين:

املفهوم هو اأن التدابري املبيَّنة يف الف�ضل الثاين من الربوتوكول ل ميكن اتخاذها يف 

املياه الإقليمية لدولة اأخرى اإل باإذن اأو ترخي�ض من الدولة ال�ضاحلية املعنية. وهذا املبداأ 

را�ضخ متاماً يف قانون البحار ول حاجة اإىل اإعادة ذكره يف الربوتوكول.

)الوثيقة A/55/383/Add.1، الفقرة 98؛ الأعمال التح�ضريية، �ض 494.(

ب�ضاأن �ضفينة مبقت�ضى الف�ضل اخلام�ض  القانون  اإنفاذ  وفيما يخ�ض ممار�ضة �ضلحيات 

 9 املادة  من   3 الفقرة  يف  الوقائية  الأحكام  اإىل  امل�رّشعني  نظر  يُلفت  النموذجي،  القانون  من 

من بروتوكول تهريب املهاجرين ب�ضاأن دولة الَعلَم والدولة امل�ضاطئة )انظر التعليق على الف�ضل 

اخلام�ض اأعله(.

املادة 24- اإطار عملي للتدابري يف البحار

1- ل يجوز اتخاذ اأيِّ تدبري يف البحر مبقت�ضى هذا الف�ضل اإل من جانب �ضفن حربية 

اأو طائرات ع�ضكرية اأو �ضفن اأو طائرات اأخرى ]مبا فيها �ضفن اجلمارك وخفر ال�ضواحل 

وال�رشطة[ حتمل علمات وا�ضحة وي�ضهل تبنّي اأنها يف �ضلك خدمة حكومية واأنها ماأذون 

لها القيام بذلك.
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التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 4 من املادة 9.

اإن حتديد هوية ال�ضفن باعتبارها يف �ضلك خدمة حكومية ميكن حتقيقه على الأرجح عن طريق 

جمموعة من العلمات املادية ولون ال�ضفينة والأعلم الر�ضمية )الرايات(.

2- عند اتخاذ تدابري �ضد �ضفينة وفقا لهذا الف�ضل، يُطلب من املوظف املفوَّ�ض اتخاذ 

جميع اخلطوات ال�رشورية التالية:

توفري احلماية للمهاجرين من العنف الذي ميكن اأن يُ�ضلَّط عليهم، �ضواء  )اأ( 

م مبقت�ضى هذا القانون؛ من جانب اأفراد اأو جماعات، ب�ضبب كونهم هدفا لل�ضلوك املجرَّ

ب�ضبب  للخطر  �ضلمتهم  اأو  تتعّر�ض حياتهم  الذين  املهاجرين  م�ضاعدة  )ب( 

م مبقت�ضى هذا القانون؛ كونهم هدفا لل�ضلوك املجرَّ

مراعاة ما للن�ضاء والأطفال من احتياجات خا�ضة؛ )ج( 

�ضمان �ضلمة الأ�ضخا�ض املوجودين على منت ال�ضفينة ومعاملتهم معاملة  )د( 

اإن�ضانية؛

واللتزامات  الإن�ضان  تُتَّخذ للتزامات حقوق  تدابري  اأيِّ  امتثال  �ضمان  )هـ( 

الإن�ضانية، مبا يف ذلك احلق يف مغادرة اأيِّ بلد واحلق يف طلب اللجوء واحلماية الدولية 

واللتزام بعدم الإعادة الق�رشية؛

املراعاة الواجبة ل�رشورة عدم تعري�ض اأمن ال�ضفينة اأو حمولتها للخطر؛ )و( 

اأو القانونية  املراعاة الواجبة ل�رشورة عدم امل�ضا�ض بامل�ضالح التجارية  )ز( 

لدولة الَعلَم اأو اأيِّ دولة اأخرى ذات م�ضلحة؛

العمل يف حدود الإمكانيات املتاحة على كفالة اأن يكون اأيُّ تدبري يُتَّخذ  )ح( 

ب�ضاأن ال�ضفينة �ضليماً من الناحية البيئية.

التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 1 من املادة 9؛ والفقرات 1-4 من املادة 16؛ 

والفقرة 1 من املادة 19.

اإن اللتزام الوارد يف الفقرة 1 )اأ( من املادة 9 من الربوتوكول بكفالة �ضلمة جميع الأ�ضخا�ض 

املوجودين على منت �ضفينة ما ومعاملتهم معاملة اإن�ضانية اأثناء اأن�ضطة التعاون على اإنفاذ القانون 

خا�ضا  ارتباطا  اللتزام  هذا  ويرتبط  الأطراف.  الدول  جميع  اإىل  بالن�ضبة  اإلزامي  البحار  يف 

باملواقف التي تُعرَت�ض فيها ال�ضفن يف البحار باعتبار ذلك جزءاً من التدابري احلدودية املتخذة 
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امللحة  احلاجة  حيث  من  فقط  لي�ض  ال�ضلمة،  ب�ضاأن  تبعات  وهناك  املهاجرين.  تهريب  لقمع 

بني( املوجودين على منت  ل�ضمان ال�ضلمة البدنية جلميع الأ�ضخا�ض )مبن فيهم املهاجرين املهرَّ

اأّية �ضفينة يتم اعرتا�ضها ولكن اأي�ضا فيما يتعلق ب�ضمان اأن يحال اأي اأ�ضخا�ض معر�ضني للأذى 

)من جانب اأع�ضاء يف جماعات اإجرامية منظمة مثل( اأو يبدون رغبة يف ال�ضعي للح�ضول على 

املخت�ضة  ال�ضلطات  اإىل  اللجئني(  قانون  اأو  الإن�ضان  قانون حقوق  )اإما مبوجب  دولية  حماية 

منا�ضب  اإىل مكان  ال�ضفينة  املبَعدين عن  املهاجرين  نقل  اأي�ضا �ضمان  ال�رشوري  املنا�ضبة. ومن 

ي�ضبحون فيه اآمنني.

ومبوجب الفقرتني 2 و3 من املادة 16 من الربوتوكول، فاإن الدول الأطراف اتفقت على 

ر للمهاجرين حماية ملئمة من العنف الذي ميكن اأن ي�ضلَّط  اتخاذ "التدابري املنا�ضبة" لكي توفِّ

للمهاجرين الذين  املنا�ضبة"  "امل�ضاعدة  اأو جماعات، وعلى توفري  اأفراد  عليهم، �ضواء من جانب 

تتعّر�ض حياتهم اأو �ضلمتهم للخطر ب�ضبب كونهم هدفا لل�ضلوك املبنّي يف املادة 6 من الربوتوكول. 

املهاجرين عن  �ضياق تهريب  ال�ضلة على وجه اخل�ضو�ض يف  اللتزامات قد تكون وثيقة  وهذه 

بني على منت  ترك مهاجرين مهرَّ اأو  �ضفينة  رّد  املثال، جمرد  �ضبيل  كان، على  اإذا  البحر  طريق 

بني يف اأيدي اأع�ضاء يف جماعة اإجرامية منّظمة. وهذا  �ضفينة �ضيعني عمليا ترك املهاجرين املهرَّ

على  ال�رشر  �ضيلحق  الإن�ضان،  حقوق  �ضعيد  على  خطرية  ل�ضواغل  اإثارته  جانب  اإىل  الت�رشف، 

بني  الأرجح باأهداف اإنفاذ القانون والتي تكون امل�ضاهمة يف حتقيقها اأف�ضل لو اأن املهاجرين املهرَّ

املعلومات منهم مبعرفة  ا�ضتخل�ض  اأجل  اللزمة من  املرافق  لهم  وُوفرت  اآمن  اإىل مكان  نُقلوا 

�ضني. حمققني متخ�ضّ

اأن تراعي،  ومبوجب الفقرة 4 من املادة 16 من الربوتوكول، تتفق الدول الأطراف على 

لدى تطبيق اأحكام املادة 16، ما للن�ضاء والأطفال من احتياجات خا�ضة. و�ضيلزم النظر يف كيفية 

الوفاء بهذا اللتزام على النحو الأف�ضل من الناحية العملية. فعلى �ضبيل املثال، ت�ضمل العتبارات 

ر موظفني من كل اجلن�ضني وموظفني مفوَّ�ضني مدرَّبني تدريبا منا�ضبا يف  ذات ال�ضلة �ضمان توفُّ

العملية و�ضمان توافر امل�ضتلزمات الأ�ضا�ضية مثل املحارم الن�ضائية وطعام وحفا�ضات الأطفال.

ومبقت�ضى الفقرة 1 من املادة 16 من الربوتوكول، اتفقت الدول الأطراف على اأن تتخذ، 

مبا يّت�ضق مع التزاماتها مبوجب القانون الدويل، كل التدابري املنا�ضبة، مبا يف ذلك �ضّن الت�رشيعات 

عند القت�ضاء، "ل�ضون وحماية حقوق الأ�ضخا�ض الذين يكونون هدفاً لل�ضلوك املبنّي يف املادة 6 

من ]هذا[ الربوتوكول، ح�ضبما مينحهم اإياها القانون الدويل املنطبق، وبخا�ضة احلق يف احلياة 

واحلق يف عدم اخل�ضوع للتعذيب اأو غريه من اأ�ضكال املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية 

اأو املهينة." وت�ضري الفقرة 1 من املادة 19 على نحو اأكرث �رشاحة اإىل اللتزام، بتنفيذ اتفاقية عام 
1951 اخلا�ضة بو�ضع اللجئني، حيثما انطبقت، وخا�ضة مبداأ عدم الإعادة ق�رشا الوارد فيها.

ولتلك اللتزامات تبعات خا�ضة يف �ضياق التعاون يف جمال اإنفاذ القانون يف البحار. وقد 

اأخذ ي�ضمل بقدر  لحظت مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ضوؤون اللجئني اأن م�ضطلح "نظم الدخول" 

متزايد ل التدابري املتخذة عند احلدود فح�ضب واإمنا اأي�ضا عمليات العرتا�ض املق�ضود بها منع 

الأفراد من بلوغ و/اأو دخول اإقليم ما اأو اعرتا�ضهم اأو اإيقافهم. وتُتخذ هذه التدابري على نحو 

متزايد خارج اإقليم الدولة املعنية ويف اأعايل البحار وحتى يف اإقليم دول ثالثة. وبعبارة اأخرى، 

ر على نطاق وا�ضع، فاإن اأن�ضطة اإنفاذ القانون التي يُ�ضطلع بها يف البحار اإمنا هي جزء  وكما يُت�ضوَّ

من نظم الدخول. وتدعو مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ضوؤون اللجئني اإىل ا�ضتخدام نظم دخول تراعي 

التزاماتها  احرتام  يف  الدول  وواجب  النا�ض  احتياجات  العتبار  يف  وتاأخذ  احلماية  مقت�ضيات 

مبوجب القانون الدويل حلقوق الإن�ضان وقانون اللجئني، مبا يف ذلك مبداأ عدم الإعادة الق�رشية. 
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وتكفل نظم الدخول املراعية للحماية عدم التطبيق العتباطي لتدابري املراقبة امل�رشوعة، وتتيح 

احلماية  �ضعيد  على  املحددة  الحتياجات  ذات  الأخرى  واملجموعات  اللجوء  طالبي  حتديد 

 
)40(

وال�ضماح لهم بالو�ضول اإىل اإقليم ميكن فيه تقييم احتياجاتهم ومعاجلتها على الوجه ال�ضحيح.

لني باتخاذ اإجراء بحق  وي�ضمل "م�ضوؤولو الدخول" الذين يعملون يف تلك النظم اأي موظفني خموَّ

تهريب املهاجرين عن طريق البحر. وعليه، فاإن ت�رشفاتهم يجب اأن تراعي اللتزامات املتعلقة 

بحقوق الإن�ضان واللتزامات الإن�ضانية، مبا فيها حق كل الأ�ضخا�ض يف مغادرة اأي بلد، مبا فيها 

بلدهم، وحق كل الأ�ضخا�ض يف طلب اللجوء وغري ذلك من تدابري احلماية الدولية. ونظرا للطبيعة 

املعقدة التي تت�ضم بها امل�ضائل املرتبطة بالمتثال لتلك املعايري عمليا، فمن املرّجح اأن حتتاج الدول 

اإىل النظر يف ا�ضتحداث اأدوات لت�ضهيل التنفيذ، مثل مدونات قواعد ال�ضلوك ومدونات املمار�ضات 

واإجراءات العمليات القيا�ضية والتدريب املتخ�ض�ض للموظفني امل�ضوؤولني عن الدخول.

اللجئني  ل�ضوؤون  املتحدة  للأمم  ال�ضامية  للمفو�ضية  التنفيذية  اللجنة  اأ�ضدرت  وقد 

يتيح  وقد   
)41(

.)97 (LIV)-2003 ال�ضتنتاج ب�ضاأن �ضمانات احلماية يف تدابري العرتا�ض )رقم"
بالعرتا�ض. فعلى  يتعلق  الوطنية فيما  املمار�ضة  اإر�ضادات توجيهية مفيدة يف تطوير  ال�ضتنتاج 

�ضبيل املثال، تو�ضي اللجنة التنفيذية مبا يلي:

عليها  تقع  الإقليمية  مياهها  اأو  ال�ضيادي  اإقليمها  �ضمن  العرتا�ض  يجري  التي  •  الدولة 
امل�ضوؤولية الرئي�ضية عن معاجلة اأي احتياجات للأ�ضخا�ض املعرَت�ضني فيما يتعلق باحلماية.

•  ينبغي اأن تراعي تدابري العرتا�ض الفرق الأ�ضا�ضي مبقت�ضى القانون الدويل بني اأولئك 
الذين ي�ضعون اإىل احلماية الدولية ويحتاجونها واأولئك الذين ميكنهم اللجوء اإىل حماية 

البلد الذين يحملون جن�ضيته اأو حماية بلد اآخر.

•  ينبغي األ توؤدي تدابري العرتا�ض اإىل حرمان طالبي اللجوء واللجئني من الو�ضول اإىل 
�ضبل احلماية الدولية اأو اإىل اإعادة من هم بحاجة اإىل احلماية الدولية، على نحو مبا�رش 

اأو غري مبا�رش، اإىل حدود الأقاليم التي ت�ضبح فيها حياتهم اأو حريتهم مهّددة ا�ضتنادا اإىل 

�ضبب وارد يف التفاقية اأو توجد فيها لدى ال�ضخ�ض م�ضوغات اأخرى للحماية ا�ضتنادا اإىل 

القانون الدويل. والأ�ضخا�ض املعرَت�ضون الذين تت�ضح حاجتهم اإىل احلماية الدولية يجب 

اأن تُتاح لهم �ضبل الو�ضول اإىل حلول دائمة.

•  يجب اإعادة الأ�ضخا�ض املعرَت�ضني الذين ل يلتم�ضون احلماية الدولية اأو املتاأكدين من عدم 
حاجتهم اإليها على وجه ال�رشعة اإىل بلدان من�ضاأهم اأو اأي بلد اآخر يحملون جن�ضيته اأو 

يقيمون فيه ب�ضكل اعتيادي.

•  ينبغي اأن يخ�ضع كل الأ�ضخا�ض، مبن فيهم امل�ضوؤولون يف الدولة واملوظفون يف الكيانات 
التجارية الذين ينفذون تدابري اعرتا�ض، لتدريب متخ�ض�ض ي�ضمل الو�ضائل املتاحة لتوجيه 

ون عن احتياجات تتعلق باحلماية الدولية اإىل ال�ضلطات  الأ�ضخا�ض املعرَت�ضني الذين يعربِّ

ال�ضامية  املتحدة  الأمم  اإىل مفو�ضية  اأو  فيها  التي حدث العرتا�ض  الدولة  املنا�ضبة يف 

ل�ضوؤون اللجئني، حيثما يكون ذلك ملئما. 

املفو�ضية ال�ضامية للأمم املتحدة ل�ضوؤون اللجئني، "حماية اللجئني والهجرة املختلطة: خطة عمل من 
 )40(

ع�رش نقاط"، كانون الثاين/يناير 2007 .

.www.unhcr.org متاح يف املوقع ال�ضبكي
 )41(
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�ض احلياة للخطر يف البحار املادة 25- �ضمانات فيما يتعلق بتعرُّ

لي�س يف هذا القانون ما مي�سُّ بالتزام ]اأيِّ �صخ�س[ ]اأيِّ موظف مفوَّ�س[ ]رّبان 

�صفينة[ بتقدمي امل�صاعدة ملن يوجدون يف حمنة يف عر�س البحر.

التعليق

اإلزامي

امل�صدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 5 من املادة 8؛ واملادة 98 من اتفاقية الأمم 

املتحدة لقانون البحار.

ل�صالمة احلياة يف البحر الأهمية الق�صوى. ويف اأي موقف يف البحر تكون فيه احلياة يف خطر، 

وتنفيذ  �صياغة  وينبغي  احلياة.  على  خطر  اأي  ودرء  بال�صالمة  العناية  هو  الأول  اللتزام  فاإن 

له  الإنقاذ  واجب  باأن  وعي  على  امل�صوؤولون  املوظفون  يكون  اأن  ي�صّمن  مبا  الالزمة  الت�رشيعات 

الأولوية على اأي اأولويات اأخرى، مبا فيها اإنفاذ القانون. ومن املهم اأن يعي املوظف امل�صوؤولون باأنه 

يف اأي ظرف تثبت فيه املحنة يف البحر، ل بّد من القيام بالإنقاذ حتى واإن مل يُ�صتبه يف التهريب.

يف  امل�صتخدمة  اللغوية  ال�صياغة  يف  البحر  يف  الأرواح  على  باحلفاظ  اللتزام  ويتج�ّصد 

الفقرة 5 من املادة 8 من بروتوكول تهريب املهاجرين والتي تن�س على اأّل تتخذ الدول الأطراف 

اأي تدابري اإ�صافية دون اإذن �رشيح من دولة الَعلَم، "با�صتثناء التدابري ال�رشورية لإزالة خطر و�صيك 

على حياة الأ�صخا�س اأو التدابري املنبثقة من اتفاقات ثنائية اأو متعددة الأطراف تت�صل باملو�صوع."

ويقع على عاتق رّبان ال�صفينة اللتزام بتقدمي امل�صاعدة ملن هم يف حمنة يف عر�س البحر. 

وذلك تقليد بحري عريق والتزام مبوجب القانون الدويل. وتن�س اتفاقية الأمم املتحدة لقانون 

البحار على ما يلي:

تطلب كل دولة من رّبان ال�صفينة التي ترفع علمها، باأن يقوم، قدر و�صعه من دون 

تعري�س ال�صفينة اأو طاقمها اأو ركابها خلطر جدي، مبا يلي:

تقدمي امل�صاعدة لأي �صخ�س وجد يف البحار معر�صا خلطر ال�صياع؛ )اأ( 

التوجه بكل ما ميكن من ال�رشعة لإنقاذ اأي اأ�صخا�س يف حالة ا�صتغاثة اإذا  )ب( 

اأُخطر بحاجتهم اإىل امل�صاعدة ويف حدود ما يكون هذا العمل متوقعا منه ب�صورة معقولة.

)اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار، الفقرة 1 من املادة 98.(

يُطبَّق كذلك على غريها من  بل  البحار،  اأعايل  امل�صاعدة على  تقدمي  واجب  يقت�رش  ول 

املناطق البحرية ومنها، على �صبيل املثال، املناطق القت�صادية اخلال�صة.

ويُذكر اأن واجب تقدمي امل�صاعدة ملن يوجدون يف حمنة يف البحر تكفله اتفاقيات اأخرى 

اأي�صا، منها التفاقية الدولية ل�صالمة الأرواح يف البحر لعام 1974. ومبوجب التفاقية الدولية 

باأن "ت�صمن توفري امل�صاعدة لأي  للبحث والإنقاذ يف البحر لعام 1979، تلتزم الدول الأطراف 

اأو  و�صعه  اأو  ال�صخ�س  ذلك  جن�صية  عن  النظر  ب�رشف   ... البحر  يف  حمنة  يف  يوجد  �صخ�س 
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من  وغريها  الطبية  احتياجاتهم  "توّفر  واأن   )10-1-2 )الف�ضل  فيها"  يوجد  التي  الظروف 

للبحث  الدولية  التفاقية  من   2-3-1 )الف�ضل  اآمن  مكان  اإىل  وتو�ضلهم  الأخرى،  الحتياجات 

والإنقاذ يف البحر(.

البحر  يف  الأرواح  ل�ضلمة  الدولية  التفاقية  على  تعديلت  اأُجريت   ،2006 عام  ويف 

والتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ يف البحر، اعتُمدت برعاية املنظمة البحرية الدولية، ودخلت 

حيز التنفيذ. ووفق تلك التعديلت، يُطلب من احلكومات/الدول املتعاقدة جملة اأمور ومنها اأن 

امل�ضاعدة عن طريق  يقدمون  الذين  ال�ضفن  ربابنة  اإعفاء  ي�ضمن  بينها مبا  فيما  وتتعاون  تن�ضق 

انت�ضال اأ�ضخا�ض معّر�ضني للخطر يف البحر من التزاماتهم وتوخي اأقل قدر اإ�ضايف من النحراف 

عن م�ضار ال�ضفينة املق�ضود، وترتيب الإنـزال عن ال�ضفن يف اأ�رشع وقت ممكن عمليا. كما تُلزم 

التعديلت الربابنة الذين انت�ضلوا اأ�ضخا�ضا يف حمنة يف البحر مبعاملة اأولئك الأ�ضخا�ض معاملة 

اإن�ضانية يف حدود قدرات ال�ضفينة.

ومن وثائق املنظمة البحرية الدولية ذات ال�ضلة الأخرى املبادئ التوجيهية ب�ضاأن معاملة 

الأ�ضخا�ض الذين يتم اإنقاذهم يف البحر )جلنة ال�ضلمة البحرية MSC 78/26/Add.2، املرفق 

34( والتعميم املعنون "مبادئ تتعلق بالإجراءات الإدارية لإنزال الأ�ضخا�ض الذين يتم اإنقاذهم يف 

)42(
.(FAL.3/Circ. 194) "البحر

وفيما يلي مراجع مفيدة ب�ضاأن هذه امل�ضاألة:

•  تقرير مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ضوؤون اللجئني ب�ضاأن معاملة الأ�ضخا�ض الذين يتم اإنقاذهم 
يف البحر: ال�ضتنتاجات والتو�ضيات املنبثقة عن الجتماعات واجتماعات املائدة امل�ضتديرة 

(A/AC.259/17) ًللخرباء التي عقدتها مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ضوؤون اللجئني موؤّخرا

•  املنظمة البحرية الدولية/مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ضوؤون اللجئني، الإنقاذ يف البحر: دليل 
 Rescue at Sea: A Guide to املبادئ واملمار�ضات املطبقة على املهاجرين واللجئني

Principles and Practice as Applied to Migrants and Refugees )متاح يف املوقع 
)www.imo.org ال�ضبكي

املادة 26- التعوي�ض عن اخل�صارة اأو ال�رسر

اخليار األف

ي�ضتحق ]حائز احلقوق القانونية[ يف ال�ضفينة تعوي�ضا ]معقول[ عن اخل�ضائر اأو 

الأ�رشار التي تكّبدها نتيجة التدابري التي اّتخذها موظف مفوَّ�ض مبقت�ضى هذا الف�ضل، 

اأو يُزَعم اأنه اّتخذها، عندما:

يَثبت اأّن اأ�ضباب التدابري املتخذة ل اأ�ضا�ض لها؛ )اأ( 

ل يكون قد �ضدر عن ال�ضفينة ]اأو اأيِّ �ضخ�ض على منت ال�ضفينة[ اأيُّ فعل  )ب( 

غ التدابري املتخذة. ي�ضوِّ

.www.imo.org متاح يف املوقع ال�ضبكي
 )42(
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اأو

اخليار باء

اأو  ]معقوال[ عن اخل�صائر  تعوي�صا  ال�صفينة  القانونية يف  ي�صتحق حائز احلقوق 

االأ�رضار التي تكّبدها نتيجة تدابري اتخذها موظٌف مفوَّ�س مبقت�صى هذا الف�صل، اأو 

يُزَعم اأنه اّتخذها، عندما يثبت اأّن اأ�صباب التدابري املتخذة ال اأ�صا�س لها، اإال اإذا كان قد 

غ التدابري املتخذة. �صدر عن ال�صفينة ]اأو اأيِّ �صخ�س على منت ال�صفينة[ اأيُّ فعل ي�صوِّ

التعليق

اإلزامي

امل�صدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 2 من املادة 9.

ت�صري الفقرة 2 من املادة 9 من الربوتوكول اإىل التعوي�س عندما "يثبت اأن اأ�صباب التدابري املتخذة 

غ التدابري املتَّخذة.  ... قائمة على غري اأ�صا�س ... �رضيطة اأال تكون ال�صفينة قد ارتكبت اأي فعل ي�صوِّ

فعلى �صبيل املثال، ال�صفينة التي تر�صو عن علم بالقرب من �صفينة اأّم قد تكون بذلك الفعل، قد 

اأبدت اأ�صبابا لال�صتباه يف اأنها �صالعة يف ن�صاطات تلك ال�صفينة االأم، حتى واإن ثبت عدم �صحة 

اأ�صباب معقولة، عندما يطلب منها ذلك  تتوقف، من دون  التي ال  ال�صفينة  اآخر،  ذلك. وكمثال 

موظف مفوَّ�س ي�صقط عنها التاأهل للتعوي�س هي اأي�صا.

والفقرة 2 من املادة 9 من بروتوكول تهريب املهاجرين ت�صبه يف بع�س جوانبها املادتني 110 

)حق الزيارة( و111 )حق املطاردة احلثيثة( من اتفاقية االأمم املتحدة لقانون البحار، اإذ تن�س 

هاتان املادتان من االتفاقية اأي�صا على حق ال�صفينة يف التعوي�س اإذا ثبت اأن االإجراء املتخذ يف 

اإطار ممار�صة حق الزيارة اأو حق املطاردة احلثيثة ال اأ�صا�س له اأو غري مربَّر )انظر الفقرة 3 من 

املادة 110 والفقرة 8 من املادة 111 من اتفاقية االأمم املتحدة لقانون البحار(.

وهناك طائفة من ال�صخ�صيات الطبيعية واالعتبارية )م�صتاأجر ال�صفينة مثال( التي قد تتكبد 

خ�صائر اأو تلحقها اأ�رضار يف تلك الظروف. وبناًء عليه، فقد اأُدرج امل�صطلح "حائز احلقوق القانونية 

يف ال�صفينة" بني قو�صني معقوفتني. وقد يحتوي القانون الوطني على �صيغة لغوية اأكرث دقة.

اخلا�س  اأوروبا  اتفاق جمل�س  ال�صياغة يف  ب�صاأن  االإ�صافية  االإر�صادات  بع�س  يوجد  وقد 

باالجتار غري امل�رضوع عن طريق البحر، بخ�صو�س تنفيذ للمادة 17 من اتفاقية االأمم املتحدة 

وقد تتيح املادة 26 من االتفاق 
 )43(

ملكافحة االجتار غري امل�رضوع يف املخدرات واملوؤثرات العقلية.

خيارات حمتملة لتنفيذ الفقرة 2 من املادة 9 من بروتوكول تهريب املهاجرين:

املادة 26- االأ�رضار

1- اإذا تكّبد اأّي �صخ�س، �صواء اأكان طبيعيا اأم كان اعتباريا، لدى اتخاذ اإجراء عمال 

باملادتني 9 و10 اأعاله، خ�صارة اأو �رضرا اأو اإ�صابة نتيجة الإهمال اأو اأي خطاأ اآخر يُعزى اإىل 

الدولة املتدّخلة، تدفع هذه االأخرية تعوي�صا عن ذلك.

جمل�س اأوروبا، جمموعة املعاهدات االأوروبية، رقم 156.
 )43(
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2- عندما يُتخذ الإجراء على نحو ل ت�ضّوغه �رشوط هذا التفاق، تدفع الدولة املتدّخلة 

تعوي�ضا عن اأي خ�ضائر اأو اأ�رشار اأو اإ�ضابات واقعة. كما تدفع الدولة املتدّخلة تعوي�ضا 

اأي�ضا عن اأي خ�ضارة اأو اأ�رشار اأو اإ�ضابات اإذا ثبت اأن ال�ضبهات ل اأ�ضا�ض لها و�رشيطة األَّ 

تكون ال�ضفينة التي اعتُليت، اأو م�ضغلها اأو طاقمها، قد ارتكبوا اأي فعل ي�ضّوغ ذلك.

ذة  )املادة 26 من اتفاق جمل�ض اأوروبا اخلا�ض بالجتار غري امل�رشوع عن طريق البحر املنفِّ

للمادة 17 من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الجتار غري امل�رشوع يف املخدرات واملوؤثرات 

العقلية.(
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بني باإعادة املهاجرين املهرَّ

املادة 27- ت�صمية الهيئة اأو الهيئات

1- تتوىل ]ال�ضلطة املخت�ضة[ تنفيذ الوظائف املبّينة يف هذا الف�ضل.

2- ]ال�ضلطة املخت�ضة[، لدى اأدائها لوظائفها:

يجوز لها اأن تتعاون مع املنظمات الدولية ذات ال�ضلة، مبا فيها مفو�ضية  )اأ( 

الأمم املتحدة ل�ضوؤون اللجئني واملنظمة الدولية للهجرة؛

عليها اأن متتثل لأيِّ قوانني ]وطنية اأو دولية[ ذات �ضلة. )ب( 

التعليق

اختياري

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 6 من املادة 18.

القانون  املهّمة مبقت�ضى  الق�ضايا  العديد من  وتثري  م�ضاألة معّقدة  بني  املهرَّ املهاجرين  اإعادة  اإن 

الدويل، وخ�ضو�ضاً قانون حقوق الإن�ضان وقانون اللجئني والقانون الإن�ضاين. وقد جتد الدول 

للإ�رشاف على  معيَّنة  البنية احلكومية  واحدة �ضمن  تكون هيئة  اأن  فائدة يف �ضمان  الأطراف 

اإجراءات عملية الإعادة وتن�ضيقها، واإن مل يكن ذلك مطلوبا مبوجب الربوتوكول.

التعــــاون مع املنظمــــات الدوليـــة  ت�ضـــهيل الإعادة من خــــلل  ويف عـــدد من الدول، يتم 

مثل املنظمة الدولية للهجرة ومفو�ضية الأمم املتحدة ل�ضوؤون اللجئني. وقد يلزم توفري تفوي�ض 

بهذا ال�ضاأن.

عمل  على  املحافظة  بها  يُق�ضد  النموذجي  القانون  من   27 املادة  من  )ب(   2 والفقرة 

قوانني قائمة اأخرى ب�ضاأن، على �ضبيل املثال، اإ�ضدار جوازات ال�ضفر وامل�ضائل الأخرى ذات ال�ضلة 

بالهجرة. وهي قد ل تكون �رشورية يف جميع النظم القانونية.
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 املادة 28- اإحالة املهاجرين من ذوي الحتياجات املحددة 

فيما يخ�ض احلماية

1- ت�ضمن ]ال�ضلطة املخت�ضة[، لدى اأدائها لوظائفها مبوجب هذا الف�ضل، اأن يحال 

اللجوء  قوانني  مبقت�ضى  الدولية  احلماية  يلتم�ضون  الذين  بون  املهرَّ املهاجرون  ب�رشعة 

الوطنية اأو التفاقية اخلا�ضة بو�ضع اللجئني اأو القانون الدويل اأو اأولئك الذين لديهم 

احتياجات خا�ضة اإىل احلماية اإىل ال�ضلطات ]املنا�ضبة[ ]املخت�ضة[ للبّت يف حالتهم.

اللجئني  ل�ضوؤون  املتحدة  الأمم  ملفو�ضية  يُ�ضمح  اأن  املخت�ضة[  ]ال�ضلطة  2- ت�ضمن 

الذين  الأ�ضخا�ض  من  غريهم  اأو  اللجوء  طالبي  من  بني  املهرَّ املهاجرين  اإىل  بالو�ضول 

يدخلون �ضمن نطاق اهتمام املفو�ضية.

التعليق

اختياري

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 1-3 من املادة 16، والفقرة 1 من املادة 19.

اللتزام باملادتني 16 و19 من الربوتوكول اإلزامي. اأما الكيفية الدقيقة للوفاء بتلك اللتزامات 

فقد تختلف من دولة طرف اإىل اأخرى.

وين�ض املبداأ التوجيهي 1 من مبادئ جمل�ض اأوروبا التوجيهية ب�ضاأن الإعادة الق�رشية على 

�رشورة اأن "تتخذ الدولة امل�ضيفة تدابري للت�ضجيع على العودة الطوعية التي يجب اأن تُف�ضل على 

العودة الق�رشية. وعليها تقييم الربامج التي نّفذتها لهذا الغر�ض وحت�ضينها لدى ال�رشورة."

د هويتهم باأنهم جزء من موجات الهجرة  بون كثريا ما يُكت�ضفون اأو حُتدَّ واملهاجرون املهرَّ

بون من اأ�ضحاب املطالب امل�رشوعة باحلماية  "املختلطة". اأي اأنه قد يكون هناك مهاجرون مهرَّ
اأو مبقت�ضى  اللجئني  املتعلقة مبركز  اتفاقية عام 1951  املثال، مبقت�ضى  �ضبيل  الدولية، على 

القانون الدويل حلقوق الإن�ضان ب�ضبب خطر حقيقي من تعر�ضهم اإىل التعذيب اأو غريه من اأ�ضكال 

املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة لدى عودتهم. ومن الأمور الأ�ضا�ضية اأن تُتاح 

بني الذين هم بحاجة اإىل احلماية الدولية فر�ضة حقيقية للتما�ض هذه احلماية. للمهاجرين املهرَّ

اأو  بون تعّر�ضوا اإىل الجتار بالأ�ضخا�ض  واأثناء عملية التهريب، قد يكون املهاجرون املهرَّ

غريه من اجلرائم اخلطرية مثل العتداء اجلن�ضي اأو اأّي �ضكل اآخر من اأ�ضكال العنف. وحتى اإذا 

كان هوؤلء املهاجرون غري موؤهلني للحماية الدولية اأو ل يلتم�ضونها، فاإنهم قد يكونون بحاجة، مع 

ذلك، اإىل الو�ضول اإىل تدابري احلماية املطّبقة )مثل الإجراءات وامل�ضاعدات املتخ�ض�ضة املتاحة 

ل�ضحايا الجّتار بالأ�ضخا�ض(.

وموظفي  احلدود  حر�ض  )مثل  املواجهة  من  الأمامية  اخلطوط  يف  العاملون  واملوظفون 

من  يلزم  ما  لديهم  يكون  لن  اخلام�ض(  الف�ضل  املفوَّ�ضني مبقت�ضى  واملوظفني  العتقال  مراكز 

الوقت اأو اخلربة اأو الكفاءة لتقييم طلبات اللجوء اأو لتقييم ما اإذا كان اأحد الأ�ضخا�ض من �ضحايا 

املذكورين  الأمامية  فاإن موظفي اخلطوط  املثال. ومع ذلك،  �ضبيل  كامل، على  تقييما  الجتار 

)مثل  معينة  فئات  �ضمن  يندرجون  الذين  للأ�ضخا�ض  الأويل  التحديد  هام يف  بدور  ي�ضطلعون 
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طالبي اللجوء اأو �ضحايا الجتار امل�ضتبه بهم( واإحالة اأولئك الأ�ضخا�ض اإىل ال�ضلطات املخت�ضة 

املنا�ضبة. و�ضيحتاج موظفو اخلطوط الأمامية على الأرجح اإىل مبادئ توجيهية واإجراءات عمل 

قيا�ضية وتدريب على تلك امل�ضائل اإىل جانب اآليات ل�ضمان اإر�ضاء علقات عمل قوية مع ال�ضلطات 

املخت�ضة ذات ال�ضلة.

بني الذين يكونون عر�ضة للإيقاع بهم باعتبارهم  واللتزام بتحديد هوية املهاجرين املهرَّ

من   2 الفقرة  فبموجب  املهاجرين.  تهريب  بروتوكول  وا�ضح يف  وحمايتهم  وم�ضاعدتهم  �ضحايا 

ر للمهاجرين  املادة 16 من الربوتوكول، تتفق الدول الأطراف على اتخاذ التدابري املنا�ضبة لكي توفِّ

حماية ملئمة من العنف الذي ميكن اأن ي�ضلَّط عليهم، �ضواء من جانب اأفراد اأو جماعات، ب�ضبب 

مه الربوتوكول. وعلوة على ذلك، فاإن الفقرة 3 من املادة 16 تن�ض  كونهم هدفا لل�ضلوك الذي يجرِّ

على اأن توّفر الدول الأطراف امل�ضاعدة املنا�ضبة للمهاجرين الذين تتعّر�ض حياتهم اأو �ضلمتهم 

م مبوجب املادة 6 من الربوتوكول. وي�ضمل ذلك، على  للخطر ب�ضبب كونهم هدفا لل�ضلوك املجرَّ

�ضني خلطر الإيقاع بهم من جديد �ضحايا  �ضبيل املثال، املواقف التي يكون فيها املهاجرون معرَّ

بون قد مت نقلهم يف ظروف  على اأيدي جماعات اإجرامية منظمة، اأو عندما يكون املهاجرون املهرَّ

اأو�ضاعهم  تدهور  اإىل  اأّدى  �ضاحنات مما  اأو  لل�ضحن  حاويات  يُحب�ضوا يف  كاأن  اخلطورة  �ضديدة 

البدنية والعقلية بدرجة خطرية.

املادة 29- �صمان ال�صالمة يف تبادل املعلومات

�ض  اأّل يعرِّ 1- ت�ضع ]ال�ضلطة املخت�ضة[ ال�ضيا�ضات العامة والإجراءات التي ت�ضمن 

ب مع ]دولة العودة[ ]اأيِّ دولة اأخرى[ العائَد اأو  اأيُّ تبادل للمعلومات ب�ضاأن مهاجر مهرَّ

اأقاربه للخطر ]لدى عودته[.

ب من اأجل احل�ضول  م من املهاجر املهرَّ م املعلومات ب�ضاأن وجود طلب مقدَّ 2- ل تُقدَّ

على احلماية الدولية ول حمتوى ذلك الطلب اإىل ]دولة العودة[ ]اأيِّ دولة اأخرى[.

التعليق

اختياري

امل�ضدر: بروتـــوكول تهـــريب املهاجــرين، الفقرة 1 من املادة 16، والفقرة 1 من املادة 19.

المتثال للفقرة 1 من املادة 16 والفقرة 1 من املادة 19 اإلزامي. اأما الكيفية الدقيقة للوفاء بتلك 

اللتزامات فقد تختلف من دولة طرف اإىل اأخرى.

�ضاأنه  من  اأمر  بني  املهرَّ املهاجرين  ب�ضاأن  الدول  بني  ال�ضخ�ضية  البيانات  بع�ض  تبادل  اإن 

اأن يكون �رشوريا من اأجل ت�ضهيل عملية الإعادة. لكّن من الأمور احليوية اأي�ضاً اأن تُتَّخذ تدابري 

بني )اأو عائلتهم( للخطر. ومن  ل�ضمان اأّل يوؤدي اأي تبادل للمعلومات اإىل تعري�ض املهاجرين املهرَّ

بني اإىل النتقام لدى  �ض بل ق�ضد املهاجرين املهرَّ دون تلك التدابري الوقائية، فاإن الدول قد تعرِّ

عودتهم اإىل بلد من�ضاأهم.
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ب�ضاأن  جيدة  الق�رشية ممار�ضات  الإعادة  ب�ضاأن  التوجيهية  اأوروبا  مبادئ جمل�ض  وتت�ضّمن 

بني. معاملة املعلومات اخلا�ضة باملهاجرين املهرَّ

املبداأ التوجيهي رقم 12- التعاون بني الدول

 1- تتعاون الدولة امل�ضيفة ودولة العودة على ت�ضهيل عودة الأجانب الذين تتبنّي اإقامتهم 

على نحو غري م�رشوع يف الدولة امل�ضيفة.

القيود املفرو�ضة  التعاون،  القيام بذلك  العودة، لدى  الدولة امل�ضيفة ودولة   2- حترتم 

اأجلها.  من  ال�ضخ�ض  يُعاد  التي  بالأ�ضباب  يتعلق  فيما  ال�ضخ�ضية  البيانات  معاجلة  على 

وتخ�ضع دولة املن�ضاأ لللتزام نف�ضه عندما يتم الت�ضال ب�ضلطاتها بغية حتديد هوية العائد 

وجن�ضيته ومكان اإقامته.

 3- ل مت�ض القيود املفرو�ضة على معاجلة تلك البيانات ال�ضخ�ضية باأي تبادل للمعلومات 

ر ال�ضمانات  قد يجري يف �ضياق التعاون الق�ضائي اأو التعاون بني اأجهزة ال�رشطة عندما توفَّ

اللزمة.

بني  املعلومات  تبادل  �ض  يعرِّ اأّل  �ضمان  اللزمة يف  الدقة  امل�ضيفة  الدولة   4- تتحرى 

�ضلطاتها و�ضلطات دولة العودة العائد اأو اأقاربه اإىل اخلطر لدى عودته. وب�ضفة خا�ضة، 

ينبغي للدولة امل�ضيفة عدم الت�ضارك يف املعلومات املتعلقة بطلب اللجوء.

املادة 30- م�رسوعية الوثائق و�صحتها

تقوم ]ال�ضلطة املخت�ضة[، بناًء على طلب ال�ضلطة املعنية اأو ممّثل دولة اأخرى طرف 

يف الربوتوكول، بالتحقق يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة، من م�رشوعية و�ضلحية وثائق 

ال�ضفر اأو الهوية التي اأُ�ضدرت اأو يُزَعم اأنها اأُ�ضدرت با�ضم ]يُدَرج ا�ضم الدولة[ ويُ�ضتََبُه 

يف اأنها تُ�ضتعَمُل لأغرا�ض تهريب املهاجرين.

التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، املادة 13.

عملية  على  تقت�رش  ل  اإنها  اأْي  عام:  تطبيق  ذات  الربوتوكول  من   13 املادة  اأن  يُلَحظ 

الإعادة. فعلى �ضبيل املثال، قد يلجاأ اإليها موظفو اإنفاذ القانون الذين يحتاجون اإىل التحقق من 

�رشعية وثائق قبل توجيه اتهامات معينة مبقت�ضى القانون اجلنائي.
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بني املادة 31- ت�صهيل عودة املهاجرين املهرَّ

تقوم ]ال�ضلطة املخت�ضة[:

بناًء على طلب ال�ضلطة املعنية اأو ممّثل دولة اأخرى طرف يف الربوتوكول  )اأ( 

ب الذي هو من رعايا ]يُدَرج  ُل عودة املهاجر املهرَّ ب اأو مببادرة منها، تُ�ضهِّ اأو املهاجر املهرَّ

ا�ضم الدولة[ اأو يتمتع بحق الإقامة الدائمة يف ]يُدَرج ا�ضم الدولة[ يف وقت العودة اإىل 

غ له اأو غري معقول؛ ]يُدَرج ا�ضم الدولة[ من دون اإبطاء ل م�ضوَّ

التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 1 من املادة 18.

تقرير  اأو  تتعاون على حتديد  اأن  الأطراف  الدول  على  يتعني  الت�رشيعي،  الدليل  ُذكر يف  مثلما 

و�ضعية رعاياها اأو املقيمني فيها. ويُطلب منها اأن تتعاون على )"تي�ضري وقبول"( اإعادة الرعايا، 

واأن تنظر يف اإمكانية التعاون على اإعادة الأ�ضخا�ض الذين يتمتعون ببع�ض حقوق الإقامة التي 

ل ت�ضمل حق املواطنة، مبا يف ذلك اإ�ضدار الوثائق اللزمة ل�ضفر هوؤلء الأ�ضخا�ض وعودتهم من 

البلدان التي مت تهريبهم اإليها )الدليل الت�رشيعي، اجلزء الثالث، الف�ضل الثاين، الفقرة 106، �ض 

و�ضعية  يتوقف على  اآخرين  قبول عودة  يف  و"النظر"  الرعايا  قبول عودة  لكن مقت�ضى   .)390

اأولئك الأفراد.

وكما اأُ�ضري اإليه يف امللحوظات التف�ضريية للربوتوكول، فاإن الفقرة 1 من املادة 18 اعتُمدت 

انطلقاً من الفهم الذي مفاده اأن الإعادة لن تتم قبل التحّقق على النحو الواجب من جن�ضية 

ال�ضخ�ض املعني اأو من حقه يف الإقامة الدائمة. ويُ�ضاف اإىل ذلك اأن تعبري "الإقامة الدائمة" 

يُفهم منه اأنه يعني "اإقامة طويلة الأمد دون اأن تكون بال�رشورة اإقامة غري حمّددة الأجل". وت�ضيف 

امللحوظات التف�ضريية اأن املادة 18 يُفهم منها اأنها ل مت�ّض بالت�رشيعات الوطنية املتعلقة مبنح حق 

الإقامة اأو مبدتها )A/55/383/Add. 1، الفقرة 112؛ الأعمال التح�ضريية، �ض 552(.

بناًء على طلب ال�ضلطة املعنية اأو ممّثل دولة اأخرى طرف يف الربوتوكول  )ب( 

ب الذي كان يتمتع باحلق يف  ُل عودة املهاجر املهرَّ ب اأو مببادرة منها، تُ�ضهِّ اأو املهاجر املهرَّ

الإقامة الدائمة يف ]يُدَرج ا�ضم الدولة[ وقت دخوله اإىل الدولة امل�ضتقِبلة اإىل ]يُدرج ا�ضم 

الدولة[ مبا يتما�ضى مع ]تُدَرج القوانني الداخلية ذات ال�ضلة[؛

التعليق

اختياري

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 2 من املادة 18.

اإمكانية تي�ضري  الدول الأطراف "يف  اأن "تنظر"  تقت�ضي الفقرة 2 من املادة 18 من الربوتوكول 

بني الذين كانوا يتمتعون "بحق الإقامة الدائمة يف اإقليمها وقت"  املهاجرين املهرَّ وقبول اإعادة" 

دخول "الدولة امل�ضتقِبلة وفقا لقانونها الداخلي".
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بناًء على طلب ال�ضلطة املعنية اأو ممّثل دولة اأخرى طرف يف الربوتوكول،  )ج( 

ب من رعايا  غ له اأو غري معقول، مما اإذا كان املهاجر املهرَّ ُق، دون اإبطاء ل م�ضوِّ تتحقَّ

]يُدرج ا�ضم الدولة[ اأو يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها؛

التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 3 من املادة 18.

بناًء على طلب ال�ضلطة املعنية اأو ممّثل دولة اأخرى طرف يف الربوتوكول،  )د( 

ب الذي هو  اآخر لتمكني املهاجر املهرَّ اإذن  اأيِّ  اأو  اإ�ضدار ما قد يلزم من وثائق  ُل  تُ�ضهِّ

من رعايا ]يُدرج ا�ضم الدولة[ اأو يتمتع بحق الإقامة الدائمة يف ]يُدرج ا�ضم الدولة[ من 

ال�ضفر اإىل ]يُدرج ا�ضم الدولة[ و]العبور منها اأو[ دخولها جمددا.

التعليق

اإلزامي

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 4 من املادة 18.

على �ضائغي الن�ضو�ض القانونية اأن ينظروا يف كيفية ارتباط هذا احلكم باأي قوانني وطنية قائمة 

ب�ضاأن م�ضاألة جوازات ال�ضفر وغريها من وثائق ال�ضفر.

مو�ضوعة بني قو�ضني معقوفتني لأنها اختيارية. ومع ذلك، فاإن  اأو"  العبارة "العبور منها 

م�ضاألة العبور ميكن اأن تكون مهّمة يف عملية الإعادة ومن ثّم اأُدرجت هنا.

بني   املادة 32- حماية املهاجرين املهرَّ

يف اأثناء عملية الإعادة

ملهاجــــر  لها[  ط  اأو خمطَّ ]فعلية  اإعادة  اأيُّ  تكون  اأن  املخت�ضة[  ]ال�ضلطة  ت�ضمن 

اللجئني  وقانون  الإن�ضان  حقوق  قــــانون  وخا�ضـــة  الدويل،  القانون  مع  مت�ضقة  ب  مهرَّ

التمييز  ومبــــداأ عدم  الق�ضــــرية  الإعـــادة  مبداأ عدم  ذلك  الإن�ضاين، مبا يف  والقــــانون 

والــــحق يف احلياة وحظر التعذيب وغريه من اأ�ضكال املعاملة اأو العقــــوبة القا�ضيــــة اأو 

اللاإن�ضـانية اأو املهينة، واحلر�ض على م�ضلحة الطفل على اأف�ضل نحو يف احلالت التي 

ت�ضمل الأطفال.
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التعليق

اختياري

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 1 من املادة 16؛ والفقرتان 1 و2 من املادة 19.

المتثال للفقرة 1 من املادة 16 والفقرتني 1 و2 من املادة 19 من الربوتوكول اإلزامي. اأما الكيفية 

الدقيقة للوفاء بتلك اللتزامات فقد تختلف من دولة طرف اإىل اأخرى. ولأنها مدجمة من قبُل يف 

املادة 2 من القانون النموذجي، فاإن الفقرة 1 من املادة 32 اختيارية.

من  لكن  بني.  املهرَّ املهاجرين  عودة  يتوخى  املهاجرين  تهريب  بروتوكول  اأن  الوا�ضح  ومن 

الوا�ضح اأي�ضاً من الفقرة 1 من املادة 16 و"�رشط الوقاية" يف الفقرة 1 من املادة 19 من الربوتوكول 

اأن على الدول الأطراف اأن ت�ضمن امتثال اأي عمليات اأو اإجراءات فيما يتعلق باإعادة املهاجرين 

بني للقانون الدويل، وخا�ضة قانون حقوق الإن�ضان وقانون اللجئني والقانون الإن�ضاين. املهرَّ

و�ضع  فيها عند  النظر  �ضيلزم  التي  امل�ضائل  الكثري من  فاإن هناك  العملية،  الناحية  ومن 

ال�ضيا�ضات العامة والإجراءات فيما يتعلق بعمليات الإعادة من اأجل �ضمان المتثال لللتزامات 

القانونية الدولية. ويرد و�ضف للممار�ضات اجليدة يف مبادئ جمل�ض اأوروبا التوجيهية الع�رشين 

ب�ضاأن الإعادة الق�رشية والتي ت�ضري اإىل اأهمية عدد من امل�ضائل، مبا فيها ما يلي:

اأن  بني الذين ل يطلبون احلماية. ذلك  •  الت�ضجيع على العودة الطوعية للمهاجرين املهرَّ
بني  العودة الطوعية تنطوي على خماطر اأقّل من حيث حقوق الإن�ضان للمهاجرين املهرَّ

مقارنًة بالعودة الق�رشية )املبداأ التوجيهي 1(.

وخا�ضعة  را�ضخة  قانونية  لعملية  وفقا  ب  مهرَّ مهاجر  باإعادة  قرار  اأي  اّتخاذ  •  �ضمان 
للمراجعة. ومن �ضاأن ذلك اأن ي�ضمن اجتناب التع�ّضف يف عملية اتخاذ القرارات )وهو 

�ضمان اأ�ضا�ضي لدرء خطر التمييز يف التمتع بحقوق الإن�ضان( )املبداأ التوجيهي 2(.

اأي طلبات  تام يف  نحو  على  النظـــر  بعد  ب  مهرَّ مهاجر  باإعادة  قرار  اأي  اتخاذ  •  �ضمان 
للح�ضول على احلماية الدولية ويف م�ضاألة ما اإذا كانــــت الإعادة املقـــرتحة �ضتمثل انتهاكا 

عدم  يف  وحــــقه  احلياة  يف  حقه  )وخا�ضة  املعــــني  بالفــــرد  اخلا�ضة  الإن�ضان  حلقوق 

اأو  اللاإن�ضانية  اأو  القا�ضــــية  العقــــوبة  اأو  املعــــاملة  اأ�ضكال  من  وغريه  للتعذيب  التعّر�ض 

الق�رشية  الإعــــادة  عـــدم  بـــمبداأ  الإخـــلل  لجــــتناب  اأ�ضــــا�ضية  النقطة  وهذه  املهينة(. 

)املبداأ التوجيهي 2(.

•  �ضمان ال�ضتناد يف اأي اأمر بالإبعاد اإىل فح�ض معقول ومو�ضوعي لوقائع كل حالة على 
حدة )ولي�ض اإىل الطرد اجلماعي( )املبداأ التوجيهي 3(.

•  �ضمان تزويد العائد بن�ضخة، مكتوبة بلغة ميكنه فهمها، من اأمر الإبعاد ومبعلومات عن 
ح�ضب  العملية  �ضري  �ضمان  اأجل  من  اأ�ضا�ضية  النقطة  وهذه  املتاحة.  املراجعة  عمليات 

الأ�ضول )املبداأ التوجيهي 4(.

• �ضمان وجود و�ضائل انت�ضافية جتاه اأمر الإبعاد )املبداأ التوجيهي 5(.
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اأي  ب�ضاأن  الزمنية  ذلك احلدود  الإعادة، مبا يف  بعملية  رهنا  الحتجاز  قانونية  •  �ضمان 
احتجاز؛ و�رشوط الحتجاز؛ وتوافر �ضبل النت�ضاف الق�ضائية جتاه الحتجاز )املبادئ 

التوجيهية 11-6(.

•  �ضمان ال�ضلمة والنظام والكرامة يف عملية الإعادة، وذلك بو�ضائل منها التما�ض التعاون 
مع العائدين يف جميع مراحل العملية مع �ضمان اللياقة البدنية التي ت�ضمح للعائد بال�ضفر 

والقت�ضار على ا�ضتخدام مرافقني مدربني تدريبا �ضحيحا وفر�ض القيود على ا�ضتخدام 

القوة يف عملية الإعادة )املبادئ التوجيهية 20-15(.

الإعادة  ب�ضاأن  الع�رشون  التوجيهية  املبادئ  املعلومات يف  من  املزيد  على  الطلع  وميكن 

الق�رشية )2005( ال�ضادرة عن جمل�ض اأوروبا.

ولي�ض الغر�ض من القانون النموذجي توفري اإر�ضادات توجيهية تف�ضيلية حول كيفية اإر�ضاء 

بون. ومع ذلك، فاإن من املهم  نظام لإعادة املهاجرين غري النظاميني، مبن يف ذلك املهاجرون املهرَّ

اأو لوائح تنظيمية حول هذه امل�ضاألة وا�ضحة ومقرتنة  اأي قوانني  اأن تكون  اأن ي�ضمن امل�رشِّعون 

بالآليات املنا�ضبة التي ت�ضمن احرتام احلقوق املذكورة اأعله والرتويج لها.

بني، التدابري املنا�ضبة ل�ضمان  2- تّتخذ ]ال�ضلطة املخت�ضة[، لدى ت�ضهيل عودة املهاجرين املهرَّ

بني على نحو منظم ومع اإيلء العتبار  ط لها[ ملهاجرين مهرَّ اأن تتم اأيُّ اإعادة ]فعلية اأو خمطَّ

الواجب ل�ضلمة اأولئك الأ�ضخا�ض وكرامتهم.

]الإبعاد[.  ]الإعادة[  عملية  يف  القوة  ا�ضتخدام  من  للحّد  ممكن  جهد  كل  بذل  3- ينبغي 

واأ�ضكال ال�ضبط الوحيدة املقبولة هي تلك التي تعّد ردوداً تتنا�ضب بدقة مع املقاومة الفعلية اأو 

املتوقعة على نحو معقول من طرف العائد املعني وذلك بهدف �ضبطه.

التعليق

الفقرة 2 اإلزامية، اأما الفقرة 3 فهي اختيارية.

امل�ضدر: بروتوكول تهريب املهاجرين، الفقرة 4 من املادة 18.

المتثال للفقرة 4 من املادة 18 من الربوتوكول اإلزامي. اأما كيفية حتقيق ذلك اللتزام فقد 

تختلف من دولة طرف اإىل اأخرى.

اأثناء عملية  وكرامته  ال�ضخ�ض  �ضلمة  ل�ضمان  اتخاذها  التي ميكن  ال�ضلة  ذات  التدابري 

الإعادة ترد مناق�ضتها يف املبادئ التوجيهية ب�ضاأن الإعادة الق�رشية ال�ضادرة عن جمل�ض اأوروبا. وكما 

يَِرُد يف التعليق على املبداأ التوجيهي رقم 1، ينبغي اأن تكون العودة الطوعية هي اخليار املف�ضل 

دائما. ويُرّجح اأن تكون العودة الطوعية هي اخليار الأقل تكلفة بالن�ضبة اإىل الدولة الطرف، وهي 

تنطوي على خماطر اأقّل فيما يتعلق بحقوق الإن�ضان. وي�ضري التعليق على املبداأ التوجيهي رقم 1 

اإىل اأن العودة الطوعية ميكن دعمها من خلل اعتماد تدابري مثل تلك التي ت�ضمن اأن يتاح للعائد 

الوقت الكايف للمتثال طوعا لأمر اإبعاد ومنحه امل�ضاعدة العملية ومنها مثًل احلوافز اأو القيام 

بتكاليف نقله )املبادئ التوجيهية الع�رشون ب�ضاأن الإعادة الق�رشية، ال�ضفحتان 10 و11(.

وت�ضمل املبادئ التوجيهيةٍ ال�ضادرة عن جمل�ض اأوروبا اأي�ضاً عدداً من امل�ضائل ذات ال�ضلة 

بني، مبا يف ذلك ال�رشوط التي يوؤمر  ب�ضمان العودة الآمنة واملنظمة والكرمية للمهاجرين املهرَّ
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فيها بالحتجاز رهن الإعادة وحدود مدة الحتجاز واأهمية �ضمان ال�ضبل النت�ضافية الق�ضائية 

جتاه الحتجاز )املبادئ التوجيهية 6-11(؛ واملمار�ضات اجليدة التي ينبغي اّتباعها عند اقت�ضاء 

الإعادة الق�رشية، مبا يف ذلك �ضمان اللياقة البدنية ا�ضتعداداً لل�ضفر والفح�ض الطبي وا�ضتخدام 

املرافقني والقيود على ا�ضتخدام القوة )املبادئ التوجيهية 20-15(.

العائدين يف جميع  تعاون  اإىل �ضمان  ال�ضعي  اأهمية  اإىل  رقم 15  التوجيهي  املبداأ  وي�ضري 

مراحل عملية الإبعاد من اأجل تقليل احلاجة اإىل ا�ضتخدام اأي �ضكل من اأ�ضكال القوة اإىل احلد 

د باملعلومات  الأدنى. ويقرتح املبداأ التوجيهي رقم 15 اأنه يف حالة احتجاز العائد، يجب اأن يزوَّ

لـه  تُتاح  اأن  وينبغي  العودة.  �ضلطات دولة  اإىل  املقّدمة  واملعلومات  الإبعاد  ترتيبات  ب�ضاأن  م�ضبقا 

الفر�ضة لل�ضتعداد لتلك العودة، وخا�ضة من خلل اإجراء الت�ضالت اللزمة يف البلد امل�ضيف 

عودته  على  ي�ضاعد  مما  اللزوم،  عند  ال�ضخ�ضية،  مقتنياته  وا�ضتعادة  ال�ضواء  على  العودة  وبلد 

بكرامة.

واملبداأ التوجيهي 19، ب�ضاأن و�ضائل ال�ضبط، يت�ضل هو الآخر ب�ضفة خا�ضة مب�ضاألة �ضمان 

النظام والكرامة:

مع  بدقة  تتنا�ضب  فعل  ردود  تُعّد  التي  تلك  هي  املقبولة  الوحيدة  ال�ضبط   1- اأ�ضكال 

املقاومة الفعلية اأو املتوقعة على نحو معقول من طرف العائد املعني وذلك بهدف �ضبطه.

اخلطوط  تعرقل  اأن  يُرجح  التي  الق�رشية  والتدابري  ال�ضبط  اأ�ضاليب  تُ�ضتخدم   2- ل 

اجلوية، �ضواء جزئيا اأو كليا، اأو اإرغام العائد على اأو�ضاع ي�ضبح فيها عر�ضة للختناق.

 3- ينبغي اأن يكون اأع�ضاء الفريق املرافق مدرَّبني تدريبا يحدد و�ضائل ال�ضبط املمكن 

املرافق  الفريق  اأع�ضاء  يحاط  اأن  وينبغي  فيها؛  تُ�ضتخدم  التي  والظروف  ا�ضتخدامها 

باملخاطر املرتبطة با�ضتخدام كل اأ�ضلوب باعتبار ذلك جزءاً من تدريبهم اخلا�ض. واإذا مل 

يكن هناك تدريب، فل اأقّل من اأن حتدد اللوائح التنظيمية اأو املبادئ التوجيهية و�ضائل 

ال�ضبط والظروف التي يجوز اأن تُ�ضتخدم فيها واملخاطر املرتبطة با�ضتخدامها.

يُتَّخذ فيما  بناء على قرار طبي  �ضوى  اإبعادهم،  الأ�ضخا�ض عقاقري لدى  يُعطى   4- ل 

يخ�ض كل حالة على حدة.

)املبادئ التوجيهية الع�رشون ملجل�ض اأوروبا ب�ضاأن الإعادة الق�رشية.(

املادة 33- حماية الرتتيبات القائمة

لي�ض يف هذا الف�ضل ما مي�ض مبا يلي:

اأيِّ حقوق اأو �ضبل انت�ضافية مقّدمة اأو متاحة للأ�ضخا�ض الذين كانوا  )اأ( 

هدفاً لأيِّ جرمية تتعلق بتهريب املهاجرين مبقت�ضى اأيِّ قانون اآخر؛
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ثنائية  اأكانت  �ضواء  اأيِّ معاهدة منطبقة،  اإطار  التزامات مربمة يف  اأيِّ  )ب( 

اأم متعددة الأطراف، اأو اأيِّ اتفاق تنفيذي اآخر معمول به يحكم، كلياً اأو جزئياً، اإعادة 

الأ�ضخا�ض الذين كانوا هدفاً لتهريب املهاجرين.

التعليق

اختياري

امل�ضدر: الفقرة 2 من املادة 19، والفقرة 8 من املادة 18.

تُطّبق على جميع  قد  التي  القائمة  القوانني  اإعمال  على  )اأ( احلفاظ  الفرعية  بالفقرة  يُق�ضد 

بون. وقد يكون ذلك �رشوريا، على �ضبيل املثال، عندما يكون  الأ�ضخا�ض، مبن فيهم املهاجرون املهرَّ

اأو قوانني  اإذا كان بع�ض القوانني )مثل القانون اجلنائي  هناك �ضيء من عدم اليقني ب�ضاأن ما 

بون. العمل( ميكن تطبيقه على غري املواطنني، مبن فيهم املهاجرون املهرَّ

بني الذين كانوا �ضحايا لأي جرمية )لي�ض جرائم  وعلى �ضبيل املثال، فاإن املهاجرين املهرَّ

العنف فقط( يجب اأن ميّكنوا من اإبلغ ال�ضلطات ذات ال�ضلة عن اأي اإيذاء جنائي، واأن يطمئنوا 

اإىل اأن تلك الدعاءات �ضتخ�ضع للتحقيق الواجب و�ضيُلَحق مرتكبوها. واإذا مل يكن ذلك ممكنا، 

ا�ضطياد  باإمكانهم  اأن  يدركون  الذين  للمجرمني  �ضهلة  اأهدافاً  بون  املهرَّ املهاجرون  ي�ضبح  فقد 

القوانني  فيها  ت�ضمل  ل  التي  احلالت  ويف  العقوبة.  من  ن�ضبيا  الإفلت  ثم  بني  املهرَّ املهاجرين 

بني(، قد حتتاج  اجلنائية من قبُل جميع الأ�ضخا�ض )مبن فيهم غري املواطنني مثل املهاجرين املهرَّ

بجرائم  املتعلقة  تلك  القائمة، وخا�ضة  القانون اجلنائي  تطبيق جرائم  نطاق  تو�ضيع  اإىل  الدول 

بني الذين يقعون �ضحية للجرمية. العنف، وذلك ل�ضمان توافرها حلماية املهاجرين املهرَّ

بني خيار ال�ضعي اإىل تنظيم و�ضعهم من حيث  وكمثال اآخر، قد يكون لدى املهاجرين املهرَّ

الهجرة عن طريق برامج الهجرة القائمة )على �ضبيل املثال، الربامج اخلا�ضة بجمع �ضمل الأُ�رش اأو 

بهجرة العمالة املاهرة(. ول يُق�ضد بهذا القانون التدّخل يف عمل قوانني اأخرى من هذا القبيل.

ويُق�ضد بالفقرة الفرعية )ب( احلفاظ على عمل اأي اتفاقات قائمة اأو لحقة حتكم عملية 

اأن املادة 18 ل  الإعادة. ويج�ّضد ذلك الفقرة 8 من املادة 18 من الربوتوكول والتي تن�ض على 

تخّل باللتزامات املربمة يف اإطار اأي معاهدة اأخرى واجب تطبيقها، اأو اأي اتفاق تنفيذي اآخر 

م مبوجب  اأو جزئياً، اإعادة الأ�ضخا�ض الذين يكونون هدفا لل�ضلوك املجرَّ معمول به يحكم، كلياً 

الربوتوكول.
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