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  الثامنةالدورة 
 ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١-١٧فيينا، 
  *(ج) من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

   اجلرمية املنظَّمةاستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
  عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا: بروتوكول مكافحة 

        هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو
  رات واجلرمية لترويج دِّنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخأ    

  ودعم تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق 
  ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية الرب والبحر واجلو، املكمِّ

      املنظمة عرب الوطنية
      تقرير األمانة    

    مةمقدِّ  - الًأو  
ير مـن أجـل إطـالع مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة          هذا التقر دَّأُع  -١

ــة املنظَّمــة  ــم املتحــدة املعــين        اجلرمي ــى أنشــطة مكتــب األم ــة، عل ــه الثامن ــة، يف دورت عــرب الوطني
عـن  واجلرمية (املكتب) لترويج ودعم تنفيذ بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين      املخدِّراتب

عـرب الوطنيـة،    اجلرميـة املنظَّمـة  ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة  مِّملكطريق الرب والبحر واجلو، ا
  باعتباره الصك القانوين األساسي يف جمال مكافحة هتريب املهاجرين واألفعال ذات الصلة.  

─────────── 
  *  CTOC/COP/2016/1. 
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طرفــا، وقـــد   ١٤٢ويبلــغ جممــوع أطــراف بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين          -٢
طـراف يف  يه منذ انعقاد الـدورة السـابعة ملـؤمتر األ   ومجهورية كوريا طرفني ف ربادوسبأصبحت 

  .٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر 
دولـة عضـوا يف    ٥٠وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، وفر املكتـب الـدعم إىل أكثـر مـن       -٣

من خالل براجمه اإلقليمية واستراتيجياته ومشاريعه املكرسـة هلـذا الغـرض يف     تنفيذ الربوتوكول
  هنج شامل. إطار

    
    األنشطة الرامية إىل مساعدة الدول على تنفيذ الربوتوكول  - ثانياً  

ينفذ املكتب استراتيجية شاملة ملكافحة هتريـب املهـاجرين يف جمـاالت النشـاط التاليـة:        -٤
(أ) توفري املساعدة التقنية من أجل تنفيذ بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين؛ و(ب) دعـم      

ات وفيمــا بــني الوكــاالت؛ و(ج) التوســع يف إجــراء البحــوث   التعــاون والتنســيق بــني احلكومــ 
ومجع البيانات. وبناء على هذه االستراتيجية، يواصل املكتب توفري أشـكال هامـة وخمتلفـة مـن     

  الدعم للدول يف جهودها الرامية إىل أن تصبح أطرافا يف الربوتوكول وأن تنفذه.
    

    املتعددة األطراف العمل املعياري والسياسايت وسائر األعمال  - ألف  
قدَّم املكتب دعماً استراتيجيا وفنيا للهيئات والعمليات احلكومية الدوليـة، وواصـل تعاونـه      - ٥

الوثيق مع وكاالت األمم املتحـدة األخـرى، وكـذلك املنظمـات اإلقليميـة احلكوميـة الدوليـة وغـري         
، وضــمان االســتمرار يف احلكوميــة، يف التــرويج ألهــداف بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين  

  حتسني فهم وتنفيذ معايريه والتزاماته، وتعزيز أوجه التآزر والشراكات من أجل تلك الغاية.
    

    عرب الوطنية اجلرمية املنظَّمةفحة مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكا  - ١  
افحة هتريب املهاجرين الذي قدَّم املكتب خدماته ووفَّر الدعم الفين للفريق العامل املعين مبك  - ٦

أنشــأه مــؤمتر األطــراف. وأُعــدَّت ثــالث ورقــات معلومــات أساســية تقنيــة مــن أجــل تيســري إجــراء     
 ١٨مناقشات بشأن السياسات العامة أثناء الدورة الثالثة للفريـق العامـل، الـيت ُعقـدت يف الفتـرة مـن       

تاليـة: هتريـب املهـاجرين عـن طريـق      يف فيينـا، علـى املواضـيع ال    ٢٠١٥تشرين الثـاين/نوفمرب   ٢٠إىل 
التــدابري العمليــة ملنــع هتريــب املهــاجرين واألطفــال، وخباصــة  و )؛CTOC/COP/WG.7/2015/2البحــر (

املصــحوبني بــذويهم، مثــل إصــدار التأشــريات عنــد الوصــول، واحلمــالت اإلعالميــة،     األطفــال غــري
واجلوانـب املتعلقـة باجلرميـة     )؛CTOC/COP/WG.7/2015/3والدورات التدريبية عـن الوثـائق املـزوَّرة (   

املنظَّمــة يف هتريــب املهــاجرين، ومنــها التحقيقــات املاليــة، وتــدابري التصــدِّي الــيت تســتهدف عائــدات  
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. وساعد املكتب أيضا الفريق العامل بإعداد ورقة عمل جتميعية )CTOC/COP/WG.7/2015/4( اجلرمية
  ).CTOC/COP/WG.7/2015/5تتضمن التوصيات السابقة للفريق العامل (

    
    رمية والعدالة اجلنائيةجلنة منع اجل  - ٢  

دة يف تنفيـذه، تشـارك املكتـب يف    سعيا إىل تعزيـز الربوتوكـول ونشـر املمارسـات اجليِّـ       -٧
تنظيم عدة أحداث جانبية خالل الدورة الرابعة والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة،   

لية يف تنظيم حدث جـانيب بعنـوان "محايـة املهـاجرين يف البحـر      حيث تعاون مع احلكومة اإليطا
قـائم علـى حقـوق     والتصدي لتهريبهم: التجربة اإليطالية". كما نظم حدثا جانبيا بعنوان "هنج

اإلنســان يف التعامــل مــع املهــاجرين: التــهريب والعنــف واحلمايــة" بالتعــاون مــع االحتــاد الــدويل 
ألمحر. وعالوة على ذلك، قدم املكتب إحاطة تقنية للـدول  جلمعيات الصليب األمحر واهلالل ا

  األعضاء حول برنامج عمله بشأن هتريب املهاجرين.
    

    مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  - ٣  
ــة، يف           -٨ ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــث عشــر ملن ــم املتحــدة الثال ــؤمتر األم ــامش م ــى ه عل

، نظم املكتـب حلقـة عمـل عـن االجتـار باألشـخاص وهتريـب املهـاجرين،         ٢٠١٥ نيسان/أبريل
بالتعاون مع املعهد األورويب ملنع اجلرمية ومكافحتها. وتناولـت حلقـة العمـل بالنقـاش جوانـب      
النجــاح والتحــديات القائمــة يف جمــاالت التجــرمي واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة وتــوفري احلمايــة  

  اجلرائم وضحايا االجتار. الفعالة للشهود على
    

    اجمللس االقتصادي واالجتماعي  - ٤  
، ٢٠١٤/٢٣الجتماعي القـرار  خالل الفترة املشمولة بالتقرير، اعتمد اجمللس االقتصادي وا  - ٩

توكول مكافحة هتريب املهاجرين باعتبارمها ووبر اجلرمية املنظَّمةد فيه الدور احلاسم التفاقية كَّالذي أ
ع نيني الدوليني األساسيني يف مكافحة هتريب املهاجرين وما يتصل به من أفعال وشـجَّ الصكني القانو

املكتب على مواصلة تقدمي املساعدة التقنيـة، عنـد طلبـها، هبـدف تعزيـز قـدرة الـدول األعضـاء علـى          
د . وساهم اعتماقضائياجترمي عمليات هتريب املهاجرين والتحقيق يف تلك اجلرائم ومالحقة مرتكبيها 

  ذلك القرار يف زيادة الطلب على الدعم من املكتب عقب الدورة السابعة للمؤمتر.
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    اجلمعية العامة  - ٥  
ر املكتب أيضا الدعم الفين للـدول األعضـاء يف املناقشـات الـيت أفضـت إىل إعـداد،       فَّو  -١٠
هتريـب   جلمعية العامـة بشـأن هتريـب املهـاجرين وتنفيـذ بروتوكـول مكافحـة       اتنفيذ، قرارات  مث

  املهاجرين.
ــي كــانون األول/ديســمرب     -١١ ــا التاســعة    ٢٠١٤فف ــة، يف دورهت ــة العام ، اعتمــدت اجلمعي

بشـأن تعزيـز برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،           ٦٩/١٩٧والستني، القرار 
التعـاون   جمال التعاون التقين، الذي أهابت فيـه بالـدول األعضـاء أن تـدعم     سيما قدراته يف وال

مـع تـوفري محايـة فعليـة      قضـائيا  املهـربني الدويل على منع ومكافحة هتريب املهـاجرين ومالحقـة   
وصــون كرامتــهم، وأهابــت باملكتــب أن يواصــل تــوفري املســاعدة    املهــربنيحلقــوق املهــاجرين 

  التقنية للدول األعضاء وفقا لربوتوكول مكافحة هتريب املهاجرين.
بشـأن   ٦٩/١٦٧عامة أيضا، يف دورهتـا التاسـعة والسـتني، القـرار     واعتمدت اجلمعية ال  -١٢

محايــة املهـــاجرين، الــذي دعـــت فيــه الـــدول إىل أن تكفــل االحتـــرام التــام حلقـــوق اإلنســـان      
عـرب الوطنيـة، مبـا يف     اجلرميـة املنظَّمـة  للمهاجرين يف قوانينها وسياساهتا املتبعة يف جمـال مكافحـة   

اجلمعيـة أيضـا الـدول علـى التعـاون واختـاذ التـدابري املالئمـة         عت ذلك هتريب املهاجرين. وشـجَّ 
  ملنع هتريب املهاجرين ومكافحته والتصدي له.

    
    جملس األمن  - ٦  

) الـذي  ٢٠١٥( ٢٢٤٠، اعتمد جملس األمـن القـرار   ٢٠١٥يف تشرين األول/أكتوبر   -١٣
وانطالقـا منـها، وقبالـة     أدان فيه مجيع أعمال هتريب املهاجرين يف اجتاه األراضي الليبية وعربهـا 

ض رِّض عمليـة حتقيـق االسـتقرار يف ليبيـا وتعــ    وِّالسـاحل اللـييب، وأشـار إىل أن تلـك اجلـرائم تقــ     
األشــخاص للخطــر. ودعــا جملــس األمــن الــدول األعضــاء، يف القــرار ذاتــه، إىل أن  آالفحيــاة 

ني حـدودها ومنـع   تـأم  تساعد ليبيا، بناء على طلبـها، يف بنـاء القـدرات الالزمـة ألغـراض منـها      
أعمــال هتريــب املهــاجرين عــرب أراضــيها وحبرهــا اإلقليمــي والتحقيــق فيهــا ومالحقــة مرتكبيهــا  

ــة   يَاقضــائ ــدا إىل اتفاقي ــرار حتدي وبروتوكــول مكافحــة هتريــب   اجلرميــة املنظَّمــة . وقــد أشــار الق
معـارف  املهاجرين. واسـتجابة لـذلك القـرار والعديـد مـن الطلبـات ذات الصـلة، وفـر املكتـب          

وخـــربات متخصصـــة للـــدول األعضـــاء واملنظمـــات اإلقليميـــة بشـــأن املتطلبـــات وااللتزامـــات 
وبروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين.      اجلرميـة املنظَّمـة  واملسؤوليات القائمة مبوجب اتفاقيـة  

فعلى سبيل املثال، عقد املكتب عددا من االجتماعات مع ممثلي عملية صوفيا اليت تنفـذها قـوة   
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اد األورويب البحرية يف البحر املتوسط، وهي عمليـة منفـذة بتكليـف مـن االحتـاد األورويب      االحت
 للقيام بعدة مهام من بينها مكافحة هتريب املهاجرين يف البحر املتوسط.

    
    العمل اإلقليمي واجلهود املشتركة بني الوكاالت  - ٧  

التضـافر مـع املنظمـات الدوليـة     واصل املكتب خالل الفترة املشمولة بالتقرير التعاون و  -١٤
واإلقليمية واآلليات اإلقليمية اليت تعاجل مشكلة هتريب املهاجرين، حيث سـاهم، علـى الصـعيد    

وفقـا لربوتوكـول    املهـربني العاملي، يف عـدة منتـديات بشـأن املسـائل املتعلقـة حبمايـة املهـاجرين        
 الالجــئنياملتحــدة لشــؤون  مكافحــة هتريــب املهــاجرين، مثــل "احلــوار الســنوي ملفوضــية األمــم 

وكـان حمـوره "احلمايـة يف     ٢٠١٤بشأن حتديات احلماية، الذي عقد يف كانون األول/ديسمرب 
ــة     ٢٠١٥البحــر" ويف كــانون األول/ديســمرب   وكــان حمــوره "فهــم ومعاجلــة األســباب اجلذري

مســألة  زوح"؛ واالجتمــاع الرفيــع املســتوى الــذي عقدتــه املنظمــة البحريــة الدوليــة ملعاجلــة  ـللنــ
اهلجــرة املختلطــة غــري اآلمنــة عــن طريــق البحــر؛ واجتمــاع اخلــرباء الــذي عقدتــه مفوضــية            

  املتحدة حلقوق اإلنسان بشأن مسألة حقوق اإلنسان وهتريب املهاجرين.  األمم
وباإلضافة إىل ذلك، شارك املكتب يف حتضري وتنظيم اجتماع رفيع املستوى للجمعيـة    -١٥

 أيلـول/  ١٩واملهـاجرين الواسـعة النطـاق مـن املقـرر عقـده يف        ئنيالالجـ العامة بشأن حتركـات  
الـذي نشـر يف    )١(. ومشلت مشاركته صوغ تقرير األمـني العـام يف هـذا الشـأن،    ٢٠١٦سبتمرب 

ــة     ٢٠١٦نيســان/أبريل  ــة اجلنائي ــة بشــأن تــدابري العدال . ويواصــل املكتــب تقــدمي مســامهات فني
ن يف سياق حتركات املهـاجرين الواسـعة النطـاق    للتصدي لالجتار باألشخاص وهتريب املهاجري

  يف إطار ذلك االجتماع الرفيع املستوى.
ويف أوروبا، ساهم املكتب يف حتسني فهم األهداف وااللتزامات احملددة يف بروتوكـول    -١٦

مكافحة هتريب املهاجرين من خالل طائفة متنوعة من األحداث، مثل: املـؤمتر السـنوي لوكالـة    
ية التابعـــة لالحتـــاد األورويب، الـــذي عقـــد يف رومـــا يف تشـــرين الثـــاين/نوفمرب احلقـــوق األساســـ

؛ واملــؤمتر األورويب بشــأن "التــرويج لنــهج متعــدد التخصصــات ملعاجلــة مشــكلة هتريــب   ٢٠١٤
املهـــاجرين"، الـــذي نظمتـــه شـــبكة اهلجـــرة األوروبيـــة يف ظـــل رئاســـة هولنـــدا جمللـــس االحتـــاد 

؛ ومنتدى العمليات الثاين املشترك بني مكتـب الشـرطة   ٢٠١٦ األورويب، يف كانون الثاين/يناير
ــهري      ــة حــول شــبكات التصــدي لت ــة للشــرطة اجلنائي ــاجرين يف األورويب واملنظمــة الدولي ب امله

  .٢٠١٦شباط/فرباير 
─────────── 

  )١( A/70/59. 
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ويف إطار التعاون القائم مع بعض من تلك الوكـاالت اإلقليميـة، شـارك املكتـب يف       - ١٧
عقده فريق خرباء املفوضية األوروبية لتنقيح اإلطـار القـانوين   اجتماعات تقنية، منها اجتماع 

ــه     ــاجرين، يف متوز/يولي ــب امله ؛ واالجتمــاع التكتيكــي  ٢٠١٥لالحتــاد األورويب بشــأن هتري
ــاون        ــه وحــدة التع ــذي نظمت ــاجرين ال ــاون القضــائي يف قضــايا هتريــب امله األول بشــأن التع

؛ واالجتمــاع ٢٠١٦، يف شــباط/فرباير القضــائي التابعــة لالحتــاد األورويب (اليوروجســت)   
ــذي نظمتــه الوكالــة األوروبيــة إلدارة التعــاون         ــغيلي لشــبكة الــدوريات األوروبيــة، ال التش
ــرويج يف     ــاد األورويب، يف النـ ــاء يف االحتـ ــدول األعضـ ــة للـ ــدود اخلارجيـ ــايت علـــى احلـ العمليـ

البحريـة األوروبيـة   ؛ واملؤمتر السنوي لرابطة شـرطة املطـارات واملـوانئ    ٢٠١٥حزيران/يونيه 
الــذي كــان موضــوعه "درء املخــاطر عــن أوروبــا: التصــدي لإلرهــاب وهتريــب األشــخاص    

  .٢٠١٥لسيربانية"، يف نيسان/أبريل واجلرائم ا
وللنهوض بالتعاون األقـاليمي، سـاعد املكتـب يف إعـداد وفـد األمـم املتحـدة يف مـؤمتر           -١٨

عـدة اجتماعـات لكبـار املسـؤولني. كمـا       قمة فاليتـا بشـأن املهـاجرين مـن خـالل املشـاركة يف      
ساهم يف خطة عمل مؤمتر قمة فاليتا بشأن املسائل املتعلقة بتهريب املهـاجرين، وذلـك بغـرض    
وضــع ترتيبــات مشــتركة بــني االحتــاد األورويب واالحتــاد األفريقــي ودوهلمــا األعضــاء للتصــدي 

  لتدفقات اهلجرة.
عضوا يف فرقة العمـل   ٢٠١٥تب يف متوز/يوليه وفيما يتعلق مبنطقة أفريقيا، أصبح املك  -١٩

املعنية باهلجرة املختلطة يف مشال أفريقيـا. وهتـدف فرقـة العمـل هـذه إىل تـرويج هنـج قـائم علـى          
حقوق اإلنسان لضمان محاية األشخاص الذين يتنقلـون ضـمن تـدفقات خمتلطـة ومعقـدة علـى       

ا. والفرقـة معـدَّة مـن أجـل     طول درب اهلجـرة بشـمال شـرق أفريقيـا وكـذلك يف مشـال أفريقيـ       
إجياد هنج تعاونيـة يف العمـل بـني اجلهـات املعنيـة الرئيسـية ملعاجلـة مشـكلة احلمايـة وغريهـا مـن            
ــة وضــع       ــذين يســتخدمون مثــل تلــك الــدروب بغي ــراد ال املشــاكل اخلطــرية الــيت يواجههــا األف

  سياسات وبرامج مستنرية يف هذا الشأن.
فيذيا يف مبـادرة االحتـاد األفريقـي بشـأن درب اهلجـرة      زال املكتب أيضا شريكا تن وما  -٢٠

يف اخلرطــوم،  ٢٠١٤مبنطقــة القــرن األفريقــي، الــيت اســتهلها االحتــاد يف تشــرين األول/أكتــوبر  
ومن مث باتت ُتعرف أيضا بعملية اخلرطوم. كما أن املكتب أصبح شـريكا تنفيـذيا يف مشـروع    

مع عملية اخلرطوم ويرمـي إىل بنـاء القـدرات    حتسني إدارة اهلجرة، الذي يسري خبطوات متسقة 
يـب  الالزمة لتحسني إدارة اهلجرة، وال سيما حلل مشاكل اهلجرة غـري النظاميـة، مبـا يشـمل هتر    

  املهاجرين واالجتار باألشخاص.
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ويف الســـياق اآلســـيوي، يشـــارك املكتـــب يف عضـــوية عمليـــة بـــايل والفريـــق العامـــل     -٢١
الـذي يـدعِّم اجلهـود اإلقليميـة الراميـة إىل مكافحـة هتريـب        املخصص ملكافحة االجتـار بالبشـر،   

املهاجرين واالجتـار بالبشـر ومـا يتصـل هبمـا مـن جـرائم عـرب وطنيـة. كمـا أن املكتـب يشـارك             
ــة      ٥٠بنشــاط، ضــمن حــوايل   ــة، مثــل وضــع أدل ــادرات إقليمي عضــوا آخــر، يف حــوارات ومب

الجتـار بالبشـر ومحايتـهم. وعـالوة     إرشادية للسياسـات املتبعـة يف التعـرف علـى هويـة ضـحايا ا      
علــى ذلــك، أيــدت عمليــة بــايل مبــادرات املكتــب التقنيــة، مثــل النظــام الطــوعي لإلبــالغ عــن   
هتريــب املهــاجرين واألفعــال املتصــلة بــه، الــذي يرمــي إىل تعزيــز أنشــطة مجــع وتبــادل البيانــات  

  املتعلقة بتهريب املهاجرين عرب منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.
كتب عضـو عامـل أيضـا يف الفريـق العـاملي املعـين بـاهلجرة، وهـو فريـق مشـترك بـني            وامل  -٢٢

الوكاالت جيمع بني رؤساء الوكاالت للعمل على توسيع نطـاق تطبيـق مجيـع الصـكوك املناسـبة      
ــر ترابطــاً ومشــوالً وأحســن تنســيقاً       ــى تشــجيع اعتمــاد إجــراءات أكث ــاهلجرة وعل  .ذات الصــلة ب

اط وإخالص حيث يساهم باستمرار فيمـا يعـده الفريـق املشـترك مـن      زال املكتب يعمل بنش وما
بيانات وورقات وأحداث بشأن املسائل املتعلقة باهلجرة، مبا يف ذلك خطة التنمية املستدامة لعام 

. كما أنه عضو عامل يف الفريق العامل املعين بشؤون اهلجرة وحقـوق اإلنسـان واملسـائل    ٢٠٣٠
ــابع للفريــق ال  ــاهلجرة والــذي يعــاجل مســائل حقــوق اإلنســان املتعلقــة    اجلنســانية الت عــاملي املعــين ب

  وغريهم وكذلك حق املهاجرين من ضحايا اجلرمية يف الوصول إىل العدالة. بنيرَّاملهباملهاجرين 
ــق    ٢٠١٥و ٢٠١٤ويف عــامي   -٢٣ ــذين أصــدرمها الفري ــرين الل ، ســاهم املكتــب يف التقري

جرة املتعلقة بـالكوارث وتـوفري احلمايـة يف البحـر، كمـا      العاملي املعين باهلجرة بشأن ضروب اهل
ســاهم يف البيــان املشــترك الصــادر بشــأن إدراج املســائل املتعلقــة باملهــاجرين واهلجــرة يف خطــة 

ــا بعــد عــام    ــة مل ــة املســتدامة، ســعى املكتــب إىل     ٢٠١٥التنمي . وعقــب اعتمــاد أهــداف التنمي
ريــق العــاملي املعــين بــاهلجرة، منــها املســائل  املســاعدة علــى إدخــال أهــداف حمــددة يف إطــار الف 

  املتعلقة مبكافحة هتريب املهاجرين، هبدف حتسني التنسيق بني املنظمات األعضاء.
    

    املساعدة التقنية  - باء  
وفيما يتعلـق املسـاعدة التقنيـة، يـوفر املكتـب اخلـربة الفنيـة ملـن يطلـب ذلـك مـن الـدول               -٢٤

(ب) وضـع االسـتراتيجيات؛ و(ج) تـدابري    واملساعدة التشريعية؛  األعضاء يف اجملاالت التالية: (أ)
(و) الوقايـة والتوعيـة؛   ومجـع املعلومـات والبحـوث؛    ه) و((د) التعاون الدويل؛ والعدالة اجلنائية؛ 

  و(ز) مساعدة ومساندة املهاجرين من ضحايا التهريب وغريهم من املهاجرين الضعفاء.
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ــو  -٢٥  ١٦العــاملي ملكافحــة هتريــب املهــاجرين، تنظــيم    املكتــب، مــن خــالل برناجمــه  ىلوت
ا للمساعدة التقنية أو ساهم يف تنظيم هذه األنشطة مسـامهة كـربى خـالل الفتـرة     رئيسي نشاطاً

املشمولة بالتقرير، وكان من ضمنها أنشـطة للمسـاعدة التشـريعية وبنـاء القـدرات، وسـاعدت       
ممـارس للعدالـة اجلنائيـة     ٥٠٠مـن   بلـدا ووفـرت التـدريب ألكثـر     ٥٠تلك األنشـطة أكثـر مـن    

ومــن املــوظفني احلكــوميني علــى إجــراء حتقيقــات ومالحقــات قضــائية فعالــة يف قضــايا هتريــب  
ــاجرين         ــة حمــددة أنشــطةً ملكافحــة هتريــب امله ــة وإقليمي ــرامٌج قطري ــذت ب ــا نفَّ ــاجرين. كم امله

  ووفرت التوجيه ومساعدات تقنية مصممة خصيصا وفقا لالحتياجات املطلوبة.
ويف الفترة املشمولة بالتقرير، اعتمد املكتب اسـتراتيجيتني شـاملتني للتصـدي لتـهريب       -٢٦

  املهاجرين من أجل تلبية احتياجات منطقة البحر املتوسط وغرب ووسط أفريقيا.
، استهل املكتب اسـتراتيجية لبنـاء القـدرات مـن خـالل      ٢٠١٥ويف كانون الثاين/يناير   -٢٧

هتريب املهاجرين عرب البحر املتوسط مسـامهةً منـه يف اجلهـود الدوليـة     التصدي املتكامل ملشكلة 
ويسـعى املكتـب مـن خـالل تلـك االسـتراتيجية إىل التصـدي         )٢(.املبذولة ملعاجلـة تلـك املشـكلة   

الشامل لتهريب املهاجرين بتدابري استراتيجية ومتكاملة تغطي مخسة جمـاالت متداعمـة للعمـل،    
ــل وا   ــي: (أ) البحــوث والتحلي ــة؛      ه ــريعية الوطني ــر التش ــدرات واألط ــز الق ــيم؛ و(ب) تعزي   لتقي

(د) املســامهة يف تــدابري التصــدي العامليــة؛    وو(ج) تعزيــز التعــاون اإلقليمــي وعــرب اإلقليمــي؛     
  ومحاية حقوقهم. بنيرَّاملهتأمني املساعدة للمهاجرين   ه)و(
ــبتمرب   -٢٨ ــة ملك ٢٠١٥ويف أيلول/سـ ــتراتيجية إقليميـ ــتهل املكتـــب اسـ ــار ، اسـ ــة االجتـ افحـ

بلـدا أفريقيـا وتشـمل     ٢٢تغطـي   )٣(باألشخاص وهتريـب املهـاجرين يف غـرب ووسـط أفريقيـا،     
  األهــــداف التاليــــة: (أ) حتســــني التنســــيق والتعــــاون علــــى الصــــعيدين الــــوطين واإلقليمــــي؛   

) تـدعيم  ج(و(ب) التوسع يف توفري املعلومات والبيانات مع احلرص على حتديثها باسـتمرار؛  و
(د) بنـاء قـدرات نظـم العدالـة اجلنائيـة يف      واألطر القانونية والـنظم العامـة لـدى الـدول املعنيـة؛      

ــة هبــذه  و(مســاندة ضــحايا االجتــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين؛    ه) و(املنطقــة؛  و) التوعي
املتحـدة   املسائل يف املنطقة. وقد وضع هذه االستراتيجية املكتب اإلقليمي التـابع ملكتـب األمـم   

واجلرمية يف غرب ووسـط أفريقيـا مـن أجـل التصـدي للتحـديات الـيت تواجـه          املخدِّراتاملعين ب
  تلك املنطقة يف هذا الشأن.

─────────── 

 _www.unodc.org/documents/human-trafficking/2016/UNODC_Mediterraneanمتاحة يف املوقع التايل:  )٢(  
Strategy_SOM_Summary.pdf. 

 _www.unodc.org/documents/westandcentralafrica/UNODC_Regional_Strategy متاحة يف املوقع التايل: )٣(  
for_Combating_TIP_SOM_West_and_Central_Africa_2015-2020.pdf. 
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وعلــى الصــعيد العــاملي، أضــاف املكتــب ثــالث منــائط خمصصــة لتــهريب املهــاجرين يف   -٢٩
: (أ) مــدخل إىل مكافحــة م اإللكتــروين الــيت يوفرهــا، وهــي تعــاجل املواضــيع التاليــةبــرامج الــتعلُّ

هتريب املهاجرين؛ و(ب) ُنهج التحري والتحقيق يف قضـايا هتريـب املهـاجرين؛ و(ج) أسـاليب     
  التحري والتحقيق للتصدي لتهريب املهاجرين.

    
    املساعدة التشريعية  - ١  

واصــل املكتــب تزويــد الــدول األعضــاء مبســاعدات تشــريعية متخصصــة معــدة وفقــا       -٣٠
جــل مســاعدهتا علــى تطــوير تشــريعاهتا الوطنيــة تطــويرا فعــاال مبــا يــتالءم مــع   الحتياجاهتــا مــن أ

مقتضيات بروتوكول مكافحة هتريـب املهـاجرين. ووفـر املكتـب املشـورة واملسـاعدة القانونيـة        
لواضعي التشريعات من خالل حتليل الثغرات التشـريعية واملمارسـات القائمـة وتنظـيم حلقـات      

  عمل بشأن الصياغة التشريعية.
ففي إطار من التعاون الوثيق مـع وزرة اخلارجيـة الكولومبيـة، علـى سـبيل املثـال، وفـر          -٣١

املكتــب الــدعم للمناقشــات التقنيــة الــيت أجريــت الختتــام العمليــة الوطنيــة الراميــة إىل ضــمان     
  وتوكول مكافحة هتريب املهاجرين.التنفيذ التشريعي لرب

ة مـــن بلــدان أمريكـــا الوســـطى (بنمـــا  ة لســـتير املكتـــب مســاعدات تشـــريع فَّـــكمــا و   -٣٢
ريكا ونيكـاراغوا وهنـدوراس)، وذلـك بصـوغ تقـارير شـاملة       ادور وغواتيماال وكوسـتا والسلف

ــب           ــوانني خاصــة ملكافحــة هتري ــاد ق ــن أجــل وضــع واعتم ــادات م مشــفوعة بتوصــيات وإرش
  املهاجرين تتماشى مع الربوتوكول.

جبرائم االجتار باألشخاص وهتريـب املهـاجرين   ووفر املكتب الدعم لتنقيح األحكام املتعلقة   - ٣٣
  يف قـــانون العقوبـــات الفييتنـــامي. وأقـــرت اجلمعيـــة الوطنيـــة هـــذه التنقيحـــات يف تشـــرين الثـــاين/  

ــوفمرب  ــيريات كــبرية يف معاجلــة اجلــرائم املتصــلة باالجتــار باألشــخاص      ٢٠١٥ن ، وهــي تتضــمن تغ
  وهتريب املهاجرين.

حلقــة عمــل للصــياغة التشــريعية بشــأن االجتــار        وباإلضــافة إىل ذلــك، عقــد املكتــب     - ٣٤
بالتنســيق مــع ، ٢٠١٥ثيوبيــا وجيبــويت يف أيار/مــايو إباألشــخاص وهتريــب املهــاجرين مــن أجــل 

ثيوبية، وقـدم مشـورة تقنيـة للفريـق املشـترك بـني الـوزارات املسـؤول عـن وضـع           إلوزارة العدل ا
ــانون  ــافة ٢٠١٥ثيـــويب جديـــد اعتمـــد يف آب/أغســـطس  إقـ إىل ذلـــك، زود املكتـــب . وباإلضـ

احلكومة النيجرية أيضا مبساعدات تقنية من أجل وضع قانون جديد ملكافحة هتريب املهـاجرين،  
  من هتريب املهاجرين إىل النيجر. ، للمساعدة على احلد٢٠١٥أيار/مايو  ١١اعتمد يف 
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وساعد املكتب أيضا السلطات النيجريية على تقييم ووضع تشـريع جديـد يهـدف إىل      -٣٥
إرساء إطار قانوين جيسد املمارسات احلديثة القائمة يف جمال إدارة اهلجـرة واحلـدود مـع وضـع     

  .٢٠١٥يف أيار/مايو  القانونأحكام وعقوبات صارمة بشأن هتريب املهاجرين. وقد أجيز 
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قـدم املكتـب أيضـا املشـورة إىل حكـوميت أفغانسـتان         -٣٦

  ال تعديالت على تشريعاتيهما من أجل جترمي هتريب املهاجرين.واملغرب إلدخ
    

    وضع االستراتيجيات  - ٢  
يف باكســـتان، وضـــع املكتـــب، بالتشـــاور مـــع وكالـــة التحقيقـــات االحتاديـــة، إطـــارا     -٣٧

استراتيجي٢٠٢٠-٢٠١٥ريب املهاجرين للفترة ا ملكافحة االجتار باألشخاص وهتا وطني.  
عمل إقليمية بالتعاون مع أمانة اجلماعة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي     ونظم املكتب حلقة  - ٣٨

ــة املســتخدمة ملكافحــة هتريــب املهــاجرين يف املنطقــة      ــة اجلنائي ــدابري العدال الســتبانة الثغــرات يف ت
وحتديد معامل املسار املقبل للتصـدي هلـذه اجلرميـة بالتماشـي مـع مقتضـيات بروتوكـول مكافحـة         

دولة عضـوا يف اجلماعـة، األسـاس     ١١د وفرت حلقة العمل، اليت حضرهتا هتريب املهاجرين. وق
لوضــع خطــة عمــل إقليميــة للتصــدي لتــهريب املهــاجرين تــدعم االســتراتيجية اإلقليميــة ملكافحــة 

ا.اهلجرة غري املشروعة وهتريب املهاجرين واالجتار باألشخاص، وهي قيد اإلعداد حالي  
ــية  ، وضــــع امل٢٠١٥ويف آذار/مــــارس   -٣٩ ــة الدوليــــة للــــهجرة ومفوضــ كتــــب واملنظمــ

املتحــدة لشــؤون الالجــئني وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان ومنظمــة األمــم املتحــدة      األمــم
للطفولة استراتيجية مشتركة للتصدي لالجتار بالبشر وجـرائم االختطـاف وهتريـب األشـخاص     

  ي هلذه املسائل.يف السودان، وتوفر هذه االستراتيجية إطارا لتنسيق العمل على التصد
    

    تعزيز تدابري العدالة اجلنائية  - ٣  
واصل املكتب تنفيذ طائفة واسعة من أنشطة املساعدة التقنيـة مـن أجـل تـدعيم تـدابري        -٤٠

العدالة اجلنائية الرامية إىل التصدي لتهريب املهاجرين يف مجيـع األقـاليم. ووفـر املكتـب خباصـة      
عاجلـة مشـكلة هتريـب املهـاجرين، مبـن يف ذلـك حـرس        تدريبا متخصصـا للممارسـني املعنـيني مب   

درَّب  وقـد احلدود وموظفو سلطات اهلجرة وإنفاذ القوانني والنيابة العامة والقضـاة واحملـامون.   
ســيما مــوظفي إنفــاذ القــوانني  املكتــب ممارســي العدالــة اجلنائيــة يف جنــوب شــرق أوروبــا، وال 

، وأعضـاء النيابـة العامـة والقضـاة يف     ٢٠١٥ر/مـايو  والنيابة العامة يف البوسنة واهلرسـك، يف أيا 
  .٢٠١٦فية سابقا، يف شباط/فرباير مجهورية مقدونيا اليوغوسال
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علــى املفــاهيم األساســية   ٢٠١٥ودرب املكتــب ضــباط الشــرطة يف قريغيزســتان يف عــام    - ٤١
ــق واالســتجواب       ــا يشــمل أســاليب التحــري والتحقي  لالجتــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين، مب

  األساسية.
 العدالـة اجلنائيـة الراميـة إىل مكافحـة هتريـب      ريوواصل املكتب العمل على تدعيم تـداب   -٤٢

املهاجرين يف الشـرق األوسـط ومشـال أفريقيـا، مبـا يشـمل األردن وتـونس واجلزائـر والسـودان          
ومصــر واملغــرب، وذلــك ببنــاء القــدرات الالزمــة للكشــف عــن اهلويــة والتحقيــق يف حــاالت     

وتفكيـك الشـبكات اإلجراميـة     قضـائيا ملهاجرين واالجتار باألشخاص ومالحقـة اجلنـاة   هتريب ا
املنخرطة يف هذه األنشطة اجلنائية. وتربز أنشطة املكتب أمهية التعـاون اإلقليمـي والـدويل علـى     

  .بنيرَّامله مكافحة كال اجلرميتني وكذلك احلاجة إىل صون حقوق ضحايا االجتار واملهاجرين
أفريقيا، وفر املكتب تدريبا متخصصا على معاجلة مشـكلة هتريـب املهـاجرين عـن     ويف   -٤٣

طريــق اجلــو واكتشــاف عمليــات االحتيــال املســتندية يف حلقــة عمــل حضــرها مشــاركون مــن  
. وواصــل املكتــب أيضــا دعــم ٢٠١٦نيســان/أبريل  ثيوبيــا وجنــوب أفريقيــا وغامبيــا وغانــا يفإ

لشـأن ويـدعم املكتـب مبـادرة تدريبيـة إقليميـة خاصـة        نيجرييا من خالل برنامج مكـرس هلـذا ا  
  مبمارسي العدالة اجلنائية يف بوركينا فاسو ومايل والنيجر.

ووفر املكتب املساعدة التقنيـة لفييـت نـام مـن خـالل تنظـيم سـت دورات تدريبيـة يف           -٤٤
 عدة مقاطعات وعلى مستوى احلكومة املركزية وكذلك ثالث دورات للتعلم اإللكتـروين مـن  
أجل موظفي إنفـاذ القـوانني بشـأن مكافحـة التـهريب واالعتـراض علـى احلـدود. واسـتكملت          
هذه األنشطة التدريبية بوضع دليل ميداين ودليل جيب باللغة الفييتنامية يعاجلـان مجيـع أشـكال    

ــهر ــاجرين، و  الت ــا يشــمل هتريــب امله ــى     وزِّعيب، مب ــة عل ــى ضــباط خــط املواجه ــدليالن عل ال
  ركزية وعلى مستوى املقاطعات.مستوى احلكومة امل

ويدرب املكتـب أيضـا مـوظفني مـن املكسـيك وبلـدان أمريكـا الوسـطى علـى حتسـني             -٤٥
، قضــائياســبل الكشــف عــن عمليــات هتريــب املهــاجرين والتحقيــق فيهــا ومالحقــة مرتكبيهــا    

  وذلك باستخدام منهجية إعداد املدربني.
    

    التعاون الدويل  - ٤  
ني الدول مقوم أساسي للتصدي الفعال لتهريب املهاجرين بـالنظر إىل  التعاون الوثيق ب  -٤٦

الطابع عرب الوطين للجرمية. ومن مث، فإن املكتب، عالوة على تـوفري أنشـطة للمسـاعدة التقنيـة     
تركز على بناء القدرات على الصـعيد الـوطين وتضـمني عملـه مكونـا بشـأن التعـاون اإلقليمـي         
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إىل توثيـق التعـاون املباشـر بـني الـدول. وهـو حـريص خباصـة          و/أو الدويل، ينظم أنشطة ترمـي 
ــى          ــاجرين عل ــب امله ــؤمترات بشــأن هتري ــبة وم ــات املناس ــادل املعلوم ــات لتب ــيم عملي ــى تنظ عل

  .الصعيدين اإلقليمي والعاملي واملشاركة يف تلك األنشطة واملؤمترات
ة حتديات التصـدي  هبدف معاجل ٢٠١٥وقد ُنظِّمت حلقتا عمل عرب إقليميتني يف عام   -٤٧

لتهريب املهاجرين عن طريق البحـر. وكـان مـن بـني مواضـيعهما عمليـات الكشـف والبحـث         
واإلنقاذ واالعتراض يف البحر؛ ومشاكل الوالية القضائية األساسية؛ وآليات التنسـيق والتعـاون   

جرين. يف عمليـات هتريـب املهـا    اجلرميـة املنظَّمـة  املطلوبة لتعزيز سبل التصدي لتورط عصـابات  
من أجل منطقة الكـارييب واملكسـيك    ٢٠١٥وقد ُعقدت احللقة األوىل يف بنما يف آذار/مارس 

بنمـا وجامايكـا وجـزر البـهاما     وأمريكا الوسطى، واجتمـع فيهـا مشـاركون مـن سـبعة بلـدان (      
واجلمهورية الدومينيكية واملكسيك وهاييت وهندوراس). وعقدت احللقـة الثانيـة يف َسَرقُوَسـة،    

ليــا، وكــان موضــوعها منــع ومكافحــة هتريــب املهــاجرين يف البحــر املتوســط، وحضــرها    بإيطا
بلـدا (إريتريـا وتركيـا وتـونس والسـودان والصـومال ولبنـان ومـايل ومصـر           ١١مشاركون من 

  واملغرب والنيجر ونيجرييا).
ومــن خــالل تنظــيم حلقــات عمــل حلــرس احلــدود ومــوظفي اجلمــارك وضــباط الشــرطة       - ٤٨

، ساعد املكتب على تعزيز التعاون القائم عـرب احلـدود   ٢٠١٥اهلجرة يف أيار/مايو وموظفي شؤون 
  بني بنغالديش واهلند، وبني بوتان واهلند، للتصدي لتهريب املهاجرين واالجتار باألشخاص.

ويف إطار التعاون مع املنظمة الدولية للهجرة ومنظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا، ويف     -٤٩
، نظـم املكتـب حلقـة عمـل إقليميـة      ٢٠١٤ة عمل إقليمية يف حزيران/يونيـه  أعقاب تنظيم حلق

لتــدعيم التعــاون بــني أجهــزة العدالــة اجلنائيــة وســائر اجلهــات   ٢٠١٥يف تشــرين الثــاين/نوفمرب 
املعنيــة مــن القطــاعني العــام واخلــاص علــى التصــدي للجــرائم املتعلقــة بــاهلجرة غــري النظاميــة يف  

ــع التركيــز ع    ــرب البلقــان م ــرب احلــدود       غ ــع واملالحقــة القضــائية والتعــاون ع ــى جمــاالت املن ل
ــني صــناع         ــة ب ــة العمــل اإلقليمي ــد مجعــت حلق ــاجرين الضــعفاء. وق ومســاعدة الضــحايا وامله

  بلدا. ٢٤لسياسات وممارسني وممثلني ملنظمات دولية ودوائر أكادميية من ا
    

    مجع البيانات وإجراء البحوث  - ٥  
عالــة ملكافحــة هتريــب املهــاجرين معرفــة ســليمة بالوضــع القــائم،   يلــزم الختــاذ تــدابري ف   -٥٠
ــوافر بيانــات موثوقــة، كأســاس لصــنع السياســات والقــرارات وختصــيص املــوارد      مبــا يشــمل ت
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وحتديد االحتياجات املطلوبـة مـن املسـاعدة التقنيـة. ويـدعم املكتـب الـدول دعمـا مباشـرا مـن           
  والبيانات املتعلقة بتهريب املهاجرين.أجل تنمية قدراهتا على مجع وحتليل املعلومات 

 Migrant Smuggling in Asia: Currentتقريــرا بعنــوان " ٢٠١٥ونشــر املكتــب يف عــام   - ٥١
Trends and Related Challenges  ،(هتريب املهاجرين يف آسيا: اجتاهاته وحتدياتـه الراهنـة) ")حلَّـل   )٤
لشـرق األوسـط إىل احملـيط اهلـادئ ووجـد أن      دولة متتـد مـن ا   ٢٨فيه عمليات هتريب املهاجرين يف 

  الشبكات اإلجرامية تتفنن يف استغالل الفجوات القائمة بني العرض وفرص اهلجرة النظامية.
للتشاور مـع جمموعـة مـن اخلـرباء      ٢٠١٥وعقد املكتب اجتماعا يف كانون األول/ديسمرب   - ٥٢

عدة بيانات للسـوابق القضـائية املتعلقـة    من األكادمييني واملمارسني لالسترشاد بآرائهم يف تأسيس قا
بتــهريب املهــاجرين يف إطــار مبــادرة توســيع بوابــة شــريلوك للمــوارد اإللكترونيــة والقــوانني املتعلقــة 
باجلرميــة. واهلــدف مــن قاعــدة بيانــات الســوابق القضــائية هــو التغلــب علــى حالــة االنعــدام املســتمر  

يق حتسـني املعرفـة باملمارسـات املتبعـة يف املالحقـات      يب املهاجرين عن طرللمالحقات القضائية ملهرِّ
  القضائية لعمليات هتريب املهاجرين والتشريعات املناوئة هلا على الصعيد العاملي.

    
    الوقاية والتوعية  - ٦  

ُيلزم برتوكول مكافحة هتريب املهاجرين أطرافه بأن تتخذ تدابري وقائية منها مـا يلـي:     -٥٣
الرقابـة علـى احلـدود الكتشـاف عمليـات هتريـب املهـاجرين وتـأمني          تبادل املعلومات وتشديد

وثائق السفر واهلوية ومراقبتها وبناء قدرهتا على التحقق من مشروعية وصحة هـذه الوثـائق يف   
  وقت مناسب وتوفري التدريب والتعاون التقين وتنظيم مبادرات للتوعية العامة.

املكتب محلة للتوعية باالشـتراك مـع احلكومـة     وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، استهل  -٥٤
وتسـترعي احلملـة االنتبـاه إىل     )٥(جتـارة اهلـالك".   # املكسيكية حتت عنوان "هتريب املهاجرين:

هذا الضرب مـن النشـاط التجـاري العنيـف الـذي يـدعم يف هنايـة املطـاف أشـكاال أخـرى مـن            
ين املعرضـني هلـذا اخلطـر وإعالمهـم مبخـاطر      ، كما أهنا توفر آلية لتحذير املهـاجر اجلرمية املنظَّمة
  .املهربنياالستعانة ب

    

─────────── 

 /www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2015/som متاح يف املوقع التايل: )٤(  
Current_Trends_and_Related_Challenges_web.pdf. 

-www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2015/September/new-campaign-drawsمتاح يف املوقع التايل:  )٥(  

attention-to-plight-of-smuggled-migrants-in-mexico-and-central-america.html. 
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    ودعمهم بنيرَّاملهمحاية املهاجرين   - ٧  
الغرض من بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين هو منع ومكافحـة هتريـب املهـاجرين،      - ٥٥

جرين محايـة حقـوق املهـا    وكذلك تعزيز التعـاون بـني الـدول األطـراف حتقيقـاً لتلـك الغايـة، مـع        
التزامات جديدة حبماية حقوق املهـاجرين، فهـو يؤكـد     ينشئالربوتوكول ال  نَّ. ورغم أبنيرَّامله

أن على كل دولة طرف أن حترص، عند تنفيذه، على اختاذ مجيع التدابري املناسـبة لصـون ومحايـة    
نسـان  حقوق ضحايا جرمية هتريب املهاجرين اليت يكفلها هلم القـانون الـدويل وقـانون حقـوق اإل    

سيما يف االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني املعتمـدة يف عـام    الدويل والقانون الدويل اإلنساين، وال
هـو عنصـر مـن العناصـر      املهـربني ، ومبدأ عدم اإلعادة القسرية. ومحاية ودعم املهـاجرين  ١٩٥١

  اليت يعاجلها دوما املكتب يف أنشطته العامة يف جمال بناء القدرات.
ــدين        ويف أ  -٥٦ ــع امل ــات اجملتم ــني منظم ــتح حــوار ب ــب يف ف ــا الوســطى، ســاهم املكت مريك

واملؤسسات احلكومية الستبانة حلول عملية ملعاجلة مسألة هتريـب املهـاجرين مـن زوايـا خمتلفـة      
. وشاركت السلطات واجملتمع املـدين يف كـل مـن    املهربنيوحلماية حقوق اإلنسان للمهاجرين 

ريكا وهندوراس يف وضع مبادئ توجيهية عمليـة يف هـذا   وكوستا ما والسلفادور وغواتيماالبن
وتسـتخدم يف دوائـر النيابـة العامـة يف تلـك البلـدان ويف حلقـات         ٢٠١٤الشأن نشرت يف عام 

  ة.يبيالعمل التدر
حلقة عمل متخصصة ملعاجلة االحتياجـات مـن    ٢٠١٦ونظم املكتب يف نيسان/أبريل   -٥٧

يف تدفقات اهلجـرة املختلطـة يف تـونس. وكانـت حلقـة       بنيرَّهاملاحلماية واملساعدة للمهاجرين 
العمل هذه املرحلة التجريبية يف دورة تدريبية ملوظفي إنفاذ القوانني ُعرضـت فيهـا سلسـلة مـن     

  املواقف متثل مهاجرين مهرَّبني هلم احتياجات خمتلفة من احلماية واملساعدة.
    

    االستنتاجات  - ثالثاً  
ا إىل إشراك اجلهات املعنيـة صـاحبة املصـلحة علـى كـل مـن الصـعيد        يسعى املكتب دوم  -٥٨

الدويل واإلقليمي والوطين بدور نشط يف الترويج لتنفيذ بروتوكول مكافحـة هتريـب املهـاجرين،    
  سيما من خالل توفري املساعدة التقنية للدول األعضاء وتعزيز التعاون بني الوكاالت. وال
يظـل مشـكلة عامليـة ملحـة تـؤثر علـى مجيـع         الالجـئني هتريب م احملرز، فإن ورغم التقدُّ  -٥٩

األقاليم. وسوف يواصل املكتب جهوده الرامية إىل تعزيز ودعم العمل على تنفيـذ بروتوكـول   
عضـاء واملنظمـات الدوليـة    ألمكافحة هتريب املهاجرين وسـوف يتعـاون يف العمـل مـع الـدول ا     

  ملهاجرين بكل أشكاله أشد فعالية.ا واجملتمع املدين واملهاجرين جلعل مكافحة هتريب
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ويهدف املكتب، مـن خـالل عملـه يف الفريـق العـاملي املعـين بـاهلجرة، إىل املسـامهة يف           -٦٠
  .لالجئنيوضع إطار مشترك حلماية األشخاص املتنقلني من غري املشمولني باحلماية املكفولة 

ــاًء علــى املشــاورات الــيت أجر     -٦١ اهــا مــع اخلــرباء يف  وســوف يواصــل املكتــب العمــل، بن
، يف إنشــاء قاعــدة بيانــات للســوابق القضــائية املتعلقــة بتــهريب   ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب 

املهاجرين وسوف يصدر منشورات جديدة، مثل ورقة املسائل اليت سينشرها قريبا عـن عنصـر   
  الرحبية باعتباره من املسائل الرئيسية يف هتريب املهاجرين.

أيضــا تــوفري ضــروب مــن املســاعدة معــدَّة وفقــا لالحتياجــات  وســوف يواصــل املكتــب   -٦٢
املطلوبة لتنمية القدرات على الصعيدين الوطين واإلقليمي، مبا يشمل القدرة على معاجلـة مسـائل   
ــاون واحتياجــات املهــاجرين        ــة يف قضــايا هتريــب املهــاجرين والتع ــات املالي ــل التحقيقي حمــددة مث

  ا.وساعدة وهتريب املهاجرين حبراً وجمن احلماية وامل والالجئني املهربني
 


