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  الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٣- ١١فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقَّت٤البند 

   يف جمال التعاون عرب احلدوديِّدةاملمارسات اجل
      والتشارك يف املعلومات بصفة غري رمسية

 املعلومات  يف جمال التعاون عرب احلدود والتشارك يفيِّدةاملمارسات اجل    
    بصفة غري رمسية

    ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة    
    مقدِّمة  -أوالً  

، الــصادر عــن مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  ٥/٣عمــالً بــالقرار   -١
نشئ فريق عامل حكومي دويل مؤقَّت مفتـوح        اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية يف دورته اخلامسة، أُ       

ية معين بتـهريب املهـاجرين مـن أجـل إسـداء املـشورة إىل املـؤمتر ومـساعدته علـى تنفيـذ                       العضو
الوالية املنوطة بـه فيمـا يتعلـق بربوتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر                        

  .واجلو، املكمِّل التفاقية مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية
وأن يعقـد اجتماعـا     مهامـه   أن يواصل الفريق العامل أداء      ،  ٦/٣وقرَّر املؤمتر، يف قراره       -٢

  .السابعةملؤمتر ا قبل دورة بني الدورتنيواحدا على األقل 
 ٣٠مـن   املعقودة  األوىل،  لفريق العامل   اب املؤمتر يف ذلك القرار بالتقرير عن دورة         ورحَّ  -٣
ا الفريق بشأن التجرمي     والذي تضمَّن توصيات اعتمده    )١(،٢٠١٢يونيه  / حزيران ١مايو إىل   /أيار

───────────────── 
  * CTOC/COP/WG.7/2013/1. 
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الـة  والتحقيق واملالحقة القضائية، واحلماية واملساعدة، والتحقيقات املشتركة باعتبارها وسيلة فعّ         
 املعلومات، وكـذلك بـشأن التعـاون الـدويل واجملـاالت            وغريها من لتبادل املعلومات االستخبارية    

 أن يناقش املؤمتر برنـامج       ومنها أمورملة   جب وأوصى الفريق العامل  . يف املستقبل املقترحة لألعمال   
ــادل املعلومــات االســتخبارية   العمــل املقبــل للفريــق العامــل والــذي قــد يتــضمّ    ن مواضــيع عــن تب

  .والتعاون الدويل واحلماية واملساعدة وغري ذلك من البنود ذات الصلة
 عـــدَّت األمانـــة ورقـــة املعلومـــات األساســـية هـــذه ملـــساعدة الفريـــق العامـــل يفوقـــد أَ  -٤

  .مداوالته
    

    للمناقشةمسائل   -اًثاني  
  :لعلَّ الفريق العامل يودُّ اعتبار املسائل التالية أساساً ملداوالته  -٥

مــا هــي أشــكال التعــاون غــري الرمســي علــى إنفــاذ القــانون القائمــة علــى املــستوى        •  
  ز هذه األشكال عن أساليب التعاون الرمسية؟الوطين؟ وما الذي ميّي

ه يف االسـتفادة مـن التعـاون غـري الرمسـي علـى       جَـ يات الرئيسية الـيت ُتوا ي التحدِّ ما ه   •  
  إنفاذ القانون يف حاالت هتريب املهاجرين؟

 املتَّبعــة يف التعــاون غــري الرمســي علــى إنفــاذ القــانون يف   يِّــدةمــا هــي املمارســات اجل   •  
  حاالت هتريب املهاجرين؟

م املخـاطر لـدى التـشارك يف املعلومـات يف            املتَّبعـة يف تقيـي     يِّدةما هي املمارسات اجل     •  
  حاالت هتريب املهاجرين؟

علومـات عـرب احلـدود مـع مراعـاة       املتَّبعة يف تعزيز تبـادل امل يِّدةما هي املمارسات اجل     •  
واللـوائح  يات اللغويـة والثقافيـة      نفاذ القـانون وكـذلك التحـدّ      إل البىن املؤسسية ع  ّوتن

  ماية البيانات؟حلالتنظيمية 
ــا  •   ــاون      م ــيت ُتواجــه يف التع يف حــاالت هتريــب  الــدويل  هــي التحــدِّيات الرئيــسية ال

املهاجرين حبرا؟ وما هي مزايا وعيوب التعـاون غـري الرمسـي علـى إنفـاذ القـانون يف                   
  ذلك السياق؟

راعى محاية حقوق املهاجرين املهرَّبني أثناء التعـاون غـري الرمسـي علـى إنفـاذ                ُتكيف    •  
  القانون؟
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 املتَّبعة يف التعاون الرمسي على إنفـاذ القـانون يف الواليـات             يِّدةملمارسات اجل ما هي ا    •  
  القضائية اليت ال ُيسمح فيها بالتعاون غري الرمسي على إنفاذ القانون؟

 لـدى التـشارك يف املعلومـات        أن ُتوضـع يف احلـسبان     نبغـي   يما هي االعتبـارات الـيت         •  
  ؟رمسية غري بصفة

 الواجب توافرها لضمان املـشروعية واملـساءلة يف التعـاون           حترازيةالتدابري اال ما هي     •  
  غري الرمسي بني أجهزة الشرطة؟

    
    ي هلاالتصّدحملة عامة عن املسائل املطروحة وتوجيهات بشأن   -اًثالث  

ا جيعــل التعــاون ممــ، عــابر للحــدود الوطنيــة نــشاط  تعريفــه،، حبــدِّ هتريــب املهــاجريننَّإ  -٦
وذلـك التعـاون فيمـا بـني سـلطات إنفـاذ            . اجلرميـة ومكافحتـها   هـذه   ياً ملنـع    الدويل شرطاً أساسـ   

ــاً أو غــري رمســي   ي إجيــاد حلــول مــستدامة للتــصدّ لكــّن . القــانون ميكــن أن يأخــذ شــكالً رمسي
إمنـا  الت من جانب واحـد       التدخّ يات جسام؛ ذلك أنَّ   لتهريب املهاجرين أمر ينطوي على حتدّ     

 ، فـإنَّ ومـن مثَّ .  املـشكلة أو انتقاهلـا إىل مكـان آخـر    ي إىل تفـاقم خمـاطر قـد تـؤدّ   اهتا حتمل يف طيّ 
 القائمــة علــى األدلــة هــي احللــول الوحيــدة ملكافحــة   يوتــدابري التــصّدالتــشارك يف املعلومــات 

  .هتريب املهاجرين، مع االلتزام حبقوق املهاجرين املَهرَّبني
ة مها الصكّان الـدوليان الرئيـسيان       وبروتوكول هتريب املهاجرين واتفاقية اجلرمية املنظَّم       -٧

 إطـارا متعـّدد     وتـوفِّر االتفاقيـةُ   . يف جمال مكافحة هتريب املهاجرين واجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة         
وهي متـّد الـدول األطـراف       . األطراف للتعاون الدويل على مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية        

كبــون جــرائمهم عــرب احلــدود إىل العدالــة، وهتيِّــئ بــاألدوات الالزمــة جللــب اجملــرمني الــذين يرت
.  دولـة  ١٧٧األساس القانوين للتعاون الدويل بني الدول األطراف يف االتفاقية حاليا، وعـددها             

أن ظم العدالة، اليت تستخدم إطار التعـاون مبوجـب االتفاقيـة،    لُن من الالزموتبعا لذلك، مل يعد    
  .رمون ملصلحتهمها اجملعلى احلدود اليت يستغلّتتوقّف 

التعــاون الــدويل ألغــراض : وتــشمل االتفاقيــة املــسائل التاليــة املتعلقــة بالتعــاون الــدويل   -٨
 ؛ واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة؛ ونقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم؛تــسليم اجملــرمنيو؛ املــصادرة

التعــاون يف  و؛ ونقــل اإلجــراءات اجلنائيــة؛ اخلاصــةوأســاليب التحــرِّي ؛والتحقيقــات املــشتركة
وحتــدِّد .  ومجــع املعلومــات عــن طبيعــة اجلرميــة املنظمــة وتبادهلــا وحتليلــها  ؛جمــال إنفــاذ القــانون 
التعاون يف مسائل املـساعدة القانونيـة       ب على عاتق الدول األطراف      اليت تقع االتفاقية االلتزامات   
ــسليم   ــة وتـ ــرمني املتبادلـ ــااجملـ ــق فيمـ ــاجلرائم يتعلـ ــ بـ ــة وباملـ ــاشمولة باالتفاقيـ   ويف . روتوكوالهتـ
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ــادة  ــدول األطــراف    ٢٧امل ــة التزامــات أيــضا علــى ال  التعــاون يف األمــور  بــشأن، تــضع االتفاقي
  .املتعلقة بإنفاذ القانون والتشارك يف املعلومات

 األطراف بأن تتعاون فيما بينـها تعاونـا وثيقـا علـى صـعيد إنفـاذ                 لَالدو االتفاقيةُم  وُتلزِ  -٩
نــة يف الفقــرات دة املبيَّيف عــدد مــن اجملــاالت احملــدَّ)  أجهــزة الــشرطةالتعــاون فيمــا بــني(القــانون 

وكمـا هـي احلـال بالنـسبة إىل أحكـام أخـرى يف اتفاقيـة             . ١من الفقرة   ) و(إىل  ) أ(الفرعية من   
 تنطبـق، مـع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتالف احلـال، علـى                ٢٧بات املادة    متطلّ اجلرمية املنظَّمة، فإنَّ  
  .ص على خالف ذلك يف االتفاقية ما مل ُيَن،هاجرينبروتوكول هتريب امل

فـق والـنظم القانونيـة       مبـا يتَّ   ذُينفَّـ وهذا اإللزام العام بالتعـاون لـيس مطلقـا؛ بـل ينبغـي أن                 -١٠
 يتيح للدول األطـراف إمكانيـة فـرض         البند يف االتفاقية  وهذا  . واإلدارية الوطنية لكل دولة طرف    

ورهنـا هبـذا التقييـد العـام،        . نة وفقا ملقتضيات كـل منـها      معيَّشروط للتعاون أو رفضه يف حاالت       
تعزيــز فاعليــة تــدابري إنفــاذ القــانون؛ وتعزيــز ) أ ()٢(:علــى الــدول األطــراف أن تتعــاون مــن أجــل

تيـسري  باملعنيـة  األجهزة والدوائر  قيام  ) ب(و ؛وتقوية قنوات االتصال فيما بني السلطات املختصة      
بـشأن األشـخاص وحركـة عائـدات اجلرميـة وأدواهتـا؛       التحّريـات  اء إجـر ) ج(وتبادل املعلومات؛   

تـسهيل التنـسيق الفّعـال      ) ه(واألشياء أو املواد ألغـراض التحليـل أو التحقيـق؛           التشارك يف   ) د(و
تبــادل ) و( وء، مبــا يف ذلــك تعــيني ضــباط اتــصال؛ وتــشجيع تبــادل العــاملني وغريهــم مــن اخلــربا 

تبادل املعلومات وتنسيق التـدابري     ) ز(و اإلجرامية املستخدمة؛    املعلومات عن الوسائل واألساليب   
النظـر يف إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـّددة               ) ح(ولغرض الكشف املبكّر عن اجلـرائم؛       

  .األطراف بشأن التعاون املباشر بني األجهزة املعنية بإنفاذ القانون
بـات بـشأن   ملهـاجرين عـددا مـن املتطلّ      ن بروتوكـول هتريـب ا     وعالوة على ذلك، يتضمَّ     -١١

ــاون  ــق البحــر     خبــصوص التع ــاجرين عــن طري ــب امله ــادتني (مكافحــة هتري ــادل ؛)٨ و٧امل  وتب
 وتعزيز التعاون فيما بـني أجهـزة مراقبـة احلـدود، وذلـك بوسـائل منـها                  ؛)١٠املادة  (املعلومات  

أن تعــاون الــدول  ؛ وبــش))٦ (١١املــادة (إنــشاء قنــوات مباشــرة لالتــصال واحملافظــة عليهــا      
املعنيـة، وذلـك    ة واملنظمـات غـري احلكوميـة        األطراف فيما بينها ومع املنظمات الدوليـة املختـصّ        

  )٣()).٢ (١٤املادة (منع هتريب املهاجرين والقضاء عليه على ايف وتوفري التدريب اللضمان 

───────────────── 
. تحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبااألدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم امل  )2(  

  .٢٣٥-٢٣٤الصفحات . اجلزء األول، الفصل اخلامس
  .من بروتوكول هتريب املهاجرين) ٢ (١٤و) ٢ (١٠و) ١ (١٠و) ٦ (٨و) ٤ (٨و) ٣ (٨ و٧املواد   )3(  
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.  رمسيــةوقــد تكــون أســاليب التعــاون الــدويل يف جمــال العدالــة اجلنائيــة رمسيــة أو غــري     -١٢
ومنـها مـثالً   ي لتـهريب املهـاجرين أن يـستند إىل معاهـدات،          وميكن للتعـاون الرمسـي يف التـصدّ       

ا التعـاون غـري     أمَّـ . اتفاقية اجلرمية املنظَّمة أو غريها من املعاهدات الدولية أو اإلقليمية أو الثنائيـة            
وبوجـه عـام،    . األجهـزة عادة االتصال املباشر عرب احلدود بـني املـوظفني أو           يشمل  الرمسي فهو   

رات ال تتناول التشريعات هذا النوع من التعاون، لكنه قـد يـستند يف بعـض األحيـان إىل مـذكّ                   
  .أجهزهتابني تفاهم بني الدول املتعاونة أو 

 / حزيـران  ١مـايو إىل    / أيـار  ٣٠وقد اعتمد الفريق العامل، يف اجتماعه الذي ُعقد مـن             -١٣
 التعــاون الـدويل، وخــصوصا التعــاون غـري الرمســي علــى   دة بــشأن، توصــيات حمـدَّ ٢٠١٢يونيـه  

  )٤(: املعلوماتوالتشارك يفإنفاذ القانون 
أشكال التعـاون والتنـسيق   من  ممكن، ، إىل أقصى حدٍّتستفيدينبغي للدول أن     )أ(  

  الرمسية وغري الرمسية ملكافحة هتريب املهاجرين على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين؛
ال،  للتعـاون الـدويل الفعّـ       أساسـياً  اً مـسبق  اًل شـرط  ثِّـ بأنَّ الثقة املتبادلة مت   تسليماً    )ب(  

لعلَّ الدول توّد أن تتخذ تدابري لبناء الثقة من قبيل إنشاء وتعزيز شـبكات عملياتيـة وإجـراءات                  
  للتدقيق على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل؛

فيذية موحَّدة لتبادل املعلومـات      إجراءات وقنوات تن   ُترسيلعلَّ الدول توّد أن       )ج(  
بانتظـام ويف   االستخبارية وغريها من املعلومات، بشأن أمور منـها التهديـدات احملتملـة، وذلـك               

   مأمون؛الوقت املناسب وعلى حنو
تـوفري   اتصال مفتوحة ومباشرة، مبا يف ذلـك  خطوطلعلَّ الدول توّد أن تنشئ      )د(  

األفراد املعنـيني، وذلـك لتيـسري التعـاون غـري الرمسـي            تفاصيل االتصال بالوكاالت ذات الصلة و     
  . والرمسي على مكافحة هتريب املهاجرين

    
    التعاون غري الرمسي على إنفاذ القانون  - ألف  

أو أجهـزة الرقابـة     /التعاون غري الرمسي هو تبادل معلومات بني أجهزة إنفـاذ القـانون و              -١٤
وقـد  . ة رمسيـ  بصفةطلب املساعدة القانونية املتبادلة      يف بلد آخر من دون إبرام اتفاق ل        ونظرياهتا

التـشارك يف املعلومـات والتحقيقـات       : يشمل التعـاون غـري الرمسـي علـى إنفـاذ القـانون مـا يلـي                
ــوظفني أو فيمــا بــني     ــساعدة فيمــا بــني امل ــزة؛وامل ــصاالت،  األجه ــساعدة يف االت ــادات وامل  وإف

───────────────── 
  )4(  CTOC/COP/WG.7/2012/6.  
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ــاالت  ــصال، واإلحـ ــات االتـ ــاو؛الـــشهود، ومعلومـ ــراء  والتعـ ــاتن يف إجـ ويف بعـــض . التحّريـ
احلاالت، يوجد لدى أجهزة إنفاذ القانون توافق قوي مع األجهزة العاملـة يف واليـات قـضائية              

مــن خــالل وذلــك  الدوليــة بــشأن هتريــب املهــاجرين التحقيقــات يف بانتظــاموتتعــاون أخــرى، 
  . املعلومات فيما بني املوظفنياالتصاالت والتشارك يف

 التعــاون غــري الرمســي مــن قبــل أن يــصبح التحقيــق رمسيــاً وقبــل بــدء   ريجيــوميكــن أن   -١٥
 يكــون مــن الــالزما إن كــان اهلــدف إجــراء مالحقــة قــضائية، فــسوف  أمَّــ. إجــراءات احملكمــة

التحّول من االتصاالت غري الرمسية بني أجهزة الشرطة إىل االتصاالت الرمسية مـن أجـل كفالـة      
  )٥(.جواز قبوهلا يف احملكمة

 املعلومـات املتحـصَّل    من بني عيوبـه أنَّ بينما توجد مزايا عّدة للتعاون غري الرمسي، فإنَّ و  -١٦
 األسـلوب  يف احملكمـة علـى اعتبـار أنَّ   إثباتيـة  عليها بوسائل غري رمسية قد ال تكون مقبولة كأدلـة     

املعلومـات   وعـالوة علـى ذلـك، فـإنَّ       .  القـضائي  التـدقيق  يف   ُيجـاز  يف مجع املعلومات قـد ال        املتَّبع
 االسـتخبارات  أجهـزة الية مع    رمسية قد ال ُيتشاَرك فيها بفع      املتحصَّل عليها عن طريق وسائل غري     

 االتـصاالت الـيت      سبب االستفادة من التعاون غري الرمسي يكمـن يف أنَّ          ومع ذلك، فإنَّ  . املركزية
عامـة أو املعلومـات   جترى فيما بني املوظفني هي فيما يبدو أسرع وسائل البحث عن املعلومات ال           

 غـري أنـه   . االستخبارية وأرخصها وأكثرها مرونة، وينبغي اللجوء إليهـا كلمـا كـان ذلـك مناسـباً               
إلجــراءات احملليــة الــيت قــد تــشمل اســتخدام ضــباط ل ميتثــل دائمــاًينبغــي للتعــاون غــري الرمســي أن 

  )٦(. االستخبارات املركزية أو أفرقة العمل املعيَّنة خصيصاأجهزةاالتصال أو 
 ذلـك   التعـاون غـري الرمسـي كـثريا مـا يكـون أسـرع مـن اآلليـات الرمسيـة، فـإنَّ           نَّومبـا أ   -١٧

ي إىل يــؤّدا ممــ عمليــات هتريــب املهــاجرين، خيــّصكــون لــه العديــد مــن املزايــا فيمــا  يميكــن أن 
 هــذا الــشكل مــن غــري أنَّ. اســتجابات ســريعة للمواقــف الــيت تنطــوي علــى خمــاطر علــى النــاس

تعـريض الـزمالء يف بلـدان       : ومنها مثالً يات  اون ينطوي على بعض املخاطر والتحدّ     أشكال التع 
أخرى ملخاطر ذات صلة بالتعاون، وتعريض النـاس ملخـاطر متزايـدة بـسبب تـسّرب معلومـات          

ض هلـا   من اهليئة املعنية وذلك بقصد أو عن غري قصد، وتزايد خمـاطر االنكـشاف الـيت قـد تتعـرَّ                   
  .ض هلا آخرون من موظفي إنفاذ القانونعمليات أخرى أو يتعرَّ

───────────────── 
. ٨النميطة التدريبية .  التحقيق يف هتريب املهاجرين واملالحقة القضائية ملرتكبيهدليل التدريب األساسي على  )5(  

  .٧صفحة 
 - ٨النميطة التدريبية . على التحقيق يف جرائم هتريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيها قضائياًدليل التدريب املتعمِّق   )6(  

  .٤ و٣الصفحتان .  يف إنفاذ القانون وتبادل املعلوماتالتعاون
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  :  مـا يلـي    هذه املخاطر إىل أدىن حدّ    من  لتقليل  يف ا اليت ُتتَّبع    يِّدةوتشمل املمارسات اجل    -١٨
االتصال الشخصي املنفرد بني موظف وآخر إذا كانت إحـدى الـواليتني         عدم جواز إجراء    ) أ(

 وحـــدات مكاتـــب أورة مـــن التمـــاس املـــشو) ب(القـــضائيتني تـــنص حتديـــداً علـــى حظـــره؛ و
االمتنـاع عـن    ) ج( على األنـشطة اجلـاري القيـام هبـا؛ و          اوينبغي إطالعه االتصال، إن وجدت،    

نة للخطـر، قبـل العنايـة مـسبقا بتحديـد            أو وحدة معيَّ   اًنض شخصاً معيَّ   معلومات قد تعرِّ   إرسال
دارات ومـوظفي   الطلـب، حيثمـا أمكـن، إىل إ       ) د(املخاطر اليت ينطـوي عليهـا االتـصال هبـم؛ و          

االتصال تقدمي معلومات بشأن األشخاص الذين ميكـن االتـصال هبـم بأمـان مـع العلـم بأنـه قـد              
  )٧(.يصعب تقدير مستوى املخاطر وتأثريها عن بعد

ــات اجل   -١٩ ــني املمارسـ ــن بـ ــدةومـ ــصا  يِّـ ــدويل االتـ ــاون الـ ــات التعـ ــزَّزالُت يف ممارسـ  ة املعـ
 مـن إرسـاء االتـصال     وال بـدَّ  ؛ل كـثريا التعـاون الـدويل      سهِّت بني النظراء    التفاالتصا. ةواملنتظم

علـى سـبيل املثـال عـن طريـق الربيـد اإللكتـروين         (واحلفـاظ عليـه     غري الرمسي واملباشر والتلقائي     
أكرب قـدر ممكـن   بـ تـشجيع  ال مـن   دَّعامـة، ال بـ    وبـصفة   ). واهلاتف والتداول باهلـاتف أو الفيـديو      

  . ينبغي تبسيط اإلجراءات والتعجيل هبافسهويف الوقت ن ، االتصال بني النظراءعلى
مثلـي  مب الت ذلك التعاون غري الرمسي علـى إنفـاذ القـانون يف سـياق االتـصا               جيريوقد    -٢٠

وقد يـشمل النظـراء اآلخـرون امللحقـني القـانونيني      . أجهزة إنفاذ القانون املتمركزين يف اخلارج   
عارين من أجهزة وطنيـة معنيـة    االتصال املُاملعيَّنني يف السفارات، واملوظفني القنصليني وموظفي 

  .بإنفاذ القانون إىل أجهزة نظرية يف اخلارج أو يف السفارات
 لكـن  ، األخـرى يف التعـاون حتديـدا علـى مـستوى إنفـاذ القـانون         يِّدةومن املمارسات اجل    -٢١

ليــة طة يف الوكــاالت الدوي النــشُ املعلومــات علــى نطــاق أعــّم، املــشاركة التــشارك يف يف كــذلك
فاملنظمات الدوليـة واإلقليميـة ألجهـزة الـشرطة ميكـن أن            . واإلقليمية للتعاون بني أجهزة الشرطة    

املنظمـة  :  خاصـة  املنظمات التالية أمهيةٌوملشاركة )٨(.تساعد بدرجة كبرية يف تيسري ذلك التعاون     
هـزة الـشرطة    ، ومكتـب الـشرطة األورويب، وجلنـة رؤسـاء أج          )اإلنتربول(الدولية للشرطة اجلنائية    

يف غرب أفريقيا، وجلنة رؤساء الشرطة يف وسط أفريقيا، ومنظمة التعـاون اإلقليمـي بـني رؤسـاء                  
الشرطة يف اجلنوب األفريقي، ومنظمة تعاون رؤساء الشرطة يف شرق أفريقيا، ورؤسـاء الـشرطة               

ي،  ريبيف رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وجلنة قادة الشرطة يف أمريكا الوسطى واملكسيك والكـا          
  .ضي الشرطة الكاريبينيومؤمتر رؤساء شرطة جنوب احمليط اهلادئ، ورابطة مفوِّ

───────────────── 
  .١٣صفحة . ٦األداة . جمموعة أدوات ملكافحة هتريب املهاجرين  )7(  
  .املرجع السابق  )8(  
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 الــشبكات أو تقويتــها وتعزيــز التعــاون غــري  إنــشاءوميكــن، مــن خــالل هــذه احملافــل،    -٢٢
فعلى سبيل املثال، يف سياق اإلنتربول، اسُتحدث فريق عامـل          .  سواء الرمسي والرمسي على حدٍّ   

م  وعـالوة علـى ذلـك، تـنظَّ     )٩(.ة علـى القـضايا املتعلقـة بتـهريب املهـاجرين          للتركيز بصفة خاص  
  )١٠(.دة بشأن هتريب املهاجريناإلنتربول مؤمترات إقليمية حمدَّ

    
    التشارك يف املعلومات  - باء  

من االتفاقية الـدول األطـراف بتبـادل املعلومـات عـن الوسـائل              ) هـ) (١ (٢٧ُتلزِم املادة     -٢٣
ــة املــستخدمةواألســاليب اإلجر ــّين. امي ــواعَ  ١٠ املــادة وتب   مــن بروتوكــول هتريــب املهــاجرين أن

ــ وهــي تقــضي. املعلومــات املطلــوب تبادهلــا فيمــا يتعلــق بتــهريب املهــاجرين    ــادل الــدول ب أن تتب
نقـــاط االنطـــالق واملقـــصد، وكـــذلك الـــدروب ) أ: (األطـــراف املعلومـــات يف اجملـــاالت التاليـــة

ــة  ــل واجلهــات الناقل ــيت ،  ووســائل النق ــشتبه  ُيال ــستخدَ عــرف أو ُي ــا ُت ــرِّيب  يف أهن ــن جانــب مه م م
صـحة وثـائق الـسفر الـصادرة        ) ج(هوية وأساليب عمـل مهـرِّيب املهـاجرين؛ و        ) ب(املهاجرين؛ و 

سـرقة منـاذج وثـائق سـفر أو         خبصوص  عن الدولة الطرف وسالمتها من حيث الشكل، وكذلك         
وسائل وأساليب إخفاء األشخاص ونقلـهم،      ) د(هوية أو ما يتصل بذلك من إساءة استعماهلا؛ و        

 بطريقـة وحتوير وثائق السفر أو اهلوية املستعملة يف هتريب املهاجرين أو استنـساخها أو اكتـساهبا                 
التجارب واملمارسات التشريعية والتدابري الرامية إىل منع       ) ه(غري مشروعة أو إساءة استعماهلا؛ و     
ــه؛ و   ــاجرين ومكافحت ــب امله ــاذ     املعلو) و(هتري ــزة إنف ــدة ألجه ــة املفي ــة والتكنولوجي ــات العلمي م

  .القانون، بغية تعزيز قدرهتا على منع هتريب املهاجرين وكشفه والتحري عنه
 بـني   علـى وجـه اخلـصوص      تقتـرح أن تـتم عملّيـة تبـادل املعلومـات             ١٠ املـادة    مع أنَّ و  -٢٤

ــيت        ــدروب ال ــى ال ــع عل ــيت تق ــشتركة أو ال ــا حــدود م ــيت هل ــدول األطــراف ال ــرَّال ــا  ُيه ب عربه
ل يف الــسعي إىل تبــادل املعلومــات علــى  يف هــذه احلالــة تتمثَّــيِّــدةاملهــاجرون، فــإنَّ املمارســة اجل

  دروَببنياملهــرِّأوســع نطــاق ممكــن علــى الــصعيدين اإلقليمــي واألقــاليمي للحيلولــة دون نقــل 
  )١١(.التهريب إىل مناطق ال تشملها أنشطة التعاون

فعلــى .  يف املعلومــات جــزء مكمِّــل للتعــاون يف إنفــاذ القــانون  والتــشارك غــري الرمســي   -٢٥
  فيهــا تزويــد أحــد أجهــزة إنفــاذ القــانون مبعلومــات عــن أنَّســبيل املثــال، يف احلــاالت الــيت يــتّم

───────────────── 
  .www.interpol.int/News-and-media/News-media-releases/2010/N20101028انظر الرابط   )9(  
  .www.interpol.int/News-and-media/News-media-releases/2011/N20110405انظر الرابط   )10( 
  .CTOC/COP/WG.7/2012/5انظر الوثيقة   )11( 
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ــة، جيــوز للموظــف الــذي يتلقّــ     ــة هتريــب جتــري عــرب حــدود معين ى املعلومــات أن يتــصل عملي
ــة القــضائية عــرب احلــدو    ــة   ومــن مثَّ،د إلبالغــهمبوظــف آخــر يف الوالي  وضــع اســتراتيجية مجاعي

  .إلجراء املزيد من التحقيقات
ــدول أن يأخــذ أشــكاال كــثرية     -٢٦ ــشارك يف   . وميكــن للتعــاون بــني ال فهــو قــد يــشمل الت

ــائق  ومنــها مــثالً ،البيانــات ــة املــسبقة واالحتيــال يف الوث وقــد يكــون .  املعلومــات بــشأن احلماي
بـات   مـع ضـمان تلبيـة متطلّ    ،االعتراضبـ نـع هتريـب املهـاجرين       للتشارك يف املعلومات دور يف م     

هـدف  هـو   أو ،غـري القانونيـة للنـاس   التنقّـل  وكل بلد هو نقطة عبور حمتملة حلركـات        . احلماية
ــذين يــستقدِ  ــدبِّمون العمــال غــري القــانونيني أو  للمتَّجــرين واملهــرِّبني ال  رون مــصادر احلــصولي

لومــات ويف علــى تعــاون الــدول يف التــشارك يف املع ويعتمــد جنــاح أنــشطة االعتــراض  . علــيهم
 اهتمـام دائـم      مسائل احلماية جيب أن تكـون حمـلَّ        نَّأ، على أن ُيالحظ     القيام بعمليات مشتركة  

  .أثناء االعتراض
وال تكون عملية تبادل املعلومات مفيدة إالَّ عندما يتلقّاها أصـحاب املـصلحة املعنيـون            -٢٧

 يف هـذا الـصدد يف أن تنـشئ          يِّـدة ل املمارسـة اجل   وتتمثَّ. الذين يف مقدورهم التصّرف بناء عليها     
 سـلطات ة تعـاون متكامـل لتبـادل املعلومـات وتنـسيق األنـشطة فيمـا بـني                   منظومة أو آلي   الدولُ

 مـن   ٢وتلـزم الفقـرة     .  أخـرى ذات صـلة      سـلطات  وأّياهلجـرة   ونفاذ القانون ومراقبة احلـدود      إ
ى تلــك  مــن بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين الــدول األطــراف الــيت تتلقّــ        ١٠املــادة 

املعلومــات باالمتثــال أليِّ قيــد مــن قيــود االســتعمال الــيت تفرضــها الدولــة الــيت أرســلت تلــك     
د يف تبـادل املعلومـات بـسبب املخـاوف بـشأن أمـن              ب علـى التـردّ    لتغلّـ ومـن أجـل ا    . املعلومات

ل يف وضع أساليب حلماية أمـن املعلومـات حبيـث ال ُيـسمح               تتمثَّ يِّدة املمارسة اجل  البيانات، فإنَّ 
 مـن يكـشف املعلومـات       كما ينبغي فرض عقوبات علـى كـلِّ       .  ملن حيتاجها  باحلصول عليها إالَّ  

  )١٢(.ء استعماهلاعلى حنو غري مالئم أو يسي
ومـن املـستبعد أن   .  الـدول يف تقـدمي املعلومـات إذا مل يكـن يف األمـر فائـدة هلـا        وُتمانع  -٢٨

قـه العدالـة اجلنائيـة    تتبادل تلك الدول املزيد من املعلومـات مـستقبال مـا مل يـتم إعالمهـا مبـا حتقّ              
ل املمارسـة  وتتمثَّـ . رةمته من معلومات بطريقة مباشـرة أو غـري مباشـ       ا قدَّ من مكاسب ناجتة عمَّ   

  يـة للمعلومـات الـدول املقدِّمـة لتلـك املعلومـات             يف هـذا الـصدد يف أن تبلـغ الـدول املتلقِّ            يِّدةاجل
  )١٣(. حتقيقه من نتائج قصد التشجيع على املبادرة بتبادل املعلوماتمبا متَّ

───────────────── 
  .٥ الصفحة ،CTOC/COP/WG.7/2012/5انظر الوثيقة   )12( 
  .املرجع السابق  )13( 
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. ى الثقـة ومن أجل دعم التشارك يف املعلومات، توجد حاجة إىل إرساء بيئة قائمـة علـ       -٢٩
س بــني الــدول مــن خــالل التعــاون غــري الرمســي املنــتظم، واحتــرام   وميكــن هلــذه الثقــة أن تتأسَّــ 

إجــراءات تبــادل املعلومــات لــدى الــدول، وكــذلك تنظــيم الــدورات التدريبيــة واملــؤمترات          
  .واالجتماعات املشتركة بغية فتح خطوط اتصال وبناء توافق وتفاهم بني الدول األعضاء

 أخرى يف إجياد هدف مشترك للمجموعة أو الـشبكة السـتهالل            جيِّدةل ممارسة   وتتمثَّ  -٣٠
وميكـن للمبـادرات يف إطـار منظمـات أو جمموعـات التعـاون              . التعاون وبنائه علـى أسـس قويـة       

.  لصاحل اجملموعة اليت يوجد لـديها هـدف مـشترك         تز االتصاال ر وتعزِّ اإلقليمي القائمة أن تطوِّ   
 مجـع املعلومـات حـول هتريـب املهـاجرين وتبادهلـا وحتليلـها        ملقتضىجابةً فعلى سبيل املثال، است  

ومن أجل رصد السياسات وتقييم فّعاليتها، استحدث مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات            
فقـد  . دة علـى املـستوى اإلقليمـي بغيـة مواصـلة تطويرهـا كآليـة عامليـة حمتملـة                  واجلرمية أداة حمدَّ  

ــق املكتــب النظــام ال  ــصلة     أطل ــسلوك ذي ال ــالغ عــن هتريــب املهــاجرين وال   طــوعي اآلمــن لإلب
)VRS-MSRC (  يف إطار متابعة املؤمتر الوزاري الرابع ملباحثات بـايل          ٢٠١٣يوليه  / متوز ١٦يف 

 ويف تعاون وثيق مع سلطات إنفاذ القـانون مـن بلـدان يف آسـيا واحملـيط               ٢٠١١مارس  /يف آذار 
 / نيـسان ٢يف املـؤمتر الـوزاري اخلـامس ملباحثـات بـايل يف            و. اهلادئ وأوروبا وأمريكا الـشمالية    

، شجع الوزراُء األعـضاَء علـى املـشاركة يف النظـام الطـوعي اآلمـن لإلبـالغ عـن                ٢٠١٣أبريل  
من أجل تـدعيم قيمتـه كقاعـدة بيانـات     ) VRS-MSRC(هتريب املهاجرين والسلوك ذي الصلة  

  .للتصدي لتهريب املهاجرينمعلومات لتعزيز تطوير السياسات وحتسني توجيهها و
ــصلة          -٣١ ــسلوك ذي الـ ــاجرين والـ ــب املهـ ــن هتريـ ــالغ عـ ــن لإلبـ ــوعي اآلمـ ــام الطـ   والنظـ

)VRS-MSRC (                    هو نظام آمـن قـائم علـى اإلنترنـت يـدعم الـسلطات احلكوميـة جلمـع وتبـادل
ــ. البيانــات املتعلقــة بتــهريب املهــاجرين   دولــة وإقليمــا ١٦دت الــسلطات مــن وحــىت اآلن، أكَّ

أســتراليا وإندونيــسيا وباكــستان وتايلنــد وتركيــا وجــزر ســليمان وجــزر : تها، مبــا فيهــامــشارك
ــدونيا       ــسا وكالي ــصني وفرن ــشعبية وال ــة ال ــة الو الدميقراطي مارشــال وجــزر نورفولــك ومجهوري

ويـسعى  . اجلديدة وكمبوديا وملديف ونيوزيلندا وهونـغ كونـغ والواليـات املتحـدة األمريكيـة             
علـــى املـــستوى العامـــة يـــه التحليـــل االســـتراتيجي وتطـــوير الـــسياسات النظـــام، املـــصمَّم لتوج

ــري        ــة غ ــة ونوعي ــات كمي ــاء بيان ــوطين، إىل إرس ــي وال ــاليمي واإلقليم ــةاألق ــب  امسي ــشأن هتري  ب
ــة   ــاجرين واهلجــرة غــري النظامي ــسية  . امله ــات الرئي ــشمل البيان ــدفّ : وت ــا حجــم الت قات واجتاهاهت

؛ املتَّبعـة ؛ والرسوم املدفوعة؛ ووسائل وأسـاليب النقـل         اجلغرافية؛ والدروب الرئيسية املستخدمة   
  .ومسات املهاجرين غري النظاميني واملهرَّبني؛ ومسات مهرِّيب املهاجرين
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 األطــراف علــى الوفــاء مبــسؤولياهتا يف إطــار االتفاقيــة لَالــدواملــذكور  ُمويــساعد النظــا  -٣٢
كمـا أنـه يـساعد األعـضاء        . لومـات وبروتوكول هتريب املهاجرين فيما يتعلـق بالتـشارك يف املع         

بـشكل مجـاعي مبـا ميكِّنـهم مـن منـع هتريـب              العامـة   على حتديـد االجتاهـات ووضـع الـسياسات          
ن األعـضاء مـن     ن آلية حبث عـن طريـق اإلنترنـت حـىت يـتمكَّ            وهو يتضمَّ . املهاجرين ومكافحته 

هـداف مـع األعـضاء الـذين        د األ استبانة األمناط الناشئة يف البلدان األخرى وتيسري التعاون احملدَّ        
  .يشهدون اجتاهات مشاهبة

ــزداد قــوة يف  ولــدى تعمــيم املعلومــات علــى أســاس إقليمــي أو دويل، فــإنَّ     -٣٣  البلــدان ت
وعلــى املــستوى الــدويل، ُيَعــدُّ نظــام إشــعارات اإلنتربــول املرمَّــزة . مكافحــة هتريــب املهــاجرين

ويتــيح إشــعار اإلنتربــول الربتقــايل . ســعبــاأللوان آليــة قويــة لتعمــيم املعلومــات علــى نطــاق وا 
وُيقـصد باإلشـعارات الربتقاليـة حتـذير        . تعميماً سريعاً للمعلومات املتعلقـة بتـهريب املهـاجرين        

أجهــزة الــشرطة واهليئــات احلكوميــة ومنظمــات دوليــة أخــرى بــشأن مــواد خطــرة أو أفعــال     
ن خــالل هــذا اإلشــعار،  ومــ)١٤(.ل هتديــدا حمــتمال للــسالمة العامــةإجراميــة أو حــوادث تــشكِّ

عندما تكتـشف األمانـة العامـة طريقـة عمـل جديـدة، فإهنـا تعمِّـم إشـعارا برتقاليـا علـى مجيـع                         
  .البلدان إلحاطتها هبذا التطور

ويف جمـال تبــادل املعلومــات بــشأن إســاءة اسـتعمال وثــائق الــسفر أو تزويرهــا حتديــدا،     -٣٤
ــضمَّ ــا ن تت ــول اخلاصــة  قاعــدةُحالي ــات اإلنترب ــودة     بيان ــائق املفق ــسروقة والوث ــسفر امل ــائق ال بوث

وتتـيح قاعـدة   .  بلدا عن فقداهنا أو سـرقتها ١٦٦ مليون وثيقة سفر أبلغ      ٣٨معلومات عن حنو    
البيانات هذه للمكاتـب املركزيـة الوطنيـة التابعـة لإلنتربـول وغريهـا مـن أجهـزة إنفـاذ القـانون                      

ق من صـحة وثيقـة الـسفر املـشتبه          التحقُّ) دمثل موظفي اهلجرة ومراقبة احلدو    (بدخوهلا  املأذونة  
  )١٥(.هبا يف غضون ثوان معدودة

───────────────── 
  .www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Noticesانظر الرابط   )14( 
  .www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Databasesانظر الرابط   )15( 
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    املرفق
      األدوات الرئيسية واملوارد املقتَرحة    
املعين  مكتب األمم املتحدة الصادرة عنكافحة هتريب املهاجرين، ملجمموعة أدوات     

    باملخدِّرات واجلرمية
، الصادرة عن مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة   رين،  ُصمِّمت جمموعةُ أدوات مكافحة هتريب املهاج     

مــن أجــل مــساعدة الــدول علــى تنفيــذ بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب 
وهــي . والبحــر واجلــو، املكمِّــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة  

ط وتــسلّ. ت مواضــيعية معيَّنــةيف جمــاالوتقتــرح مراجــع تتــضمَّن توجيهــات وممارســات واعــدة 
 ٢-٦ د األداةُ شّدتـ و. إىل التعاون يف قـضايا هتريـب املهـاجرين        احلاجة   على    الضوءَ ١-٦ األداةُ

الـدويل الرمسيـة    التعاون الدويل يف األمور اجلنائيـة علـى أمهيـة أسـاليب التعـاون             بضروباملتعلقة  
 التحـديات الـيت     ٤-٦ وتعـرض األداةُ  . ةآمنمالذات  وغري الرمسية يف سبيل منع املهربني من اختاذ         

ــسيق  آليــات ١٥-٤كمــا تعــرض األداة  . واجــه التعــاون الرمســي وغــري الرمســي  ُت ومؤســساته التن
 . اليت جيري من خالهلا تبادل املعلومات املتعلقة بتهريب املهاجرينةوالدولية األقاليمي

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-

Smuggling/UNODC_2010_Toolkit_to_Combat_Smuggling_of_Migrants_AR.pdf  
    

دليل التدريب األساسي على التحقيق يف هتريب املهاجرين واملالحقة القضائية ملرتكبيه،     
     مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةالصادر عن

ــه،  املهــاجرين واملريــب هتدليــل التــدريب األساســي علــى التحقيــق يف    الحقــة القــضائية ملرتكبي
العدالـة اجلنائيـة    ملمارسي  ، هو دليل عملي وأداة تدريبية        املخدِّرات واجلرمية  مكتبالصادر عن   

تكييفهـا  قابـل ل  مـن منـائط الـدليل بـشكل         تدريبيـة   وقد ُصمِّمت كل منيطـة      . يف شىت أحناء العامل   
إليهـا يف حتـسني أو تكملـة بـرامج          وفقاً الحتياجات املناطق والبلدان املختلفة، وميكـن االسـتناد          

  . التعاون الدويل٨وتتناول النميطة . وطنيةالتدريب المعاهد وضعتها تدريبية إضافية 
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/electronic-basic-training-

manual-on-investigating-and-prosecuting-smuggling-of-migrants.html  
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، واملالحقة القضائية ملرتكبيههتريب املهاجرين دليل التدريب املتعّمق على التحقيق يف     
   مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةالصادر عن 

، واملالحقـة القـضائية ملرتكبيـه     هتريـب املهـاجرين     يستند دليل التدريب املتعّمق على التحقيق يف        
، إىل دليـل التـدريب األساسـي مـن أجـل تعزيـز الفهـم                ملخـدِّرات واجلرميـة    ا مكتـب الصادر عن   

املشترك للمفاهيم ذات الصلة وتشجيع الدول األطراف على اّتبـاع هنـج تعاضـدي يف تـصّديها                 
ويتــيح الــدليل هنجــاً عمليــاً حيــال التحقيــق يف  . جلرميــة هتريــب املهــاجرين املنظَّمــة عــرب الوطنيــة 

الـة هتـم مجيـع بلـدان        مالحقة مرتكبيها قضائياً، ويعرض ممارسـات فعَّ      جرائم هتريب املهاجرين و   
ــة    ــاول النميطــة . املنــشأ والعبــور واملقــصد، بــصرف النظــر عــن نظمهــا القانوني  التعــاون ٨وتتن

  .وتقاسم املعلومات يف ميدان إنفاذ القانون
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/in-depth-training-manual-

on-smuggling-of-migrants.html 
    

  الصادرإطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول منع ومكافحة هتريب املهاجرين،     
   كتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةمعن 

 إطار العمل الـدويل لتنفيـذ بروتوكـول منـع ومكافحـة هتريـب املهـاجرين، الـذي أعـدَّه مكتـب                     
تـــوخَّى منـــها دعـــم التنفيـــذ الفّعـــال ، هـــو أداة لتقـــدمي املـــساعدة التقنيـــة ُياملخـــدِّرات واجلرميـــة

إطـار العمـل الـدويل هـو مـساعدة الـدول       والغرض مـن  . لربوتوكول مكافحة هتريب املهاجرين   
يهم األطــراف والفــاعلني غــري احلكــوميني علــى اســتبانة ومعاجلــة الثغــرات الــيت تــشوب تــصدّ      

ويـــستند إطـــار العمـــل إىل الـــصكوك الدوليـــة،  .لتـــهريب املهـــاجرين، وفقـــا للمعـــايري الدوليـــة
وّصـل إىل اّتبـاع هنـج    والتعهدات السياسية، واملبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات مـن أجـل الت   

ويتألف إطـار العمـل الـدويل مـن أربعـة جـداول             . شامل حيال منع ومكافحة هتريب املهاجرين     
  ).والتنسيق(، واملنع، والتعاون )واملساعدة(، واحلماية )والتحّري(تتناول املالحقة القضائية 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-

Smuggling/Framework_for_Action_Smuggling_of_Migrants.pdf 
      

ة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية األدلّ    
   الربوتوكوالت امللحقة هباو

ــ ة التـــشريعية لتنفيـــذ اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظَّمـــة عـــرب الوطنيـــة         األدلّـ
والربوتوكوالت امللحقة هبا منشور الغرض األساسـي منـه هـو مـساعدة الـدول الـيت تـسعى إىل                    

ــة املنظَّمــة عــرب ا      ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــى اتفاقي ــصديق عل ــا  الت ــة وبروتوكوالهت لوطني
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 يف الفـصل    ،التعـاون يف ميـدان إنفـاذ القـانون        موضوع  وتتناول هذه األدلة التشريعية     . وتنفيذها
لـيس مطلقـا؛    ) ٢٧املـادة   (اخلامس من اجلزء األول، وتشدد على أن هذا اإللزام العام بالتعاون            

االشـتراط يتـيح   هـذا  و. ل دولـة بل ينبغي أن يتم مبا يتفق والنظم القانونية واإلدارية الداخلية لك    
 للدول األطراف إمكانية فرض شروط للتعاون أو رفضه يف حاالت معينة وفقا ملقتـضيات كـلٍ        

 هبـذا التقييـد العـام، بتعزيـز قنـوات االتـصال فيمـا                رهنـاً  ،على الدول األطراف أن تقـوم     و. منها
 نة مـن التعـاون مـن      شكال معيّ ؛ وأن تضطلع بأ   ))أ (١الفقرة  (بني سلطاهتا املعنية بإنفاذ القانون      

ــا      ــة وأدواهتـ ــة عائـــدات اجلرميـ أجـــل احلـــصول علـــى معلومـــات عـــن األشـــخاص وعـــن حركـ
ــرة( ــضا ب  ))ب( ١ الفق ــضها بع ــزّود بع ــة    األ؛ وأن ت ــواد األخــرى الالزم ــات امل صــناف أو كمي

تبـادل العـاملني، مبـا يف ذلـك     علـى  ؛ وأن تـشجع  ))ج (١الفقرة (ألغراض التحليل أو التحقيق  
؛ وأن تتبادل املعلومات بشأن خمتلـف الوسـائل واألسـاليب          ))د (١الفقرة  ( ضباط اتصال    تعيني

ــة املنظمــة    ــستخدمها مجاعــات اجلرمي ــيت ت ؛ وأن تباشــر أشــكاال أخــرى مــن   ))ه (١الفقــرة (ال
  )).و (١الفقرة (التعاون ألغراض تيسري الكشف املبكّر عن اجلرائم 

www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%

20version.pdf 
    

  الصادر ي لتهريب املهاجرين، دليل تقييم تدابري العدالة اجلنائية املتخذة للتصّد    
    رات واجلرميةكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ معن

التـدابري  مـن  جمموعـة  هـو  دليل تقييم تـدابري العدالـة اجلنائيـة املتخـذة للتـصدي لتـهريب املهـاجرين          
األجهــزة  املــسؤولني احلكــوميني يف وهــو يرمــي إىل متكــني ،املوحــدة واملــزودة بإحــاالت مرجعيــة

ــان   ــاذ الق ــاهلجرة واجلمــارك وإنف ــة ب ون والوكــاالت التابعــة لألمــم املتحــدة وغــري ذلــك مــن    املعني
إجراء عمليات تقييم شـاملة للـنظم الداخليـة، وحتديـد            واألفراد من    أوساط الصناعات املنظمات و 

املـستندة إىل املعـايري واألعـراف    عمليـات التـدّخل   املساعدة يف تـصميم  وملساعدة التقنية،  اجماالت  
  .املساعدة يف التدريب على هذه األمورورين وقمعه، الدولية املتعلقة مبنع هتريب املهاج

ويفرد دليل التقييم، ضمن الفصل التاسع منه بشأن التعاون الدويل، قسما خاصـا للتعـاون غـري                 
 .الرمسي على إنفاذ القانون

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-

Smuggling/UNODC_2012_Assessment_Guide_to_the_Criminal_Justice_Response_to_the_

Smuggling_of_Migrants-EN.pdf 
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   مكتب األمم املتحدة الصادر عنين للسلطات الوطنية املختصة، الدليل اإللكترو    
    رات واجلرميةاملعين باملخدِّ

 دولـة أو    ١٥٠تتيح قاعدة البيانات معلومات االتصال بالسلطات الوطنية املختـصة يف أكثـر مـن               
ءات ، مبـا يف ذلـك معلومـات بـشأن إجـرا           املخدِّرات واجلرميـة   مكتباً، اليت قُدمت إىل      تابع اًإقليم

اخلاصة بـأكثر مـن     وحيتوي الدليل حالياً على معلومات االتصال       . بع يف احلاالت الطارئة   تَّحمددة تُ 
ــة خمتــصة مرتبــة يف فئــات مواضــيعية  ٦٠٠ ــة  :  ســلطة وطني تــسليم املطلــوبني، واملــساعدة القانوني

  .املتبادلة، واالجتار غري املشروع عن طريق البحر، وهتريب املهاجرين عن طريق البحر
www.unodc.org/compauth/en/index.htm 

    
   للتعاون بني أجهزة الشرطة، الصادر عن اإلنتربول] الثنائي[االتفاق النموذجي     

نتربـول  لإلمن أجل إبرام االتفاقات الثنائيـة، ألنَّ األمانـة العامـة             )١٦(ُوضع هذا النموذج املقترح   
ترى أنَّ من املرجَّح على هذا املستوى من التعاون أن تتفق الدول على مجيع األحكـام الـواردة                  

ولكْن ميكن استخدام هذا النموذج، مع إدخال بعض التعديالت عليه، مـن أجـل              . النموذج يف
بـني  " ثنـائي ال"ولـذلك ُوضـعت كلمـة       . إبرام اتفـاق إقليمـي يـربط بـني عـدد صـغري مـن الـدول                

نـه يـنّص علـى عـدد مـن طرائـق            إوهذا االتفاق النموذجي ذو طابع عـام مـن حيـث            . وفتنيمعق
ومع أنه ينبغي التشجيع على التعاون علـى أوسـع نطـاق،            . التعاون املختلفة بني أجهزة الشرطة    

وذلـك بعـدم    (لدول الراغبة يف احلـّد مـن طرائـق التعـاون            فإن هذا اإلطار العام ميكن أن تكّيفُه ا       
احلـد   ، أو) اخلاصة على سبيل املثـال )التحقيق(التحّري كام اليت تنص على أساليب إدراج األح

، أو احلــّد مــن طرائــق )بوضــع قائمــة مفــصَّلة بــاجلرائم املــشمولة باالتفــاق (مــن أســس التعــاون 
ح معـىن كـل مـادة ونطاقهـا         ن االتفاق النموذجي مالحظات توضّـ     ويتضمَّ. التعاون وأُسسه معا  
املالحظـات   وتتَّـسم هـذه  . تماد األحكام املقترحة ورمبا تعديلها عند اللـزوم بغية تيسري فهم واع

  .بأمهية فائقة ألنَّ من شأهنا أن تشّجع على استخدام االتفاق النموذجي على حنو مرن ومّتسق
  

───────────────── 
 )16(  www.interpol.int/public/ICPO/LegalMaterials/cooperation/Model.asp.  

www.interpol.int/public/ICPO/LegalMaterials/cooperation/Model.asp

