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 بتهريب املهاجرينالفريق العامل املعين 
  ٢٠١٢ هيوني/حزيران ١ -  مايو/ أيار٣٠ فيينا،
  *ت من جدول األعمال املؤق٤ّالبند 
      يات واملمارسات اجليدة يف جمال منع هتريب املهاجرينالتحّد

       يات واملمارسات اجليدة يف جمال منع هتريب املهاجرينالتحّد    
      األمانةمن  رةمذكّ    

      مقدِّمة  -أوالً  
مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة          الصادر عن    ٥/٣لقرار   با عمالً  -١

ت مفتـوح العـضوية   نشئ فريق عامل حكومي دويل مؤقّ   املنظمة عرب الوطنية يف دورته اخلامسة، أُ      
الواليـة املنوطـة بـه      ذ  معين بتهريب املهاجرين لكي يسدي املشورة إىل املؤمتر ويساعده علـى تنفيـ            

تفاقيـة  املكّمـل ال  بربوتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلـو،           فيما يتعلق   
  ).بروتوكول هتريب املهاجرين(نية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوط

سـائر  عـاون واختـاذ      على توطيد أواصر الت     األطرافَ القرار، الدولَ ذلك  ، يف   ملؤمتُر ا وحثَّ  -٢
نع هتريب املهاجرين وزيادة تبـادل املعلومـات بـني الـدول األطـراف والـسلطات                الكفيلة مب التدابري  
الـدول األطـراف علـى أن تقـوم، وفقـاً لربوتوكـول مكافحـة هتريـب                 ع املـؤمتر    كما شجَّ . املختصة

الـصعيد الـوطين     كـل مـن   التعـاون علـى     وربامج  الـ بتعزيز أو توطيد    حسب االقتضاء،   واملهاجرين،  
اهلجرة النظاميـة وردع اهلجـرة غـري النظاميـة ابتغـاء منـع هتريـب              من أجل دعم    واإلقليمي والدويل   

طبقـاً للمـادتني    د مـؤمتر األطـراف أيـضا أمهيـة قيـام الـدول األطـراف،                وأكّـ . املهاجرين ومكافحته 
───────────────── 
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اهلويــة ضمان ســالمة وأمــن وثــائق الــسفر أو    بــ مــن بروتوكــول هتريــب املهــاجرين،    ١٣ و١٢
شرعية وصالحية الوثـائق الـيت يـشتبه يف اسـتخدامها     من والتحقق، يف غضون فترة زمنية معقولة،  

أمهية قيام الـدول األطـراف،      مؤمتر األطراف    دباإلضافة إىل ذلك، أكَّ   . ألغراض هتريب املهاجرين  
ــادة   ــن ١١عمــال بامل ــة حبّريــ   وربوتوكــول، ال م ــة املتعلق ــات الدولي ة حركــة دون إخــالل بااللتزام

 إىل أقـصى حـّد      يـة احلدودالـضوابط   األشخاص واسـتنادا إىل روح الربوتوكـول وتقاليـده، بتعزيـز            
  .يكون ذلك ضروريا ملنع وكشف هتريب املهاجرين ممكن، بقدر ما

ــن          -٣ ــرة م ــسا يف الفت ــا بالنم ــه األوىل يف فيين ــل دورت ــق العام ــد الفري ــع أن يعق ــن املزم   وم
  .٢٠١٢ يهيون/ حزيران١مايو إىل / أيار٣٠
  .هات الفريق العامل يف مناقشةساعدملهذه املذكرة وقد أعّدت األمانة   -٤

    
       للنقاشمسائل  -ثانيا  

  :للمداوالتأساساً املسائل التالية  اعتبار يوّدالفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين لعلّ   -٥
 ل جمراه؟ منه أو حتوِّو حتدُّز تدابري مراقبة احلدود هتريب املهاجرين أ مدى تعزِّإىل أيِّ  •   

  من هتريب املهاجرين؟ما هو أثر التزامات الناقلني التجاريني يف احلدِّ  •   

كيف ميكن دعم الـدول ذات القـدرات والتكنولوجيـا املنخفـضة يف تعزيـز سـالمة                   •   
 الوثائق ومراقبتها؟

دامها فيمــا مـا هـي قواعـد البيانـات احلاليـة الــيت ينبغـي تـشجيع الـدول علـى اسـتخ            •   
 خيص منع هتريب املهاجرين؟ 

فيمـا  حتديـداً   كيف ميكن تعزيز قواعد البيانات احلالية املتعلقة بوثائق اهلوية والسفر             •   
 خيص منع هتريب املهاجرين؟

املنظمـات  غريهـا مـن     غـري احلكوميـة و    الدوليـة واملنظمـات     منظمـات   كيف ميكن لل    •   
ك علـى حنــو أفـضل يف التــدريب علـى منــع    أن تــشاراجملتمــع املـدين    وعناصـر املعنيـة 

 هتريب املهاجرين؟

ما هي األدوات واملواد التدريبية املتعلقة بتهريب املهاجرين اليت ينبغـي التـرويج هلـا              •  
  وتعزيزها؟

 ن ارتكاب اجلرائم؟عما هي الرسائل اليت جنحت يف ردع املهاجرين   •  



 

V.12-51976 3 
 

  CTOC/COP/WG.7/2012/4 

 استخدام خدمات املهرِّبني؟ن عما هي الرسائل اليت جنحت يف ردع املهاجرين   •  

 هتريب املهاجرين؟ منعمن أجل اإلعالم يف التوعية وسائط كيف ميكن تعزيز دور   •  

لتدابري االجتماعية واالقتـصادية اخلاصـة مبنـع هتريـب املهـاجرين            وضع ا كيف ميكن     •  
ــة باالســتناد  ــشكل فعـّـ وتوجيههــا إىل األدل خــدمات  مــن الطلــب علــى  ال للحــدِّب

 رين؟هتريب املهاج

الطلب على خدمات التـهريب      من   للحدِّكيف ميكن حتسني مستوى إدارة اهلجرة         •  
  ؟إزالتهأو 

      
      معاجلتهااملطروحة وتوجيهات بشأن املسائل حملة عامة عن   -الثثا  
    نع هتريب املهاجرينملالنهج الشامل   - ألف  

 واملخـاطر املرتفعـة     ب التكـاليف  نِّـ ص أو حـىت جي    بإمكان منع هتريـب املهـاجرين أن يقلِّـ          -٦
اليت ينطوي عليهـا إجـراء التحقيقـات واحملاكمـات عـرب الوطنيـة، وبالتـايل ميكـن أن حيـول دون                

 املهـاجرين بـو  الـيت يعمـل وفقهـا مهرِّ   ارتفاع التكاليف البشرية النامجة عـن األسـاليب والـدوافع       
  .دون وازع من ضمري

منـع ومكافحـة هتريـب      " هـو    ٢ة   للمـاد  واهلدف من بروتوكول هتريب املهاجرين وفقـاً        -٧
 التعاون بني الدول األطراف حتقيقا لتلك الغايـة، مـع محايـة حقـوق     توطيداملهاجرين، وكذلك   

هتريـب  ملنـع    ولتحقيق هذا اهلدف املعلـن، يـضع الربوتوكـول هنجـا شـامال               ."املهاجرين املهرَّبني 
  .عن طريق الرب والبحر واجلواملهاجرين 

ــشامل امل إنَّ  -٨ ــهج ال ــذي     الن ــع هتريــب املهــاجرين ال ــق مبن توكــول هتريــب  وبريعرضــه تعل
وجيـب أن   . الة أن تعاجل األسباب اجلذريـة للـهجرة       املهاجرين يقّر بأنه البّد لالستراتيجيات الفعّ     

العــرض الــيت ينبغــي حبثهــا مــن منظــور  والعدالــة اجلنائيــة، املبذولــة يف إطــار هــود تــستهدف اجل
 من جانب اجملرمني الـذي يـسعون لتحقيـق الـربح،            خدمات التهريب عرض  والطلب، مكافحة   

ــر            ــن الفق ــاجم ع ــذه اخلــدمات الن ــى ه ــب عل ــى خفــض الطل ــه عل ــت ذات ــع احلــرص يف الوق م
 مـن اختـاذ تـدابري اجتماعيـة واقتـصادية لتزويـد املهـاجرين املَهـرَّبني احملـتملني                   بـدَّ  وال. والتخلف

وتتمثـل املمارسـات   . يقيمـون فيهـا  أو خبيارات ممكنـة للبقـاء يف البلـدان الـيت حيملـون جنـسيتها          
  .هتريب املهاجرينملنع  يف األخذ بنهج شاملاجليدة 
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هتريـب املهـاجرين    لـها   الـيت ميثّ  مـة عـرب الوطنيـة       نع اجلرميـة املنظَّ   ملويقتضي النهج الشامل      -٩
الـوعي  تشديد تدابري مراقبـة احلـدود، وتعزيـز سـالمة الوثـائق، وزيـادة بنـاء القـدرات، وإذكـاء                     

ز حتديـدا علـى تـدبري واحـد مـن           اجلهود اليت تركِّ   ومن الواضح أنَّ  . اذ غري ذلك من التدابري    واخت
فعلـى سـبيل    . دة اليت ينطوي عليها هتريب املهاجرين     هذه التدابري لن تكفي ملعاجلة املسائل املعقّ      

 الـضوابط احلدوديـة   املثال، عندما يضطر األشخاص ملغادرة بيوهتم، ال ميكن أن يكون لتـشديد             
أثر رادع بل على العكس ميكن أن يزيد من الطلب علـى خـدمات التـهريب لتجـاوز العقبـات                    

ملنـع هتريـب املهـاجرين مثـل        الفوريـة    التـدابري     اجليدة أنَّ  ةوينبغي أن تكفل املمارس   . أمام اهلجرة 
ــشديد  ــضوابط ت ــةاحلدودال ــستكمل جب ي ــة األجــل لتفكيــك   ُت ــة التنظيمــات هــود طويل اإلجرامي

  . هتريب املهاجرين، ومعاجلة األسباب اجلذرية للطلب على خدمات التهريباملسؤولة عن
    

    مراقبة احلدود  - باء  
دون " مــن بروتوكــول هتريــب املهــاجرين علــى أنــه      ١١ مــن املــادة  ١تــنص الفقــرة    -١٠

 الـضوابطَ   األطـرافُ  ز الـدولُ  دات الدولية فيما يتعلق حبريــة حركـة النـاس، تعـزِّ           اإلخالل بالتعهّ 
  ." ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا ملنع وكشف هتريب املهاجرينإىل أقصى حدٍّية احلدود
 علـى منـع وكـشف اهلجـرة غـري النظاميـة             يـة احلدودالـضوابط    تركيز   ما ينصبُّ  وكثرياً  -١١
وميكــن أن يــسفر ذلــك عــن تنــاول حالــة هتريــب   .  مــن منــع وكــشف هتريــب املهــاجرين بــدالً

ــة،  املهــاجرين علــى أهنــا مــسألة تتعلــق   ــاهلجرة ولــيس مــسألة إجرامي ممــا يــضيع فرصــة حتــري   ب
تـستهدف الـضوابط    وعنـدما   . كـات غـري النظاميـة     اجلماعات اإلجرامية املنظمة اليت تيّسر التحرّ     

ــة املهــاجر نفــسه   ــذكر مــع عــدم إيــالء اهتمــام   احلدودي ــه،   ُي ــضيع للــشبكة الــيت قامــت بتهريب ت
  .هاجرون مواصلة ممارسة أنشطتهم دون عقاباملعلومات واألدلة اجلنائية القيمة ويستطيع امل

 ملكافحة هتريب املهـاجرين ومـا يتعلـق    يةاحلدودالضوابط  لضياع فرص تشديد     وتفادياً  -١٢
جبرميـة  الـوعي   بذلك من سلوك، ينبغي أن يكون اهلدف من تدريب موظفي احلدود هو إذكاء              

وضـع   على النظر يف     ع الدولُ شجَّوُت.  وبناء القدرات على التصدي هلا حتديداً      هتريب املهاجرين 
شــركات نقــل لقــوائم القــادمني واإلبــالغ املــسبق مــن جانــب  املــسبق الفــرز إجــراءات تــشمل 

 للكـشف عـن حـاالت    ات البيومتريةالركاب واستخدام التكنولوجيا احلديثة مبا يف ذلك القياس       
مثــل مــدونات  أيــضا علــى النظــر يف وضــع أدوات ع الــدولُوُتــشجَّ.  احملتملــةهتريــب املهــاجرين

  . ص ملوظفي احلدودخصِّتقواعد السلوك وإجراءات التشغيل القياسية والتدريب امل
تدابري تـشريعية   األطراف باعتماد   الدول  لزم   فتُ ١١ من املادة    ٤ إىل ٢ا الفقرات من    أمَّ  -١٣

 ممكـن، اسـتخدام وسـائل النقـل الـيت يـشغلها             أو تدابري أخرى مناسبة كي متنع، إىل أقصى حـدٍّ         
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تقتـضي  " أحكـام النـاقلني   "اة  وهذه اإلجـراءات املـسمّ    . يف هتريب املهاجرين  ناقلون التجاريون   ال
 الركـاب حيملـون وثـائق الـسفر        ق مـن أنَّ   لتحقّبـا لنـاقلني التجـاريني     األطـراف إلـزام ا    الدول  من  

وفيمـا عـدا    . إذا مل يقومـوا بـذلك     عقوبات علـيهم    وفرض  الدولة املستقبلة   للدخول إىل    الالزمة
للتـدابري التـشريعية أو     الطـابع احملـّدد     بروتوكـول هتريـب املهـاجرين مـسألة         يترك  ،   االشتراط هذا

  . الناقلني اجلويني لتقدير الدول نفسهااملتعلقة بالتدابري األخرى 
 بـأن   األطـرافَ  مـن بروتوكـول هتريـب املهـاجرين الـدولَ     ١١ مـن املـادة    ٦ لزم الفقـرةُ  وُت  -١٤

ها إنـشاء قنـوات      ضـمن  ا بني أجهزة مراقبة احلدود، وذلك بوسائل من       التعاون فيم تـنظر يف توطيد    
 وينبغــي للــدول األطــراف، يف ســياق توطيــدها للتعــاون بــني   .مباشــرة لالتــصال واحملافظــة عليهــا 

 التعاون بـني الـدول الـيت تتقاسـم احلـدود ال ميكـن               أجهزة مراقبة احلدود، أن تضع يف اعتبارها أنَّ       
مـا   منـع التـهريب عـرب حـدود دولـة           ونظرا ألنَّ . هريب بني هاتني الدولتني   منع الت يف   إالَّينجح  أن  

ملمارسـات اجليـدة     ا فـإنَّ ميكن أن يؤدي إىل حتويـل طـرق التـهريب عـرب حـدود الـدول األخـرى،                   
التعـاون  ل يف تتمثّـ بـون يف التـهريب     اليت ميكن أن يـستخدمها املهرِّ     السبل  مجيع  هدف سّد   تاليت تس 

  .تتقاسم نفس احلدود الحىت يف الدول اليت قبة احلدود الوثيق بني أجهزة مرا
    

    سالمة الوثائق  - جيم  
أن د مــن  مــن بروتوكــول هتريــب املهــاجرين الــدول األطــراف بالتأكّــ  ١٢ُتلــزم املــادة   -١٥

حتريفهــا أو إســاءة  جتعــل مــن املتعــذر الــيت تــصدرها ذات نوعيــة   وثــائق اهلويــة والــسفر  تكــون
للحيلولـة دون إصـدارها   الـدول األطـراف   الصادرة عـن  ق السفر  ضمان أمن وثائ  باستخدامها و 

نيـة جتعـل مـن الـصعب تزييـف هـذه            تقتـدابري   اختـاذ   هذا اإللـزام    ويستتبع  . بطريقة غري مشروعة  
إعــداد هــذه الوثــائق  العناصــر األمنيــة الالزمــة حلمايــةواعتمــاد الوثــائق أو تزويرهــا أو حتريفهــا 

  .ري ذلك من وسائل حتريف الوثائقوإصدارها من الفساد أو السرقة أو غ
ة أنــواع مــن التكنولوجيــا اجلديــدة الــيت تتــيح فرصــا جتعــل تزويــر الوثــائق   وتوجــد عــّد  -١٦

فعلـى سـبيل املثـال هنـاك هنـج حيمـي الوثـائق مـن إسـاءة اسـتخدامها مـن جانـب                        . صعب املنال 
يف قواعـد بيانـات بعيـدا       ختزين املعلومات   ، وهو   منيمهرِّيب املهاجرين وغريهم من اجملرمني املنظَّ     

ومـن شـأن نظـم قواعـد البيانـات املركزيـة            . يف الوثيقة نفسها  عوضا عن إدراجها    عن اجملرمني،   
هذه أن تتيح التحقق الفعال من الوثائق وإخطار سلطات إنفاذ القانون املعنية يف سـائر البلـدان                 

  .املشاركة يف حال الكشف عن إساءة استخدام هذه الوثائق أو تزويرها
ومن الشواغل الرئيسية اليت تنطوي عليهـا عمليـة تعزيـز سـالمة الوثـائق كيفيـة ضـمان                     -١٧
ونظـرا  . مابالنسبة للدول األقل تقدّ   باهظة التكلفة   وتكنولوجيا   يكون ما تستلزمه من تدابري       أالَّ
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 عـن طريـق التعـاون   التـصدي هلـا    هتريب املهاجرين ُيعّد من اجلرائم عـرب الوطنيـة الـيت جيـب        ألنَّ
 أســاليب تعزيــز ســالمة الوثــائق ســتبقى غــري جمديــة إذا اعتمــدت علــى اهلياكــل  والتنــسيق، فــإنَّ

 ، فـإنَّ  مـن مثَّ  . غري املتاحـة جلميـع الـدول املـشاركة        الرفيعة املستوى   األساسية ذات التكنولوجيا    
 مجيـع بلـدان   اسـتيعاب   يات الرئيسية اليت تطرحها عملية تعزيز سالمة الوثائق ضـمان           التحّدمن  

  .تعتمد نظم املنشأ والعبور واملقصد املعنية أليِّ
ى املمارســات اجليــدة فيمــا خيــص تعزيــز ســالمة الوثــائق يف اجلهــود الــيت تبــذهلا   وتتجلّــ  -١٨

وقـد  . الدول ذات القدرات العالية لتقدمي املـساعدة الفنيـة إىل الـدول ذات القـدرات املنخفـضة       
ناء القدرات فيما خيص حتديـد الوثـائق املـزورة          تتخذ هذه املساعدة شكل تقدمي التكنولوجيا وب      

كما ميكن بناء القدرات املتعلقة بـسالمة الوثـائق    . فة واستخدام قواعد البيانات املركزية    أو املزيَّ 
. بواسطة برامج التبادل الدراسي وتبادل موظفي االتـصال بـني بلـدان املنـشأ والعبـور واملقـصد                 

 ذات التكنولوجيــا املنخفــضةالـة  الفّعظــم مراقبـة الوثــائق  فعاليـة ن يعتـرب تعزيــز  ويف الوقـت ذاتــه،  
  .املستوى من املمارسات اجليدة

    
    بناء القدرات  - دال  

 بتعزيز التدريب وتوطيد التعـاون      برتوكول هتريب املهاجرين الدولَ    من   ١٤املادة   لزمُت  -١٩
إنـسانية  معاملـة   املهـاجرين املهـرَّبني  ين فيما خيـص منـع هتريـب املهـاجرين، وكـذلك معاملـة         تقال

فيما بينها ومـع املنظمـات       الدول بالتعاون    ١٤ من املادة    ٢الفقرة  تلزم  ، كما   حقوقهمواحترام  
ــة ــة و و الدولي ــة واملنظمــات ســائر املنظمــات غــري احلكومي  يف جمــال عناصــر اجملتمــع املــدين املعني
يف جمـال   ت اجليـدة    التحـديات واملمارسـا   "املعنونـة   اخللفيـة   وترد يف وثيقـة املعلومـات       . التدريب

االسـتخبارية وغريهـا مـن املعلومـات ملكافحـة          التعاون والتنسيق، مبا يف ذلـك تبـادل املعلومـات           
  )١(".ريب املهاجرينهت

حتـسني   على أن تشمل اجلهود املتعلقة ببنـاء القـدرات التـدريب علـى        ١٤وتنص املادة     -٢٠
مجــع  ورة وكــشفها؛لــسفر املــزوَّااهلويــة أو التعــرُّف علــى وثــائق ؛ وأمــن وجــودة وثــائق الــسفر

مـة واألسـاليب املـستخدمة يف       اجلماعـات اإلجراميـة املنظَّ     بـشأن    املعلومات االستخبارية اجلنائية  
الكـشف عـن األشـخاص املهـرَّبني عنـد          مـستوى   حتـسني    وإخفـائهم؛ و   نقل املهـاجرين املهـرَّبني    

يف ملمارسـات اجليـدة   ل امثّـ وتت. ومحايـة حقـوقهم  نقاط الدخول واملعاملة اإلنسانية للمهـاجرين       
املـسائل املتعلقـة    الربوتوكول، مبـا يف ذلـك       املـشمولة بـ   بـشأن املـسائل غـري       حـىت   التـدريب   توفري  

  .بتهريب املهاجرين من قبيل االجتار باألشخاص وغسل األموال
───────────────── 

  )1(  CTOC/COP/WG.7/2012/5.  
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 على تقدمي التدريب املتخصص ملـوظفي اهلجـرة وغريهـم مـن املـوظفني      ١٤وتنص املادة    -٢١
استهداف موظفي احلدود واملتخصـصني يف  يف عدم االكتفاء ب املمارسات اجليدة   وتتمثل  . املعنيني

واضـعي الـسياسات واملـشرعني والـسلطات        تـوفري التـدريب ل    أيضا  إذ ينبغي   جمال العدالة اجلنائية،    
ــصال         ــديها ات ــد يكــون ل ــة الــيت ق ــصة، وغــري ذلــك مــن اجلهــات الفاعل ــة املخت ــة والوطني اإلقليمي

  .أو مهرِّيب املهاجرين/هرَّبني وباملهاجرين امل
 أيـضا   من الربوتوكـول ُتلـزم الـدولَ      ١٤ من املادة    ٣ الفقرة   وإىل جانب التدريب، فإنَّ     -٢٢

 والـنظم   نيـة، مبـا يف ذلـك تقـدمي املـوارد الـضرورية مثـل املركبـات                تقبالنظر يف تقدمي املساعدة ال    
 ال احلـصر، باعتبارهـا   سـبيل العـد    ، علـى  هذه املوارد وُتذكر  . الوثائق فحص   أجهزةواحلاسوبية  

تقــدمي املــساعدة يف املمارســات اجليــدة ل وتتمثّــ. أنــواع املــوارد الــيت ميكــن تقــدميها أمثلــة علــى 
  .تقييم االحتياجاتالتقنية استناداً إىل 

ق إىل مـسألة    تتطـرّ مـن بروتوكـول هتريـب املهـاجرين         ١٤ مـن املـادة      ٣الفقرة  ولئن كانت     -٢٣
ج لـه الربوتوكـول يقتـرح أن         النـهج التعـاوين الـذي يـروِّ         املنشأ أو العبور، فـإنَّ     اخلربات لبلدان توفري  

  . لبلدان العبور واملقصداخلربات بلدان املنشأ أيضا توفري تشمل املمارسات اجليدة 
    

    التوعية  - هاء  
 باختـاذ   األطـرافَ  من بروتوكول هتريب املهـاجرين الـدولَ       ١٥ من املادة    ١الفقرة  لزم  ُت  -٢٤
 هتريـب املهـاجرين هـو نـشاط     بـأنَّ إعالميـة لزيـادة الـوعي العـام     أو تعزيـز بـرامج     لتـوفري   دابري  الت

 شــديدةلـربح، وأنـه يــسبِّب خمـاطر    ســعيا لمـة  مجاعـات إجراميــة منظَّ كـثريا مــا ترتكبـه   إجرامـي  
 أيــضا بالتعــاون يف احلمــالت لــزم الــدولَفُتمــن تلــك املــادة  ٢ا الفقــرة أمَّــ. عنــينيلمهــاجرين املل
  .مةن يف أيدي اجلماعات اإلجرامية املنظَّي املهاجرالعامة للحيلولة دون وقوع إلعالميةا

ينبغـي أن تـستهدف      تـدابري التوعيـة       أنَّ ١٥ من املـادة     ٢ضح من خالل صيغة الفقرة      ويتَّ  -٢٥
شامل  النـهج الـ  غـري أنَّ . ضني خلطر التهريباملهاجرين أو املهاجرين احملتملني املعرَّيف املقام األول  

لون بني احملتملني يشكّ   املهرِّ ج له الربوتوكول، يوحي بأنَّ    املتعلق مبنع هتريب املهاجرين، الذي يروِّ     
اجلنائيـة املفروضـة علـى املهـرِّبني        لنـشر األحكـام     وميكن  . أنفسهم أهدافا مالئمة حلمالت التوعية    

   .بني اآلخرينكأداة لردع املهرِّ املدانني أن ُتستخدم مثال
إىل مجهورهـا برسـائل     ه   التوجّـ  يفمحـالت التوعيـة     فيمـا خيـص     اجليدة  ل املمارسات   ثّوتتم  -٢٦

املعــارف املــستندة إىل شــواهد بــشأن  وينبغــي إعــداد احلمــالت والرســائل علــى أســاس   . مالئمــة
هـة  وينبغـي أن تكـون الرسـائل املوجّ       . الثغرات يف املعلومات عن عملية هتريب املهاجرين وفهمهـا        

  .الثقافية وأن تصدر باللغات املناسبةوأن تراعي النواحي تهدفة ويف متناوهلا، جمدية للفئات املس
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بـأن تتعـاون يف جمـال احلمـالت     الـدول   من بروتوكول هتريب املهاجرين  ١٥لزم املادة   وُت  -٢٧
حلـشد  بـو املهـاجرين     مهرِّههـا   ، إذ يعتـرب هـذا التعـاون مهمـا ملكافحـة الرسـائل الـيت يوجّ                اإلعالمية

لة عن ظروف السفر والفـرص الـساحنة للبقـاء يف بلـد املقـصد       تخدام معلومات مضلِّ  مهاجرين باس 
وتشمل املمارسات اجليدة مساعدة بلدان املنشأ على تقـدمي املعلومـات           . واحلصول على عمل فيه   
  . حشدهميستهدفهم املهرِّبون من أجل الذين الدقيقة إىل األشخاص 

فحمالت التوعيـة   . تنطوي على إرشادات عملية    ئلَرساالة  الفّع التوعية   م محالتُ تقدِّو  -٢٨
مثــل اخلطــر علــى احليــاة والــسالمة أو خطــر الوقــوع  (التــهريب الــيت تقتــصر علــى بيــان خمــاطر  

أيـضا  ُتبـيِّن للمـستهدفني هبـا        القليـل إذا مل      ق إالَّ قّـ حتلن  ) االجتار باألشخاص منها  ضحية جرائم   
 محالت التوعية الـيت تـسعى   ضح أنَّ السياق، يتَّ  ويف هذا . من هذه املخاطر  أنفسهم  محاية  كيفية  

 إذا كـان للمهـاجرين   ل بالنجـاح إالَّ كلَّـ اسـتخدام خـدمات املهـرِّبني لـن تُ       عـن   لردع املهـاجرين    
 خيـار سـوى مغـادرة       وعنـدما ال يكـون أمـام األشـخاص أيُّ         . بعدم القيـام بـذلك    حقيقي  خيار  

ينبغـي  اطر اسـتخدام خـدمات التـهريب، بـل          تكتفي الرسائل بالتحذير من خمـ      أالَّبيوهتم، ينبغي   
يف إطـار    ،مقـدَّ ُتأن  كما ينبغـي    . احلمايةكيفية احلصول على    اه إىل تقدمي معلومات عن      تتعّدأن  

اخلطـوط  معلومـات عـن   خاطر االجتار باألشخاص اليت قد تنجم عن هتريبهم،      التوعية مب محالت  
  . اهلاتفية املباشرة أو غريها من املوارد

فقـد  .  وسـائط اإلعـالم بـدور رئيـسي يف التوعيـة مبكافحـة هتريـب املهـاجرين              وتضطلع  -٢٩
ــضي  ــارير تف ــة التق ــاجرين  اإلعالمي ــب امله ــن هتري ــات    ع ــستندة إىل معلوم ــدما ال تكــون م ، عن

إىل اخللــط بــني هتريــب املهــاجرين واملــسائل ذات الــصلة مثــل اهلجــرة غــري     صــحيحة ودقيقــة، 
تـشجيع علـى هتريـب      أيـضا إىل ال    يـة تقـارير اإلعالم  ي ال وقد تفـض  . النظامية واالجتار باألشخاص  

وقـد  . اجلديـدة املمكنـة  دروب التـهريب وأسـاليبه   بني علـى  طـالع املهـرِّ  حـىت إىل إ  املهاجرين أو   
ــرِّ     ــيت تع ــسؤولة، ال ــة غــري امل ــارير اإلعالمي ــؤدي التق ــة  ض للخطــر ت ــات واملعلومــات املتعلق اهلوي

إىل تعـريض حيـاة     وكـذلك   عمليات التحقيـق بـل      إىل تقويض   ، ليس فقط    بالشهود أو املخربين  
 بـشكل اسـتباقي يف      مهـذه العوامـل ضـرورة إشـراك وسـائط اإلعـال           وتبـيِّن   . األشخاص للخطـر  

  .دقيقةإعالمية هتريب املهاجرين من خالل متكينها من تقدمي تقارير من أجل منع التوعية 
 لفـرار لاملتزايـدة  النـاس   جـة   حايـستغلون   بني الساعني لتحقيق الربح الذين      وميكن للمهرِّ   -٣٠

ــرة أن   ــاطق اخلطـ ــسرعة مـــن  مـــن املنـ ــستفيدوا بـ ــيـ ــوارئ زاعات ـالنـ ــسانيةوالطـ ــل . اإلنـ وتتمثـ
إجراءات عاجلة وقت اندالع األزمة حلمايـة الفئـات   املمارسات اجليدة يف هذا الصدد يف اختاذ     

  .بنيمن الوقوع يف أيدي املهرِّبصفة خاصة املستضعفة 
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    اب اجلذريةمعاجلة األسب  - واو  
 مـن األسـباب اجلذريـة لتـهريب املهـاجرين رغبـة            بأنَّ    بروتوكول هتريب املهاجرين   يقرُّ  -٣١

وعدم تـوفر الفـرص للقيـام بـذلك يف أوطـاهنم وغيـاب              معيشتهم  األشخاص يف حتسني مستوى     
 مـــن ١٥ مـــن املـــادة ٣الفقـــرة وتقـــضي . الفـــرص القانونيـــة للقيـــام بـــذلك يف أمـــاكن أخـــرى

تعزِّز، حسب االقتضاء، الـربامج اإلمنائيـة والتعـاون     كل دولة طرف أو     ج  تروِّ"أن  الربوتوكول ب 
على الصعيد الوطين واإلقليمـي والـدويل، مـع مراعـاة الواقـع االجتمـاعي االقتـصادي للـهجرة،                   
ــا، مــن أجــل مكافحــة األســباب      وإيــالء اهتمــام خــاص للمنــاطق الــضعيفة اقتــصاديا واجتماعي

  ".فجلذرية لتهريب املهاجرين، مثل الفقر والتخلّاالقتصادية ا-االجتماعية
ــاهنم          -٣٢ ــاء األشــخاص يف أوط ــرص بق ــز ف ــة لتعزي ــة الرامي ــربامج اإلمنائي ــرب ال عنــصراً وتعت

ويف األجلــني القــصري  . طويــل األجــل ملنــع هتريــب املهــاجرين    النــهج مــن عناصــر ال  اًضــروري
فعلـى سـبيل   . طويـل األجـل  الدف  واملتوسط، ينبغي إدارة اهلجرة بطريقـة تـدعم حتقيـق هـذا اهلـ             

وتـشري إىل   للـهجرة والتنميـة،     التكاملي   ديباجة بروتوكول هتريب املهاجرين بالطابع       املثال، تقرُّ 
التعـاون  تعزيـز   بـشأن  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول ٢٢خ  املؤرَّ ٥٤/٢١٢قرار اجلمعية العامة    

 وزيــادة منــافع اهلجــرة  ةأجــل معاجلــة األســباب اجلذريــة للــهجر  الــدويل والتنميــة، وذلــك مــن 
  .الدولية بالنسبة للجهات املعنية

 يف أوطـاهنم، هنـاك سـبب جـذري          للبقـاء الفـرص لألشـخاص     عدم تـوافر    باإلضافة إىل   و  -٣٣
غـري  فمـن   . النظاميـة فـرص اهلجـرة     وهـو عـدم تـوافر       تـهريب   الخدمات  رئيسي وراء الطلب على     

مــشروعة للحــصول علــى خــدمات  ميكنــهم اهلجــرة بطــرق ناألشــخاص الــذي ىاحملتمــل أن يــسع
الطلـب  ختفـض  هلجـرة النظاميـة أن   اومن شأن زيادة فـرص  . هجرهتم غري النظامية لتيسري  املهربني  

كيفيـة تقلـيص أو إزالـة       يف  ي املطروح أمام الدول     التحّدل  يتمثّو. على تيسري اهلجرة غري النظامية    
ــوازن بــني املــصاحل الوطنيــ      ــهريب مــع إجيــاد ت ــى خــدمات الت ــضاربة الطلــب عل ــق  ة املت فيمــا يتعل

 - باحلقائق االجتماعية يف التسليم    املمارسات اجليدة يف هذا السياق       دتتجّسو. سياسات اهلجرة ب
االقتصادية للهجرة يف محالت التوعية، وإيـالء االعتبـار للـدور الـذي ميكـن أن يؤديـه املهـاجر يف                  

  )٢(.بلده بلد، مبا يف ذلك يف مغادرة أيِّكل فرد التنمية وحق 

───────────────── 
ديسمرب / كانون األول١٦،  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةة،داجلمعية العامة لألمم املتح )2(  

  .٢، الفقرة ١٢، املادة ١٧١، الصفحة ٩٩٩، اجمللد  املعاهداتجمموعة، األمم املتحدة، ١٩٦٦
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      املرفق
    حةاألدوات الرئيسّية واملوارد املقتَر    

  مكتب األمم املتحدة ، من إعداد جمموعة أدوات مكافحة هتريب املهاجرين
  باملخدِّرات واجلرميةاملعين 

مـساعدة الـدول   من أجـل     ،كتب، اليت أعدَّها امل    أدوات مكافحة هتريب املهاجرين    مت جمموعةُ مُِّص
حـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو، املكمِّـل التفاقيـة           على تنفيذ بروتوكول مكاف   

ن توجيهـات وممارسـات واعــدة   وهـي تتـضمَّ  . األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عــرب الوطنيـة      
ــرح ــاالت مواضــيعية معيَّ  وتقت ــة مراجــع يف جم ــاول األداة  .ن ــع هتريــب   حتديــد أيِّ ٩وتتن ــسألة من  م

أبـواب تتعلـق مبراقبـة احلـدود وأمـن الوثـائق ومراقبتـها ومعاجلـة األسـباب                 املهاجرين وتنطـوي علـى      
  . بناء القدرات والتدريب من أجل منع هتريب املهاجرين ومكافحته١٠وتتناول األداة . اجلذرية

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

    
القضائية الحقة املهتريب املهاجرين وجرائم دليل التدريب األساسي على التحقيق يف 

   مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةمن إعداد ملرتكبيه،
دليل التدريب األساسي على التحقيق يف جرائم املهاجرين واملالحقة القـضائية ملرتكبيـه، الـذي     

وقـد  . مارسي العدالة اجلنائية يف شىت أحناء العـامل       تدريبية مل  وأداة   هو دليل عملي  أعدَّه املكتب،   
 الحتياجـات املنـاطق والبلـدان        من منائط الدليل بشكل قابـل لتكييفهـا وفقـاً          منيطةمت كل   مُِّص

معاهــد تدريبيــة إضــافية وضــعتها حتــسني أو تكملــة بــرامج االســتناد إليهــا يف املختلفــة، وميكــن 
  .التدريب الوطنية

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/Basic_Training_Manual/Basic_Training_Manual_e-
book_Arabic_web_version.zip 

    
التحقيق يف جرائم هتريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيها ق على عّمتدليل التدريب امل    

    ين باملخدرات واجلرمية مكتب األمم املتحدة املعقضائياً، من إعداد
دليـل التـدريب املتعّمـق علـى التحقيـق يف جـرائم هتريـب املهـاجرين ومالحقـة مرتكبيهـا                     يستند  

 شتركالفهــم املــ تعزيــز مــن أجــلإىل دليــل التــدريب األساســي قــضائياً، الــذي أعــدَّه املكتــب،  
جلرميـة  ها  تـصّدي بـاع هنـج تعاضـدي يف        ّتاللمفاهيم ذات الصلة وتشجيع الـدول األطـراف علـى           

جــرائم  حيــال التحقيــق يف  عمليــاًويتــيح الــدليل هنجــاً. مــة عــرب الوطنيــةهتريــب املهــاجرين املنظَّ
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مجيـع بلـدان املنـشأ      واعدة هتـم    ، ويعرض ممارسات    ة مرتكبيها قضائياً  هتريب املهاجرين ومالحق  
  .والعبور واملقصد، بصرف النظر عن نظمها القانونية

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/in-depth-training-
manual-on-smuggling-of-migrants.html 

    
   من إعداد ،إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول منع ومكافحة هتريب املهاجرين    

    مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
املكتـب،  ه   الـذي أعـدَّ    ،هتريـب املهـاجرين   إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول منـع ومكافحـة          

ى منـها دعـم التنفيـذ الفّعـال لربوتوكـول مكافحـة هتريـب                أداة لتقدمي املساعدة التقنية يتوخَّ     هو
والغــرض مــن إطــار العمــل الــدويل هــو مــساعدة الــدول األطــراف والفــاعلني غــري   . املهــاجرين

لتــهريب املهــاجرين، وفقــا  م يهالثغــرات الــيت تــشوب تــصدّ احلكــوميني علــى اســتبانة ومعاجلــة  
ويـستند إطـار العمـل إىل الـصكوك الدوليـة، والتعهـدات الـسياسية، واملبـادئ                 . للمعايري الدولية 

منــع ومكافحــة حيــال شــامل اّتبــاع هنــج ل إىل التوجيهيــة وأفــضل املمارســات مــن أجــل التوّصــ
الحقـة القـضائية    ف إطـار العمـل الـدويل مـن أربعـة جـداول تتنـاول امل               ويتـألّ . هتريب املهـاجرين  

  ).والتنسيق( والتعاون ،املنعو، )واملساعدة(احلماية و، )يوالتحّر(
www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/Framework_for_Action_Smuggling_of_Migrants.pdf 

    
  دة  مكتب األمم املتحمن إعداد ،القانون النموذجي ملكافحة هتريب املهاجرين    

    املعين باملخدِّرات واجلرمية
ــذ         ُو ــدول يف تنفي ــساعدة ال ــن أجــل م ــاجرين م ــب امله ــوذجي ملكافحــة هتري ــانون النم ضــع الق

األحكام الواردة يف بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكّمـل              
دف القـانون النمـوذجي إىل   ويهـ . التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة           

املــساعدة علــى مراجعــة وتعــديل التــشريعات احلاليــة وكــذلك اعتمــاد تــشريعات جديــدة، عــن  
ــق  ــدمي طري ــة  تق ــام منوذجي ــشأن أحك ــرَّ    ب ــاجرين امله ــة امله ــاجرين؛ ومحاي ــب امله بني جتــرمي هتري

ــها؛ والتعــاون يف جمــال مكا      ــسيق داخــل األجهــزة وفيمــا بين ــاون والتن فحــة ومــساعدهتم؛ والتع
 وتتنـاول  .بنيهـرَّ ت املتعلقـة بإعـادة املهـاجرين امل   هتريـب املهـاجرين عـن طريـق البحـر؛ والعمليـا      

  . من هذا القانون النموذجي التدريب ومنع التهريب١٩املادة 
http://www.unodc.org/documents/human-
trafficking/Model_Law_SOM_A_ebook_V1052714.pdf 

  


