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 الرابعة الدورة
 ٢٠٠٨أكتوبر      / تشرين األول       ١٧-٨ فيينا،   
 * من جدول األعمال املؤقت              )و (و ) هـ  (و) ج (و) أ  (٢ البند  

  املنظمةاجلرمية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة استعراض
 مجع املعلومات: عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
  اخلرباءاوراتمشواآلليات احملتملة الستعراض التنفيذ؛ 

 مع التركيز خصوصا على تسليمبشأن التعاون الدويل، 
 اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل

 ألغراض املصادرة، وإنشاء السلطات املركزية وتعزيزها؛
 محاية الضحايا والشهود؛ بشأن اخلرباء مشاوراتو
     واهلويةالسفر وثائق بشأن اخلرباء مشاوراتو

تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو،   
: ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةاملكّم

   الثانيةاملعلومات املُدجمة الواردة من الدول يف إطار دورة اإلبالغ 
   األمانةمن  تقرير  
 احملتويات 

الصفحة الفقرات  
...........................................................................................مة  مقدّ    ٢-١ ٣  -أوال

٣٤-٣ ٤ 
 حملة إمجالية عن اإلجراءات الوطنية املبلَغ عنها بشأن تنفيذ أحكام بروتوكول املهاجرين اليت 

....................................................................................هي قيد النظر
 -ثانيا

                                                           
*    CTOC/COP/2008/1. 
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الصفحة الفقرات  
...............املسائل ذات الصلة بتدابري توفري احلماية واملساعدة للمهاجرين املهرَّبني                                                 ١١-٣ ٤    -ألف  
٢٣-١٢ ١٠ .........................................املهاجرين املهرَّبني             املسائل ذات الصلة بإعادة                     -باء  

٢٩-٢٤ ١٧
املسائل ذات الصلة بالتدابري احلدودية، وأمن الوثائق ومراقبتها، وشرعية الوثائق 

............................................................................وصالحيتها
   -جيم   

٣٤-٣٠ ٢٠ .....املسائل ذات الصلة بأمن الوثائق ومراقبتها، وكذلك بشرعية الوثائق وصالحيتها                                                           -دال  
...............................................................................ختامية      مالحظات       ٣٥ ٢٢  -ثالثا
    املرفق   

٢٣ 
تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر حالة الردود على االستبيان اخلاص ب

.............دورة اإلبالغ الثانية: واجلو، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
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  مقّدمة -أوالً 
، ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٥ املؤرخ ٥٥/٢٥رراها  اعـتمدت اجلمعـية العامة، يف قـ       -١

:  وبـروتوكولني مكملـني هلـا، مها       )١( الوطنـية  اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب             
بروتوكول  و )٢(بـروتوكول مـنع وقمـع ومعاقـبة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفال،                

 وقد دخل بروتوكول املهاجرين حيز      )٣(.البحر واجلو مكافحـة هتريب املهاجرين عن طريق الرب و       
ــنفاذ يف  ــثاين ٢٨ال ــانون ال ــناير / ك ــر األطــراف يف  . ٢٠٠٤ي ــتحدة   وأدرج مؤمت ــم امل ــية األم اتفاق

 الوطنية، يف دورته األوىل، ضمن برنامج عمل الدورة الثانية مسألة           ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب       
انظر  (ريعات الوطنية وفقا ألحكام بروتوكول املهاجرين     الـنظر يف السـبل األساسـية ملواءمـة التشـ          

ــيقة  ــّرره   ). CTOC/COP/2005/4/Rev.2الوث ــر، يف مقـ ــّرر املؤمت ــه   ٢/٤وق ــتمده يف دورت ــذي اع  ال
 :الثانية، أن يشتمل برنامج عمل دورته الثالثة على اجملاالت التالية

 ؛)١٦املادة (جرين املهرَّبني النظر يف مسائل تتعلق بتدابري احلماية واملساعدة للمها )أ( 

 ؛)١٨املادة (النظر يف مسائل تتعلق بإعادة املهاجرين املهرَّبني  )ب( 

ــة    )ج(  ــتدابري احلدوديـ ــتعلق بالـ ــائل تـ ــنظر يف مسـ ــادة (الـ ــائق  )١١املـ ــن الوثـ ، وأمـ
 ).١٣املادة (وشرعية الوثائق وصالحيتها ) ١٢املادة (ومراقبتها 

لبـيانات املقدمـة يف الـتقرير التحليـلي عـن تنفـيذ بـروتوكول        ويقـدم هـذا الـتقرير حتديـثا ل     -٢
وهـو يتضـمن حملـة إمجالـية وحتلـيال جلميع      . املهاجـرين الـذي عـرض عـلى املؤمتـر يف دورتـه الثالـثة          

لالطالع على معلومات   (الـردود اليت تلقتها األمانة على االستبيان والقائمة املرجعية ذوي الصلة            
 كمــا يتضــمن معلومــات )٤().CTOC/COP/2008/2، انظــر الوثــيقة إضــافية عــن القائمــة املرجعــية

تسـلط الضـوء عـلى مـا أحـرز مـن تقدم صوب حتقيق املتطلبات الواردة يف بروتوكول املهاجرين                 
وتـرد يف املـرفق قائمة بالدول اليت        . وبعـض مـا تواجهـه الـدول مـن صـعوبات يف تنفـيذ األحكـام                

وينبغي مالحظة أنه يف احلاالت     . ت يف هذا التقرير   وردت ردودهـا يف أثـناء الصياغة واليت ُجسد        
 .اليت مل ترد فيها معلومات حمدثة، تعترب املعلومات اليت سبق أن قدمت ال تزال صاحلة

  

                                                           
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتألمم املتحدة، ا (1) 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، اجمللد املرجع نفسه (2) 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١، اجمللد املرجع نفسه (3) 
 . حتديثا إضافية١٤ ردود و١٠بعد أن أرسلت القائمة املرجعية إىل الدول األطراف، تلقت األمانة  (4) 
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حملة إمجالية عن اإلجراءات الوطنية املُبلَغ عنها بشأن تنفيذ أحكام  -ثانياً 
   بروتوكول املهاجرين اليت هي قيد النظر

   ذات الصلة بتدابري توفري احلماية واملساعدة للمهاجرين املهرَّبني                    املسائل    -ألف  
  محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين املهرَّبني -١ 

 من بروتوكول املهاجرين على التزام يترّتب على الدول         ١٦ من املادة    ١تـنص الفقـرة      -٣
هبا دولياً للمهاجرين األطـراف بـأن تـتخذ مجـيع التدابري املناسبة لصون ومحاية احلقوق املعترف      

املهــرَّبني، وخصوصــاً احلــق يف احلــياة واحلــق يف عــدم اخلضــوع للتعذيــب أو غــريه مــن أشــكال  
وقد بّينت الغالبية الكربى من الدول اجمليبة . املعاملـة أو العقوبـة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         

ألجــل ضــمان محايــة تلــك احلقــوق أنــه مت اختــاذ تدابــري تشــريعية أو غريهــا مــن الــتدابري داخلــياً  
عــلماً بــأن غينــيا والكويــت فقــط قّدمــتا رّداً ســلبياً عــلى ذلــك دون أي   . لــلمهاجرين املهــرَّبني

وقدمـت نـيجرييا ردا سـلبيا ولكنها أوضحت أهنا ال تزال تعكف على إصدار               . إيضـاح إضـايف   
وبّينــت . ملســألةومل يــتطّرق رد تونــس عــلى االســتبيان إىل هــذه ا. تشــريع يــنفذ تلــك األحكــام

ــار        ــحايا االتِّجـ ــاعدة إىل ضـ ــدمي املسـ ــن تقـ ــؤولة عـ ــة مسـ ــية املختصـ ــلطة الوطنـ ــندا أن السـ فنلـ
بيد أن فنلندا . باألشـخاص، ولكـن ليس لديها مسؤوليات حمّددة فيما خيص املهاجرين املهرَّبني        

نسانية ذكـرت أيضـاً أن لديهـا تشـريعات مناسـبة قائمـة بالفعل توفر احلماية العامة للحقوق اإل                  
وعـلى حنـو ممـاثل أوضحت    . واألساسـية وميكـن تطبـيقها أيضـا عـلى محايـة املهاجـرين املهـرَّبني             

الســويد وهولــندا أنــه مل ُتعــتمد تشــريعات حمــّددة أو غريهــا مــن الــتدابري املناســبة بشــأن صــون    
ــنظم       ــيها عمومــاً يف ال ــة منصــوص عل ــة حقــوق املهاجــرين املهــرَّبني، ولكــن تلــك احلماي ومحاي

وأشـارت إندونيسـيا واجلزائـر إىل العملـية اإلجرائية اجلارية يف سّن             . نونـية الداخلـية لديهمـا     القا
 .تشريعات وطنية بشأن هتريب املهاجرين

ــة حقــوق املهاجــرين        -٤ ــري بشــأن محاي ــدت اعــتماد تداب ــيت أكّ ــبة ال ــبلدان اجملي كمــا إن ال
ــة    ــبادئ العام ــام األول إىل امل ــاهدات   املهــرَّبني أوردت إشــارة يف املق ــدويل أو املع ــانون ال  يف الق

الدولـية ذات الصـلة املصـّدق علـيها واجملّسـدة يف صـلب نظمهـا القانونية الداخلية، مبا يف ذلك                      
ــية والسياســية،      ــاحلقوق املدن ــدويل اخلــاص ب ــثال، العهــد ال ــية مناهضــة  )٥(عــلى ســبيل امل  واتفاق

 واالتفاقية  )٦(إنسانية أو املهينة،  التعذيـب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسية أو الال               

                                                           
 .١٤٦٦٨، الرقم ٩٩٩، اجمللد جمموعة املعاهداتمم املتحدة، األ (5) 
 .، املرفق٣٩/٤٦قرار اجلمعية العامة  (6) 
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ــيز العنصــري،       ــلى مجــيع أشــكال التمي ــية بشــأن القضــاء ع ــتعلقة بوضــع   )٧(الدول ــية امل  واالتفاق
 واتفاقــية محايــة حقــوق )٩(،١٩٦٧ والــربوتوكول اخلــاص بوضــع الالجــئني لســنة )٨(الالجــئني،

 )١١(،١١ة بالربوتوكول رقم     واالتفاقية نفسها بصيغتها املعّدل    )١٠(اإلنسـان واحلريات األساسية،   
اخلــاص حبمايــة املمــتلكات واحلــق يف التعلــيم واحلــق يف    (١والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا رقــم  

تـأمني احلقـوق واحلـريات األخـرى غـري املدرجـة مـن قبلُ يف          (٤ ورقـم    )١٢()االنـتخابات احلـّرة   
توكول اإلضــايف  والــربو)١٤(،)اخلــاص بإلغــاء عقوبــة اإلعــدام (٦ ورقــم )١٣()الــربوتوكول األول

املـلحق باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان واملتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           
ــلفادور (" ــان سـ ــروتوكول سـ ــرها   )١٥(").بـ ــثرية إىل أُطـ ــارت دول كـ ــه، أشـ ــياق نفسـ  ويف السـ

ــة حقــوق اإلنســان األساســية      ــية أخــرى موّجهــة حنــو محاي . الدســتورية أو إىل تشــريعات داخل
وذكـرت السـلفادور التوجـيهات اإلداريـة ذات الصـلة، يف حني أبلغت إكوادور عن إجراءات                 
جاريـة خبصـوص املوافقـة عـلى تشـريع وطـين مـن شـأنه أن جيّرم هتريب املهاجرين الذي يؤّدي                      

وإضــافة إىل ذلــك، بّينــت أســتراليا أن . إىل وفــاة أولــئك األشــخاص أو إصــابتهم بــأذى جســيم
 ١٩٥٨ة فـيها يتمـتع بصـالحيات تقديـرية مبقتضـى قـانون اهلجـرة لسنة                 وزيـر اهلجـرة واجلنسـي     

تسـتخدم للـتعامل مـع األشخاص الذين يعانون من ظروف خمفِّفة أو استثنائية ال ميكن بسهولة                 
 .البت فيها مبقتضى قواعد تأشريات السفر

  
  تدابري احلماية للمهاجرين املهرَّبني من العنف احملتمل -٢ 

مجــيعها تقريــبا وجــود تدابــري مناســبة ُتطــّبق داخلــيا ألجــل توفــري احلمايــة أكّــدت الــدول  -٥
انظر الفقرة (لـلمهاجرين املهـرَّبني من العنف الذي قد ُيسلّط عليهم من جانب أفراد أو مجاعات       

وقـد قدمـت تشـاد وموريشـيوس ونيجرييا ردودا          ).  مـن بـروتوكول املهاجـرين      ١٦ مـن املـادة      ٢
                                                           

 .٩٤٦٤، الرقم ٦٦٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (7) 
 .٢٥٤٥، الرقم ١٨٩املرجع نفسه، اجمللد  (8) 
 .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦املرجع نفسه، اجمللد  (9) 
 .٥، الرقم جمموعة املعاهدات األوروبيةا، جملس أوروب (10) 
 .١٥٥املرجع نفسه، الرقم  (11) 
 .٩املرجع نفسه، الرقم  (12) 
 . من الربوتوكول٤وحيظر الطرد اجلماعي لألجانب مبقتضى املادة . ٤٦املرجع نفسه، الرقم  (13) 
 .١١٤املرجع نفسه، الرقم  (14) 
 .٦٩، الرقم جمموعة املعاهداتمنظمة الدول األمريكية،  (15) 
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ــنما مل تقــدم إكــو  ــيا أي رد بشــأن هــذه املســألة ســلبية، بي كمــا قدمــت الــربتغال ردا  . ادور وغين
وأشار عدد من   . سـلبيا، ولكـنها بينـت أن املوضـوع قيد النظر يف إطار تنقيح التشريعات القائمة               

االحتـاد الروسـي واسـبانيا وأستراليا وإيطاليا وبلغاريا وتركمانستان واجلزائر واجلمهورية            (الـدول   
ــي   ــات     التشــيكية وجــنوب أفريق ــت وموريشــيوس والوالي ا والســويد والكــامريون وكــندا والكوي

إىل أحكـام دسـتورية أو أحكـام عامـة يف التشـريعات الداخلية بشأن احلماية              ) املـتحدة األمريكـية   
كمـا أشـارت هولـندا عمومـا إىل تدابري هتدف إىل توفري املساعدة جلميع األشخاص       . مـن العـنف   

لخطر، يف حني ذكرت بلجيكا وبلغاريا وصربيا تشريعها    الـذي تكـون حـياهتم أو أمنهم عرضةً ل         
واقتبســت نيوزيلــندا أحكامــاً حمــّددة مــن تشــريعها فــيما يــتعلق بــتجرمي   . اخلــاص حبمايــة الشــهود

وبّين بعض  . هتريـب املهاجـرين ومحايـة األشـخاص الذيـن يكونـون عرضة لسلوك من هذا القبيل                
 يؤخــذ يف االعتــبار عــند البــّت يف إعــادهتم إىل  الــدول أن محايــة املهاجــرين املهــرَّبني عــامل مهــم  

أوطــاهنم، ولذلــك فإنــه ال ميكــن إصــدار أمــر الترحــيل إال عــندما تكــون ســالمتهم غــري معّرضــة    
، أو يــتاح هلــم، يف حــال كــون حــياهتم أو ســالمتهم عرضــة لــلخطر )اســبانيا وإيطالــيا(لــلمخاطر 

 بولــندا أنــه وإن مل ُتعــتمد تدابــري وأكــدت). نيوزيلــندا(لــدى عودهتــم، احلــق يف الــتماس الــلجوء 
تشـريعية فـيما يـتعلق حبمايـة حقـوق املهاجـرين املهـرَّبني، فـإن الشـخص األجـنيب ميكـن أن ُيمنح                        

إذا كـان من شأن الطرد احملتمل أن        " الـبقاء املتسـاَمح بـه يف الـبلد        "عمومـاً إذنـاً بشـأن مـا يسـّمى           
ــته و     ــتهّدد حــياته أو حّري ــك الشــخص إىل خطــر ي ســالمته الشخصــية أو يعرضــه إىل  يعــّرض ذل

ــاكم         ــه يف أن حي ــن حق ــرمان م ــنة أو إىل احل ــانية أو املهي ــة الالإنس ــة أو العقوب ــب أو املعامل التعذي
 .حماكمةً عادلة

  
  تدابري توفري املساعدة للمهاجرين املهرَّبني -٣ 

ــن تكــون حــياهت       -٦ ــرَّبني الذي ــلمهاجرين امله ــتوفري املســاعدة املناســبة ل ــتعلق ب ــيما ي م أو ف
، قّدمــت ) مـن بــروتوكول املهاجــرين ١٦ مــن املــادة ٣انظـر الفقــرة  (سـالمتهم عرضــةً لــلخطر  

دول كــثرية املــزيد مــن املعلومــات عــن تدابــري حمــّددة اعــُتمدت عــلى الصــعيد الوطــين أو عــن      
وقدمت تشاد ومجهورية أفريقيا    . مؤسسـات داخلـية أُنشـئت ألجل كفالة تقدمي تلك املساعدة          

وأشارت ميامنار إىل أنه ال . ريون وموريشـيوس وميامنار ونيجرييا ردودا سلبية     الوسـطى والكـام   
توجـد بعــد تدابـري حمــددة عـلى الصــعيد الداخــلي تتـيح تقــدمي املسـاعدة إىل املهاجــرين املهــربني      

وأكــدت غواتــيماال أهنــا مل . وســلمت باحلاجــة إىل اعــتماد تدابــري مــن هــذا القبــيل يف املســتقبل 
ــه، رغــم انطــباق أحكــام عامــة يف قــانون    . ةتنشــئ أي مــآوي حمــدد  وأوضــحت الكــامريون أن
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وأوضحت موريشيوس أن بعض احلماية تقدم   . العقوبـات، فـال تـزال احلماية املتاحة غري كافية         
 .وفقا للوائح التنظيمية املتعلقة حبماية املواطنني

ــتة        -٧ ــتة أو مراكــز اســتقبال مؤقّ ــآوي مؤقّ ــري م ــّدة دول عــن توف نيســيا إندو(وأبلغــت ع
 ومالطة  )١٦(وبلجـيكا وبلغاريـا والبوسـنة واهلرسـك وتركـيا ورومانـيا وصـربيا واجلـبل األسـود                 

، يف حـني سـلّط بعـض الدول الضوء على توفري املساعدة الطبية              )هولـندا ومالـيزيا والـنرويج و    
كمــا ذكــرت بلجــيكا وبلغاريــا أن ). إيطالــيا وبلجــيكا وبلغاريــا وتركــيا ورومانــيا(واإلنســانية 

وأكّدت رومانيا أن األجانب    . اجـرين املهـربني حيـق هلـم احلصـول عـلى عـون قـانوين جمـاين                 امله
الذيـن يـتقّدمون بطلـب للحصـول على وضع الجئني ُتقّدم هلم املساعدة القانونية ّجمانا، مقترنة                 

وإضافة إىل ذلك، أبلغت    . مبعلومـات عـن اإلجراءات القضائية واإلدارية ذات الصلة باملوضوع         
ن توفـري اخلدمـات االجتماعية ألجل ضمان إعادة تأهيل املهاجرين املهرَّبني لالندماج             التفـيا عـ   

وأشـارت التفـيا وأسـتراليا إىل القـيام حبمـالت تثقـيف مـن أجل إذكاء الوعي هبذه                   . يف اجملـتمع  
وأوردت دول كـثرية إشـارات إىل اتفاقات أو مذكّرات تفاهم ذات صلة هبذه املسألة               . املسـألة 

دول أخـرى، يف حـني سـلّط بعض اإلجابات الضوء على تعاون السلطات الوطنية         أُبرمـت مـع     
يف بلجيكا وبلغاريا   (، أو منظمات غري حكومية      ) أدنـاه  ١٧انظـر الفقـرة     (مـع مـنظمات دولـية       
ــيا ــيا وكروات ــنان(أو مــع دول أخــرى ) ورومان وأخــريا أشــارت الفلــبني إىل  ). يف زمــبابوي ولب

، الـذي تتعاون يف إطاره أجهزة حكومية خمتلفة ملساعدة          "فـريق قطـري واحـد     "هنجهـا املسـمى     
 .املواطنني الفلبينيني الذين جيدون أنفسهم يف ضائقة أثناء وجودهم خارج البلد

  
  االحتياجات اخلاصة بالنساء واألطفال -٤ 

بّينـت الغالبـية الكـربى مـن الدول اجمليبة أنه لدى تنفيذ تدابري احلماية واملساعدة ألجل                  -٨
هاجـرين املهـرَّبني، تـأخذ سـلطاهتا الوطنـية املختصـة يف االعتـبار االحتـياجات اخلاصة بالنساء          امل

غري أن الكامريون   ).  من بروتوكول املهاجرين   ١٦ من املادة    ٤مبا يتسق مع الفقرة     (واألطفـال   

                                                           
، أبلغ رئيس ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣عقب إعالن االستقالل من جانب اجلمعية الوطنية يف اجلبل األسود يف  (16) 

 مجهورية صربيا األمني العام بأن عضوية احتاد دولة صربيا واجلبل األسود يف األمم املتحدة، مبا يف ذلك 
تحدة، مستمرة من جانب مجهورية صربيا، واليت تظلّ مجيع األجهزة واملنظمات التابعة ملنظومة األمم امل

مسؤولة بالكامل عن مجيع احلقوق وااللتزامات اخلاصة بدولة احتاد صربيا واجلبل األسود مبقتضى ميثاق األمم 
 بعضوية ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨ املؤّرخ ٦٠/٢٦٤وقد أقّرت اجلمعية العامة مبوجب قرارها . املتحدة

وأما الرد على االستبيان عن تنفيذ بروتوكول املهاجرين يف إطار . ود يف األمم املتحدةمجهورية اجلبل األس
دورة اإلبالغ الثانية فقد قُّدم إىل األمانة قبل حدوث تلك التطّورات وهو جيّسد املوقف الوطين لدولة احتاد 

 .صربيا واجلبل األسود السابقة
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كمــا  .  مل يــتح محايــة كافــية لألطفــال   ٢٠٠٥أوضــحت أن القــانون الــذي أجازتــه يف عــام     
ــة مل تصــمم       الحظــت أن اال ــن خــالل أحكــام عام ــاجل إال م ــياجات اخلاصــة بالنســاء ال ُتع حت

وقدمـت جـنوب أفريقـيا ردا سـلبيا، موّضـحة أن تدابـري احلماية اخلاصة                . لـلمهاجرين خصيصـا   
ألجـل هـاتني الفئـتني املستضـعفتني هـي بصـفة رئيسـية مسألة متروكة للمنظمات الدولية وغري                   

 وجود تشريع خمّصص بشأن معاجلة االحتياجات اخلاصة        وأشـارت فنلـندا إىل عـدم      . احلكومـية 
بفــئة املهاجــرين املهــرَّبني املستضــعفني، لكــنها أضــافت كذلــك أن محايــة النســاء واألطفــال         

وأبلغـت إكـوادور بأنـه جيري إعداد تدابري محاية         . مضـمونة عمومـا مبقتضـى تشـريعاهتا الوطنـية         
 .حمّددة يف هذا اخلصوص

بلغـت عـن أُطـرها التشـريعية ذات الصلة، سلّطت كندا الضوء             ومـن بـني الـدول الـيت أ         -٩
عـلى الـنهج اجلنسـاين املّتـبع يف تشـريعاهتا اخلاصة باهلجرة والالجئني، يف حني أشارت كل من                   

وأوضـحت الفلبني أن احلماية  . بلغاريـا والتفـيا إىل تشـريعاهتما الداخلـية بشـأن محايـة األطفـال             
 ٢٠٠٣طفــال قـانون مكافحــة االجتـار باألشــخاص لســنة   والدعـم اللذيــن يتـيحهما للنســاء واأل  

. وأبلغت أستراليا عن مبادئ توجيهية إدارية. يوفـران احلمايـة أيضـا للنسـاء واألطفـال املهـربني         
وأبلــغ عــدد مــن الــدول عــن تدابــري حمــّددة هتــدف إىل ضــمان محايــة النســاء واألطفــال الذيــن      

الســياق، بّينــت تلــك الــدول أن مثــة مراكــز ويف ذلــك . يوجــدون يف عــداد املهاجــرين املهــرَّبني
اسـتقبال وإيـواء منفصـلة متاحة كوسيلة من وسائل توفري احلماية اخلاصة للنساء، وأن األولوية                
ُتمـنح إىل وضـع األطفـال القّصـر مـع والديهم أو مع الوصي القانوين عليهم، أو إذا ما اقتضت               

 واجلمهوريــة التشــيكية ورومانــيا بلجــيكا وتركــيا(الضــرورة فــإهنم يودعــون يف أمــاكن خاصــة 
ــتحدة    ــات امل ــندا والوالي ــنان ومالطــة ونيوزيل ــيا ولب كذلــك أبلغــت بلجــيكا وتونــس   ). وكروات

وغواتـيماال وكرواتـيا ولبنان والواليات املتحدة عن إيالء االعتبار لالحتياجات اخلاصة بالقّصر        
ساعدة الطبية والنفسانية   وركّـز بعـض الـردود الوطنـية عـلى توفري امل           . غـري املصـحوبني بذويهـم     

وأبرزت دول أخرى التعاون    ). تايلـند وتركـيا واجلزائـر واجلمهوريـة التشـيكية         (عـند الضـرورة     
، أو عن   )النرويج(الوثـيق بـني سـلطات إنفـاذ القـانون ومـنظمات الضمان االجتماعي املختلفة                

ر إندونيســـيا والســـلفادو (وجـــود مؤسســـات متخّصصـــة ألجـــل محايـــة النســـاء واألطفـــال       
كمـا أكّـدت سـلوفينيا عـلى الـرعاية اخلاصـة املمنوحة بغية منع حاالت وقوع                 ). وموريشـيوس 

وذكــــرت مجهوريــــة مقدونــــيا . هــــؤالء األشــــخاص ضــــحايا جمــــّددا أو معــــاودة اســــتغالهلم
ــإلدالء         ــر ل ــيها الضــرورة اســتدعاء القّص ــيت تقتضــي ف ــه يف احلــاالت ال اليوغوســالفية ســابقا أن

 إجــراءات الدعــاوى ذات الصــلة هبــذا املوضــوع، فــإن حضــور   بشــهادهتم بصــفتهم شــهوداً يف 
 .خمتص نفساين أو ممارس مهين تربوي أمر إلزامي
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  إبالغ املوظفني القنصليني واالتصال هبم -٥ 
أكّــدت الــدول اجمليــبة مجــيعها تقريــبا أن ممارســاهتا الوطنــية خبصــوص الــتزامها بــإبالغ     -١٠

ون إبطـاء، حبقهم يف االتصال باملوظفني القنصليني، إمنا         املهاجـرين املهـرَّبني رهـن االحـتجاز، د        
 من  ٥انظر الفقرة    ()١٧(جتـري امتـثاالً لألحكـام ذات الصـلة من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية             

 ). من بروتوكول املهاجرين١٦املادة 

اجلمهوريـة التشـيكية ومجهوريـة مقدونيا       (وعـلى وجـه اخلصـوص، أشـارت دول كـثرية             -١١
ــ ــتحدة     اليوغوس ــات امل ــندا والوالي ــيا وك ــويد وكروات ــابقا والس ــية  ) الفية س ــريعاهتا الداخل إىل تش

وأبلغــت دول أخــرى عــن األحكــام الــواردة يف     .  مــن اتفاقــية فييــنا  ٣٦اخلاصــة بتنفــيذ املــادة   
االحتــاد الروســي واســبانيا واســتونيا وزمــبابوي وســلوفاكيا والفلــبني (تشــريعاهتا اخلاصــة باهلجــرة 

، أو أوردت إشـــارة إىل املمارســـات الوطنـــية املّتـــبعة يف تيســـري )كســـيك ونيوزيلـــنداوالتفـــيا وامل
أو يف التمكني كذلك من توفري اخلدمات اخلاصة        /االتصـال والتواصـل مـع املوظفـني القنصليني و         

اجلزائـــر وجـــنوب أفريقـــيا (باملعونـــة القانونـــية والـــترمجة بـــناًء عـــلى طلـــب األشـــخاص املعنـــيني  
ت اجلمهوريـة التشـيكية إىل حـق الشـخص األجـنيب احملتجز يف تقدمي طلبات                وأشـار ). وسـلوفينيا 

واقترحـت سـلوفاكيا، كخيار بديل، إبالغ       . لتيسـري االتصـاالت باملـنظمات الدولـية ذات الصـلة          
وزارة اخلارجـية يف الدولـة املعنـية يف احلـاالت الـيت ال توجـد فـيها سفارة لتلك الدولة يف إقليمها         

 ٣٦ح بعــض الــدول اجمليــبة أن إبــالغ املوظفــني القنصــليني، وفقــاً لــلمادة  يف حــني أوضــ. الوطــين
، أو  )أملانيا وكرواتيا والنرويج  (مـن اتفاقـية فييـنا، خيضـع لطلب املهاجرين املهرَّبني أنفسهم             ) ب(

؛ وأبلغت اململكة املتحدة    )تركيا(عـلى األقـل إىل عـدم وجـود أي اعـتراض مكتوب من جانبهم                
ايرلـندا الشـمالية بـأن االلـتزام بـإبالغ املمـثّلني القنصـليني موجـود حىت إذا مل         لـربيطانيا العظمـى و   

وذكـرت كرواتـيا كذلـك أنـه يف احلاالت اليت         . باً يف هـذا اخلصـوص     لـ يقـّدم الشـخص احملـتجز ط      
. تشـمل القّصـر، يتم إبالغ املمثّلني القنصليني دون إبطاء وبصرف النظر عن وجود طلب ُمسبق               

نـه ميكـن جلمـيع املهاجـرين أن يلتمسـوا مساعدة ممثليهم القنصليني، ولكن               وأشـارت مالطـة إىل أ     
 .الغالبية الكربى يرفضون القيام بذلك ألهنم عادة يلتمسون اللجوء بعد وصوهلم بوقت قصري

  

                                                           
 .٨٦٣٨، الرقم ٥٩٦ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (17) 
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   املسائل ذات الصلة بإعادة املهاجرين املهرَّبني              -باء  
  تدابري تيسري وقبول إعادة املهاجرين املهرَّبني -١ 

طُلـب إىل الـدول األعضـاء أن تقـّدم معلومـات عـن الـتدابري الـيت اعـتمدهتا لكـي تيّسر                        -١٢
وتقــبل، دون إبطــاء ال مســّوغ لـــه أو غــري معقــول، إعــادة األشــخاص املهــرَّبني الذيــن هــم مــن  

 من  ١انظر الفقرة   (رعاياهـا أو كـانوا يتمـّتعون حبـق اإلقامـة الدائمـة يف إقلـيمها وقـت إعادهتم                    
واســتجابةً إىل ذلــك الطلــب، أكّــدت الــدول مجــيعها   ).  مــن بــروتوكول املهاجــرين ١٨املــادة 

 .اعتماد تدابري من هذا النحو

كمـا أشـارت معظـم الـدول اجمليـبة إىل اتفاقـات ثنائـية أو مـتعّددة األطراف بشأن إعادة                      -١٣
املهرَّبني قـبول الدخـول، أو إىل اتفاقـات دولـية أخـرى، كوسـيلة لتيسـري وقـبول إعادة املهاجرين                   

ــيها    ــتمون إل ــيت ين ــة    (إىل دول املنشــأ ال ــا والبوســنة واهلرســك ومجهوري ــيا وبلغاري إكــوادور وأملان
 وغواتيماال والتفيا   )١٦(مقدونـيا اليوغوسـالفية سـابقا ورومانـيا وسـلوفينيا وصربيا واجلبل األسود            

ة باملوضوع،  وأشـارت إيطالـيا إىل أنـه يف حـال عـدم وجـود معاهدات ثنائية ذات صل                 ). ومالطـة 
وسلّطت استونيا الضوء   . فإنـه ميكـن أيضـا اسـتخدام آلـيات تبادل املساعدة القانونية هلذا الغرض              

عـلى أن إعـادة قبول دخول رعايا بلدان ثالثة ال توجد عالقات تعاهدية معها هو موضوع ميكن           
. باملوضوعالقـيام مبعاجلـته عـلى أسـاس كـل حالـة على حدة بعد النظر يف مجيع الظروف احمليطة                

وذكـرت دول أخـرى، كأسـاس قـانوين إلعـادة هـؤالء األشـخاص، أحكامها الدستورية اخلاصة                  
اســـبانيا (أو تشـــريعاهتا الداخلـــية ) االحتـــاد الروســـي وبلغاريـــا ونـــيجرييا ونيوزيلـــندا(باملوضـــوع 

أو تشــريعاهتا اخلاصــة  ) وجــنوب أفريقــيا وزمــبابوي والســويد والكويــت واملغــرب ونيوزيلــندا      
وأُبلـغ أيضـا عــن املمارسـات الوطنـية املّتــبعة يف     ). السـلفادور وكــندا ومالـيزيا  (رة والـلجوء  باهلجـ 

ــة الســلطات واألجهــزة   )اجلزائــر وســلوفينيا(تيســري إعــادة األشــخاص   ، مبــا يف ذلــك حتديــد هوي
ــنرويج(املختصــة  ــتم مــن خــالل، أو مبســاعدة،     ). ال ــّين عــدد مــن الــدول أن عملــية اإلعــادة ت وب

واملــنظمات غــري ) أذربــيجان وتركمانســتان واملكســيك ومــيامنار(قنصــليات املعنــية الســفارات وال
ــية املتخصصــة   ــالفعل     ). بلجــيكا(احلكوم ــية تقــوم ب ــندا أن ســلطاهتا الوطن وذكــرت مالطــة وهول

بتيسـري إجـراء العملية املذكورة، علماً بأنه فيما يتعلق بقبول املهاجرين املهرَّبني ال توجد أحداث           
وأخريا، ركّزت تايلند وتونس على   .  ألهنمـا دولـتان مسـتقبلتان وليسـتا دولـيت منشـأ            ُمـبلَغ عـنها،   

ــبول الدخــول، دون إبطــاء         ــادة ق ــران إع ــا تيّس ــا أهنم ــادة األشــخاص، وأكّدت ــزمين إلع  اإلطــار ال
 .ال مسّوغ لـه، بعد النظر يف صحة الوثائق اليت تثبت وضع األشخاص املعنيني
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ضــاء أن تقــدم معلومــات مــرجتعة عّمــا إذا كانــت تطــّبق  وطلــب أيضــا إىل الــدول األع -١٤
تدابـري مناسـبة ألجـل تيسـري وقـبول إعـادة املهاجرين املهرَّبني الذين كانوا يتمّتعون حبق اإلقامة                   

 مـــن ١٨ مــن املــادة   ٢الفقــرة  (الدائمــة يف أقالــيمها يف وقــت دخوهلــم إىل الدولــة املســتقِبلة       
ــروتوكول املهاجــرين  ــنا أيضــا، بّينــ  ). ب ــلى     وه ــيت ردت ع ــدول ال ــن ال ــثرية الواســعة م ت األك

لكن غينيا وفنلندا واملغرب وميامنار مل       . االسـتبيان أنـه مت اعـتماد تدابـري مـن هـذا القبـيل داخليا               
وأمـا تركمانستان فأوضحت أن سلطاهتا الوطنية من شأهنا أن تيّسر           . ُتـبِلغا بشـأن هـذه املسـألة       

فاقات الدولية، ولكن مل ُتسّجل بعُد حاالت حمّددة من         اإلعـادة وفقـاً للتشـريعات الوطنية واالت       
ــنحو  ــّدد      . هــذا ال ــبول الدخــول ُح ــات ذات الصــلة بإعــادة ق ــياري لالتفاق كمــا إن اإلطــار املع

ــادة      ــيه يف اإلعـ ــتند إلـ ــياً ُيسـ ــاً قانونـ ــباره أساسـ ــيا    (باعتـ ــة مقدونـ ــا ومجهوريـ ــيكا وبلغاريـ بلجـ
وأكدت كل من تونس وماليزيا ونيوزيلندا      ). اليوغوسـالفية سـابقا ورومانـيا وسلوفينيا ومالطة       
وأكـدت حكومـات االحتاد الروسي وأستراليا   . وجـود تشـريعات داخلـية تيّسـر هـذا املوضـوع         

وأملانـيا ورومانـيا والسـويد والفلـبني وكرواتـيا أهنـا تقبل دخول املهاجرين املهرَّبني الذين كانوا                  
وأشــارت .  كــان إذن اإلقامــة ال يــزال صــاحلاًيتمــّتعون حبــق اإلقامــة الدائمــة يف أقالــيمها إذا مــا

اسـتونيا إىل أن األشـخاص الذيـن لـيس لديهم أساس قانوين إلثبات احلق يف اإلقامة الدائمة قد                   
فترات إقامة  (يعـاد قـبول دخوهلـم إذا مـا قُّدمت أدلة تثبت أهنم كانوا على صلة سابقة بالدولة                   

وأبلغــت تايلــند عــن ). شــرية انقضــى أجــلهاســابقة أو أقــارب أو إذن إقامــة انقضــى أجلــه أو تأ
شـرط معـّين يـتعلق مبـا إذا كانـت الوثـائق الـيت حتـّدد احلـق يف اإلقامـة الدائمة كاملة أم مل تكن             

وذكـرت تركيا أن سلطاهتا تيّسر وتقبل اإلعادة عموما، إذا ما أُبلغت يف غضون فترة       . كذلـك 
 وأوضــحت الواليــات املــتحدة أن .معقولــة مــن الــزمن بعــد دخــول املهاجــرين الدولــة األخــرى

موضـوع األشـخاص املعـادين يظـل خاضـعا ألحكـام اهلجـرة الـيت قـد جتعلهم عرضةً للنقل من                      
وأخـرياً، سـلّطت بريو واملكسيك الضوء على اختصاص   . الـبلد مبقتضـى أحكـام أخـرى سـارية      
 .السلطات القنصلية بشأن هذه املسألة

 املختصــة تتـيح إمكانــية الـتحقّق مــن جنســية   وأكّـدت مجــيع الـدول تقريــبا أن سـلطاهتا    -١٥
انظر الفقرة  (املهاجـرين املهـرَّبني أو حقهـم يف اإلقامـة الدائمـة بـناًء على طلب الدولة املستقِبلة                   

ومل . وقدمت مجهورية أفريقيا الوسطى ردا سلبيا     ).  من بروتوكول املهاجرين   ١٨ مـن املادة     ٣
أما السويد فأوضحت أنه ليس . ن هذه املسألةتقـّدم تونـس وغينـيا وفنلـندا والكويـت ردا بشـأ        

مثــة الــتزام مبقتضــى التشــريع الداخــلي للقــيام هبــذا الــتحقّق، ولكــن مــن شــأن ســلطاهتا أن متتــثل  
وأبلـغ عـدد من الدول عن وجود      . لطلـب ذي صـلة باملوضـوع يقـّدم مـن دولـة طـرف أخـرى                

البوســنة واهلرســك (الـتحقّق  اتفاقـات أو ترتيــبات بشـأن إعــادة قـبول الدخــول، ُتنشـئ الــتزاماً ب    
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ــيا    ــابقا وكرواتـ ــالفية سـ ــيا اليوغوسـ ــة مقدونـ ــيا ومجهوريـ ــيجرييا  )وتركـ ــارت نـ ــني أشـ ، يف حـ
وقّدمــت . ونيوزيلــندا إىل تشــريعاهتما الداخلــية اخلاصــة باهلجــرة وتــبادل املســاعدة القانونــية       
ع هلــا نقــل اجلمهوريــة التشــيكية معلومــات مفّصــلة عــن لوائحهــا التنظيمــية الداخلــية الــيت خيضــ 

وسـلّطت بلغاريـا وتايلـند وتونـس الضـوء عـلى إشـراك السـلطات         . املعلومـات إىل دول أخـرى  
ــذا املوضــوع، يف حــني حــّددت         ــية ذات الصــلة هب ــية اإلجرائ ــية والقنصــلية يف العمل الدبلوماس

ت وأما الواليا . الفلـبني ومـيامنار والـنرويج هوية السلطات الوطنية املختصة بالقيام هبذا التحقّق            
املـتحدة، فمـع أهنـا دولـة مقصـد، فقـد أكّـدت أن سـلطاهتا تيّسـر القـيام هبـذا الـتحقّق بناًء على              

 .طلب من رعاياها أو املقيمني الدائمني فيها

كذلــك طُلــب إىل الــدول األعضــاء تقــدمي معلومــات عــن الــتدابري املوجــودة حالــيا الــيت  -١٦
علماً بأن السؤال   . ليس لديهم وثائق صحيحة   هتـدف إىل تيسـري إعادة املهاجرين املهرَّبني الذين          

احملـّدد الـذي طُـرح هـو مـا إذا كانـت السـلطات الوطنـية املختصـة ملـزمة بأن تصدر، بناًء على                         
طلـب الدولـة الطـرف املستقِبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أي إذن آخر لتمكني األشخاص                   

 من  ١٨ من املادة    ٤انظر الفقرة   (أ جمّدداً   املعنـيني مـن السـفر ودخول األقاليم التابعة لدول املنش          
وقدمــت مجهوريــة أفريقــيا الوســطى ردا ســلبيا، مشــرية إىل أنــه ال توجــد لوائــح  ). الــربوتوكول

لكـن فنلـندا وكازاخسـتان والكويـت واملغـرب مل تقـدم ردا بشأن               . داخلـية بشـأن هـذه املسـألة       
اجلــة هــذه املســألة العملــية، اقتبســت وفــيما يــتعلق باإلطــار القــانوين املســتخدم ملع. هــذه املســألة

ــات        ــر إىل اتفاق ــا ذات صــلة مــن تشــريعها الداخــلي، يف حــني أشــارت اجلزائ ــندا أحكام نيوزيل
ــية بشــأن الترحــيل    ــات ثنائ ــية وإىل اتفاق ــّدة دول عــلى أن املهاجــرين   . قنصــلية ثنائ وشــّددت ع

مؤقّتة تيّسر عملية إعادهتم    املهـرَّبني ُيـزّودون يف مـثل هـذه احلـاالت بوثـائق هوية أو وثائق سفر                  
ــاهنم  ــيا      (إىل أوطـ ــويد والتفـ ــلوفاكيا والسـ ــيا وسـ ــند ورومانـ ــريو وتايلـ ــيا وبـ ــبانيا وإندونيسـ اسـ

وأكّـدت دول أخرى على التعاون مع السفارات والقنصليات بشأن إصدار الوثائق            ). ونـيجرييا 
 ولبنان واملكسيك  والفلبني)١٦(تركـيا وزمـبابوي وسلوفاكيا وصربيا واجلبل األسود     (الصـحيحة   

كمـا أكّدت البوسنة واهلرسك وجنوب أفريقيا وتركيا على         ). وموريشـيوس ومـيامنار ونـيجرييا     
تيسـري اإلعـادة مبقتضـى ظـروف مـن هـذا القبـيل بـناًء عـلى شـرط أن يكـون قـد متّ الـتحقّق من                             

 أن وأشارت هولندا إىل. جنسـية أو وضـع املهاجـرين املهـرَّبني ّممـن لـيس لديهـم وثائق صحيحة          
ســلطاهتا الداخلــية ملــزمة بإصــدار وثــائق ســفر أو غــري ذلــك مــن األذون الالزمــة، حــىت قــبل أن 

. تـتلقّى طلـبات ذات صـلة هبـذا املوضـوع، ألن هولـندا هـي دولـة مسـتقِبلة وليسـت دولة منشأ                       
وأشــارت الواليــات املــتحدة إىل أنــه مــع عــدم إمكــان إصــدارها وثــائق ســفر أو غــري ذلــك مــن   

ة بـناًء على طلب دولة أخرى، فإن من املمكن أن تفعل ذلك بناًء على طلب من                 األذون الالزمـ  
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. رعاياهـا أو املقـيمني الدائمـني فـيها ّممن وقعوا ضحية، بغية التمكني من إعادهتم جمّددا إىل البلد         
 وأمـا فـيما يـتعلق باإلطـار الـزمين الالزم الستكمال العملية املعنية، فقد أبلغت أملانيا بأن العملية                  

وركّزت . ختضـع ملـدى مشـول ودقـة الطلـبات الالزمـة وكذلـك ملدى تعقّد احلالة الفردية املعّينة                  
 .تركيا على كفاءة آليتها الداخلية اليت تعاجل املسائل ذات الصلة هبذا املوضوع يف حينها

  
  التدابري الالزمة للقيام بإعادة املهاجرين املهرَّبني -٢ 

خــالت عــن الــتدابري الــيت اعــتمدت عــلى الصــعيد الداخــلي طُلــب إىل الــدول تقــدمي مد -١٧
ألجــل القــيام بإعــادة املهاجــرين املهــرَّبني بطــريقة مــنظمة مــع إيــالء االعتــبار الواجــب لســالمة    

وقد ).  مـن بـروتوكول املهاجـرين      ١٨ مـن املـادة      ٥انظـر الفقـرة     (وكـرامة املهاجـرين املهـرَّبني       
ة معلومــات عــن تلــك الــتدابري، لكــن أذربــيجان  تضــمّنت الغالبــية الكــربى مــن الــردود الوطنــي 

عـالوة عـلى ذلـك، أبلغـت الـربتغال وزمـبابوي بأنــه مل       . واملغـرب فقـط مل تـردا عـلى اإلطـالق     
 .توضع بعد تشريعات وطنية بشأن هذه املسألة

وقـد أبلـغ معظـم الـدول اجمليـبة بأنـه يـوىل االعتـبار املناسب ملوضوع معاملة املهاجرين                     -١٨
ة والقـيام بعملـية اإلعادة بطريقة آمنة وإنسانية، حىت يف حال عدم وجود قواعد       بكـرامة ورعايـ   

ويف بعض الردود   . حمـّددة بشـأن إعـادة املهاجـرين املهـرَّبني، كمـا هـو احلـال يف فنلندا وهولندا                  
كرواتــيا والكويــت ونيوزيلــندا (الوطنــية، وردت إشــارة إىل التشــريعات الداخلــية ذات الصــلة  

، أو إىل ترتيـــبات خمّصصـــة بشـــأن الـــنقل والســـفر ألجـــل تيســـري إعـــادة  )دةوالواليـــات املـــتح
وســلّط عــدد مــن الــدول الضــوء عــلى مراكــز اإليــواء واملســاعدة املؤقّــتة    ). كــندا(األشــخاص 

إيطالــيا وبلجـيكا وبلغاريـا وجــنوب   (املـتاحة ألجـل ضـمان ســالمة ومحايـة املهاجـرين املهـرَّبني       
، وعــلى )إكــوادور وجــنوب أفريقــيا والســلفادور (صــليات ، وتيســري االتصــاالت بالقن)أفريقــيا

، والنساء  )إكوادور وكندا (وجـود ضـمانات مـن أجـل صـون مصـاحل القّصـر عـلى أفضـل حنو                    
وأبلغــت الســويد وفنلــندا بأهنمــا تشــّجعان عــلى عــودة املهاجــرين املهــرَّبني طوعــا  ). إكــوادور(

ادة االندماج إذا ما طلب املهاجرون وأعلنـت أسـتراليا وسويسرا أهنما توفران املساعدة على إع   
ــة املقصــد تغطــيها     . العــودة ويف بعــض احلــاالت، ذُكــر أن التكالــيف الضــرورية للــنقل إىل دول

 )١٦(وذكرت صربيا واجلبل األسود   ). تركـيا واجلمهوريـة التشـيكية والسـويد       (الدولـة املسـتقِبلة     
ولـية لـلهجرة، وإمـا بنقل       أن اإلعـادة جتـري إمـا مـن خـالل بـرنامج طوعـي تدعمـه املـنظمة الد                   

وأُبلغ كذلك  . املهاجـرين غـري القانونـيني مباشـرة إىل دولـة املنشـأ وفقـاً التفاقات إعادة القبول                 
بـأن وجـود موظفي املرافقة طوال عملية اإلعادة هو موضوع خيضع ملا إذا كانت تلك اإلعادة                 

 أو مــا إذا كانـــت  ،))١٦(الســويد وصـــربيا واجلــبل األســـود  (جتــري عـــلى ســبيل اإلنفـــاذ أم ال   
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وأكدت رومانيا وجود موظفني متخّصصني يف مجيع مواضع        ). أملانيا(تسـتدعيها أسـباب أمنية      
احلــدود املشــتركة ألجــل الــتعّرف عــلى هويــة األشــخاص املهــرَّبني وتوفــري املــزيد مــن املســاعدة 

ــيهم ــثقافات وعــلى     . إل ــتعّددة ال ــيا إىل التدريــب اخلــاص عــلى املهــارات امل  إدارة وأشــارت أملان
املـنازعات الـذي ُيوفّـر ملوظفـي إنفـاذ القـانون الذيـن يقومـون مبـرافقة األجانـب املطلوب إليهم                      

وأبلغـت الواليـات املـتحدة عـن إنشـاء آلـية لضـمان التنسـيق والتعاون على حنو                   . مغـادرة الـبلد   
 .أفضل مع النظراء اخلارجيني

  
  يبات الدولية احلاليةالتعاون مع املنظمات الدولية واالتفاقات أو الترت -٣ 

أبلــغ معظــم الــدول اجمليــبة بــأن ســلطاهتا املختصــة قــد رّســخت الــتعاون مــع املــنظمات   -١٩
 من  ٦انظر الفقرة   (الدولـية املعنـية عـلى تنفـيذ الـتدابري الالزمة للقيام بإعادة املهاجرين املهرَّبني                

ملغرب ونيجرييا وتونس   ومل تقـدم أذربـيجان وغينـيا وا       ).  مـن بـروتوكول املهاجـرين      ١٨املـادة   
أي ردود، بيـنما قدمـت الـربتغال ومجهوريـة مقدونيا اليوغسالفية سابقا وتشاد وماليزيا ردودا                

ويف هــذا الصــدد، ســلّط العديــد مــن الــردود الوطنــية الضــوء عــلى الــتعاون مــع املــنظمة . ســلبية
ا والبوســنة واهلرســك اســبانيا وأسـتراليا وأملانــيا وإندونيســيا وإيطالـيا وبلجــيك  (الدولـية لــلهجرة  

وتايلــند وتركمانســتان وتركــيا وجــنوب أفريقــيا ورومانــيا وســلوفاكيا وســلوفينيا والســويد         
ــنان ومالطــة     )١٦(وصــربيا واجلــبل األســود  ــيا ولب ــيا والتف ــندا وكروات ــبني وفنل ــيماال والفل  وغوات

لالجئني ، ومفّوضـية األمـم املـتحدة لشؤون ا        )واملكسـيك والـنرويج وهولـندا واململكـة املـتحدة         
اسـبانيا وإندونيسـيا وبلغاريـا ورومانـيا وسلوفينيا وفنلندا والكامريون وكروتيا ولبنان وهولندا              (

، ومنظمة  )تركيا ورومانيا والكامريون والكويت   (، واللجـنة الدولـية للصـليب األمحـر          )وتركـيا 
، وجلــنة )كرواتــيا ولبــنان(، واملركــز الــدويل لــتطوير سياســات اهلجــرة )تايلــند(العمــل الدولــية 

، ورابطة  )بلغاريا(هلسـنكي الـبلغارية الـتابعة الحتـاد هلسـنكي الـدويل حلمايـة حقـوق اإلنسان                  
). جنوب أفريقيا (احملـامني ألجـل حقوق اإلنسان، وغريها من املنظمات املعنية حبقوق اإلنسان             

ية وقّدمـت اجلمهوريـة التشـيكية معلومـات أكـثر حتديـدا خبصـوص الـتعاون بني سلطاهتا الداخل                
واملــنظمة الدولــية لــلهجرة، مســلّطة الضــوء عــلى إبــرام اتفــاق مــع تلــك املــنظمة بشــأن تنفــيذ     
عملـيات اإلعـادة الطوعـية مللتمسـي الـلجوء الذيـن مل يـنجحوا يف احلصـول عـلى املوافقـة على                       

وعـلى حنـو ممـاثل، أوضـحت كرواتـيا أن التعاون          . طلـباهتم وكذلـك املهاجـرين غـري القانونـيني         
املركـز الـدويل لـتطوير سياسـات اهلجرة موّجه حنو تنظيم حلقات دراسية مشتركة               بيـنها وبـني     

عالوة . واجـتماعات ومشـاريع ألجـل محاية حقوق األجانب يف سياق إعادهتم إىل دول املنشأ              
عـلى ذلـك، بّينـت كـندا أنه يف حاالت احتجاز املهاجرين غري القانونيني يف البلد، فإن التعاون       
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ثل مفّوضـية األمـم املتحدة لشؤون الالجئني، يهدف إىل رصد ظروف            مـع مـنظمات دولـية، مـ       
وأوردت اجلزائـر إشـارة إىل آلـيات للتشـاور وتـبادل املعلومـات ضمن إطار االحتاد        . االحـتجاز 
ــتعاون     . األفــريقي ــيا يف ســياق مــنظمة ال ــتعاون املوجــودة حال وأبلغــت زمــبابوي عــن آلــيات ال

فريقي، وهي منتدى رمسي يضم مجيع رؤساء الشرطة        اإلقلـيمي لرؤسـاء الشرطة يف اجلنوب األ       
كمـا أشارت موريشيوس إىل التعاون مع اإلنتربول بشأن حتديث عهد     . مـن اجلـنوب األفـريقي     

ــتعاون يف العمــل والتشــارك يف املعلومــات مــع الــدول     املعلومــات ذات الصــلة، وكذلــك إىل ال
ندا تعاوهنا مع كثري من املنظمات      وأكّـدت نيوزيل  . اجملـاورة مـن خـالل مفّوضـية احملـيط اهلـندي           

والوكـاالت الدولية، لكنها ذكرت أيضا أن األشخاص املعنيني إذا ما جرى هتريبهم وهم على               
درايـة باألمـر إىل اإلقلـيم الوطـين انـتهاكا للقـانون، فإهنم ُيلزمون بالعودة إىل أوطاهنم يف أسرع                    

وأبرز . ة حتّتم عليهم البقاء يف البلدوقـت ممكـن، مـا مل تكن هناك أسباب طبية أو إنسانية قاهر     
أيضــا عــدد مــن الــدول الــتعاون بــني الســلطات الوطنــية واملــنظمات غــري احلكومــية املتخّصصــة  

 ).اسبانيا وبلجيكا وبلغاريا وتركيا ورومانيا(

ــتعّددة        -٢٠ ــية أو م ــبات ثنائ ــات أو ترتي ــرام اتفاق ــية إب ــردود الوطن ــية ال ــدت غالب كذلــك أكّ
 من املادة  ٨انظر الفقرة   (يا أو جزئيا، إعادة املهاجرين املهرَّبني إىل أوطاهنم         األطـراف تـنظم، كلّ    

وقدمـت الـربتغال وبلجيكا وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى         ).  مـن بـروتوكول املهاجـرين      ١٨
وبّينت ميامنار أن . وجـنوب أفريقـيا وسويسرا وماليزيا ومدغشقر واململكة املتحدة ردودا سلبية         

وأبلغت نيوزيلندا . دة األشـخاص إىل أوطـاهنم تـتم عـلى أسـاس كـل حالـة مبفردها          ترتيـبات إعـا   
بأنـه ال توجـد اتفاقـات ذات صـلة لتنظـيم إعـادة املهاجرين غري القانونيني، ألن التشريع الوطين                    

بـيد أن نيوزيلـندا أوضحت إيالء االعتبار املناسب         . ال يتطلّـب اتفاقـا مسـّبقا يف هـذا اخلصـوص           
 .تفاقات من هذا النحو يف حال لزومه يف واليات قضائية أخرىملوضوع إبرام ا

وخبصـوص حتديـد طـابع االتفاقـات أو الترتيـبات املربمة حاليا ونطاقها، أشار عدد من                  -٢١
الــدول إىل اتفاقــات إعــادة القــبول بدخــول األشــخاص الــيت تيّســر إعــادة املهاجــرين املهــرَّبني      

ــتراليا وب  ( ــبانيا وأسـ ــي واسـ ــاد الروسـ ــابقا    االحتـ ــالفية سـ ــيا اليوغوسـ ــة مقدونـ ــا ومجهوريـ لغاريـ
 وغواتـيماال والفلـبني   )١٦(والسـلفادور وسـلوفاكيا وسـلوفينيا والسـويد وصـربيا واجلـبل األسـود       

، وإىل اتفاقـــات عامـــة تـــتعلق بـــنقل الـــرعايا  )وفنلـــندا وكرواتـــيا والكويـــت ولبـــنان ونـــيجرييا 
ــيت تطــّبق أيضــا عــلى إعــادة املهاجــرين امل     ــة التشــيكية  (هــرَّبني األجانــب، وال ــيا واجلمهوري أملان

). تركيا" (التعاون األمين "، وإىل اتفاقـات بشأن      )اجلزائـر (، واتفاقـات الترحـيل الثنائـية        )وكـندا 
وأشـارت غواتـيماال إىل اتفاق إعادة قبول الدخول املُربم مع السلفادور واملكسيك ونيكاراغوا              

وأشــارت موريشــيوس إىل  ). لــية بويــبال عم(وهــندوراس يف إطــار املؤمتــر اإلقلــيمي لــلهجرة     
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اتفاقــات تعــاون أبرمــت يف إطــار أمانــة الكومنولــث واجلماعــة اإلمنائــية للجــنوب األفــريقي          
وذكــر االحتــاد الروســي الــتعاون . فــريقيألالســوق املشــتركة لــدول شــرق أفريقــيا واجلــنوب او

وأشــارت . عةالــذي أقــيم مــع كومنولــث الــدول املســتقلة هبــدف مكافحــة اهلجــرة غــري املشــرو 
وأبلغـت الواليـات املـتحدة عـن وجود         . تايلـند إىل مذكـرات تفـاهم خمصصـة مـع دول جمـاورة             

اتفاقـات مـع دول معّيـنة، تـنظم إعـادة رعاياهـا أو رعاياهـا السابقني، بصرف النظر عن كيفية                     
 ).أي على حنو قانوين أو غري قانوين(دخوهلم البلد 

  
  مالحظات عامة -٤ 

 احلسـبان املمارسـات الوطنـية الـيت أبلغت عنها الدول اجمليبة يف هذا        إذا مـا وضـعت يف      -٢٢
املـيدان املعـّين، لعـلّ مؤمتـر األطـراف يرغـب يف تركـيز انتـباهه عـلى احلاجة إىل مواصلة حتسني                  
وتعزيـز الـتعاون بـني الـدول األطـراف يف بـروتوكول املهاجـرين، من خالل عّدة وسائل، منها                    

ــل  موظفني املختصــني، بغــية ضــمان القــيام بعملــية إعــادة املهاجــرين    توفــري التدريــب املناســب ل
. املهـرَّبني إىل أوطـاهنم عـلى حنـو نظامي وبإيالء االعتبار الواجب إىل سالمة وكرامة املهاجرين                

ويف هـذا الصـدد، ينبغي التذكري بأن الربوتوكول يتضّمن شرط وقاية عريض النطاق مؤّداه أنه                
حبقـوق والتزامات ومسؤوليات الدول واألفراد مبقتضى القانون        لـيس يف الـربوتوكول مـا ميـّس          

الـدويل، مبـا يف ذلـك القـانون اإلنسـاين الـدويل، وخصوصـا قوانـني الـلجوء ومبدأ عدم اإلعادة                    
عـالوة عـلى ذلـك، فـإن التدابري املبّينة يف الربوتوكول ال ُتفّسر وُتطّبق على     . قسـراً الـوارد فـيها     

 من  ١٩انظر املادة   (األشخاص بناًء على كوهنم مهاجرين مهرَّبني       حنـو يـنطوي عـلى متيـيز جتاه          
 ).بروتوكول املهاجرين

 عـلى الصـعيد الوطين، لعلّ مؤمتر األطراف يرغب يف    ١٨ولـدى اسـتعراض تنفـيذ املـادة          -٢٣
أن يضـع يف احلسـبان أن هـذه املـادة تسـتند إىل الـتفاهم املتوّصـل إلـيه يف أن الـدول األطراف لن                          

خاص مـــن جنســـيتهم عـــلى حنـــو يتـــناىف مـــع القـــانون الـــدويل، ممـــا جيعـــلهم عدميـــي حتـــرم األشـــ
 )١٨(.اجلنسية

  

                                                           
األعمال التحضريية عن املفاوضات بشأن إعداد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية انظر  (18) 

، اجلزء الثالث، بروتوكول )A.06.V.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (والربوتوكوالت امللحقة هبا
 ).أ(، امللحوظة التفسريية ١٨لرب والبحر واجلو، املادة مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق ا
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املسائل ذات الصلة بالتدابري احلدودية، وأمن الوثائق ومراقبتها، وشرعية  -جيم 
   الوثائق وصالحيتها

  مسؤولية الناقلني التجاريني -١ 
ــتدابري التشــريعية وغريهــا مــ    -٢٤ ــتعلق بــأي مــن ال ــتدابري املناســبة ملــنع واســتخدام  فــيما ي ن ال

 ٢انظر الفقرة (وسـائط الـنقل الـيت يشـّغلها نـاقلون جتـاريون يف ارتكـاب جـرم هتريب املهاجرين                 
، فإن الغالبية الكربى من الدول اجمليبة قّدمت معلومات         ) من بروتوكول املهاجرين   ١١مـن املادة    

ــلة بتنفــــيذ بــــروتوكول االتِّ  ــيقة (جــــار باألشــــخاص مماثلــــة لــــلمعلومات ذات الصــ انظــــر الوثــ
CTOC/COP/2006/6/Rev.1 .(     ــية إىل ــرغم مــن اجلهــود الرام ــه عــلى ال وقــد أبلغــت إكــوادور بأن

مراقـبة اهلجـرة مراقـبةً صـارمةً، مل جيـر اختـاذ تدابـري على الصعيد الوطين يف هذا الصدد، وكذلك                    
 وردت مجهوريــة أفريقــيا .أشــارت إىل أن الــبلد ال يــزال يعتــرب موقــع مغــادرة لتهريــب املهاجــرين

وأبلغت . ومل ترد أذربيجان وكازاخستان والكويت بشأن هذه املسألة       . الوسـطى ونـيجرييا سلبا    
اسـبانيا وسـلوفاكيا وفنلـندا بأهنـا اسـتحدثت عقوبـات مالية ضد الناقلني الذين ينتهكون القوانني                  

نتظر سّن تشريعات ذات صلة وبّينت إندونيسيا أنه يُ   . فـيما يـتعلق بـنقل املهاجـرين غري الشرعيني         
وأشـار عـدد مـن الـدول إىل تدابري حمّددة خاصة بالناقلني التجاريني العاملني يف               . باملوضـوع فـيها   

جمـال الـنقل الـّربي، فذكـروا الصـعوبة الـيت ُتواجـه يف رصـد حركة املرور املتدفّقة، وخصوصا يف              
ون أنــه يشــترط عــلى الــناقلني وأوضــحت الكــامري. الــدول ذات احلــدود الطويلــة والقابلــة للــنفاذ

وأشـارت السلفادور إىل تدابري  . فحـص وثـائق مجـيع املسـافرين واإلبـالغ عـن أي سـلوك مريـب         
هتـدف إىل ضـمان زيـادة الرقابة على حافالت النقل الدويل، مبا يف ذلك القيام بعمليات التفتيش                  

وعـلى حنو   . سـائقني عـلى احلـدود وعـلى الطـرق الداخلـية، وكذلـك إقـرار مسـؤولية الـناقلني وال                  
ممـاثل، أشـارت تركـيا إىل لوائـح تنظيمـية حمـّددة حتكـم الـنقل عـرب الطـرق الّربية، مع النص على                         
عقوبـات ومـنها مـثالً تعليق أذون العمل ملدة ثالث سنوات بالنسبة إىل الناقلني عند إدانتهم جبرم           

بري التشريعية والتنظيمية   وأبلغت الواليات املتحدة عن اعتماد سلسلة من التدا       . هتريـب مهاجـرين   
 .الرقابية، مبا يف ذلك إبرام ترتيبات ثنائية بشأن تفتيش الوثائق مسبقا

  
  تدابري مراقبة احلدود -٢ 

رّدت مجـيع الـدول اجمليـبة تقريبا بأهنا عّززت تدابري املراقبة احلدودية بغية منع وكشف                 -٢٥
وذكــر بعــض ). وتوكول املهاجــرين مــن بــر١١ مــن املــادة ١انظــر الفقــرة (هتريــب املهاجــرين 

ومن . الـدول صـعوبات عديـدة ُتواجـه يف تنفـيذ اآللـيات العامة واحملّددة ملنع وكشف التهريب                 
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. بـني الـتدابري العامـة املتَّخذة، أشار عدد من الدول إىل ترتيبات تعاون ثنائية مع الدول اجملاورة                 
ركة وســلّطت اململكــة املــتحدة وعــلى ســبيل املــثال، أشــارت اســبانيا إىل أفــرقة دوريــات مشــت  

الضـوء عـلى الـتعاون بـني سـلطاهتا الوطنـية ونظـرائها يف فرنسـا ضـمن إطـار الوكالة األوروبية                       
برنامج (إلدارة الـتعاون العملـيايت عـلى احلـدود اخلارجـية للـدول األعضـاء يف االحتاد األورويب                   

عمليات التدقيق يف مواقع كمـا أشـار معظـم الدول إىل زيادة دوريات املراقبة و     "). فرونـتكس "
وأكــدت أســتراليا . احلــدود واملعابــر، وإىل بــرامج التدريــب املخّصصــة ملوظفــي مراقــبة احلــدود 

وقواهتا البحرية على تفتيش السفن اليت      ) مبا يف ذلك رصد السواحل    (حتّسـن قـدرات مجاركهـا       
 واعتراض  حتمـل أشخاصـا غـري مصرح هلم بالدخول إىل أستراليا وكشف تلك السفن وتعقبها              

، الذي يتيح تفتيش السفن يف ٢٠٠١كمـا أشـارت إىل قانوهنـا حلمايـة احلـدود لسـنة              . طـريقها 
وأكــدت مالــيزيا إنشــاء وحــدة ملكافحــة  . املــياه الدولــية إذا مــا اشــتبه يف أهنــا هتــرب مهاجــرين 

وأوردت . التهريـب تتألف من ضباط من الشرطة واهلجرة واجلمارك للقيام بدوريات حدودية           
ادور إشـارة إىل تعلـيمات حمـّددة ُتعطى إىل موظفي احلدود بشأن كشف هتريب القّصر،                السـلف 

يف حــني ذكــرت اســتونيا أن مبســتطاع موظفــي احلــدود رفــض دخــول أشــخاص إذا مــا كــان    
وأبـرزت تايلـند الوضـع احلرج يف مراقبة احلدود الوطنية       . السـبب املقـّدم لدخوهلـم غـري واضـح         

وأبلغـت غينـيا عـن أهنـا تـتلقى حالـيا مسـاعدة من               . يل واملوظفـني  مـن جـّراء االفـتقار إىل الـتمو        
وأبلـغ أيضـا عـدد من الدول عن         . املـنظمة العاملـية لـلهجرة لـتعزيز قدراهتـا عـلى مراقـبة احلـدود               

بريو وتركيا وجنوب   (اّتـباع وسـائل تقنـية حمـّددة يف زيـادة فعالـية التدابري الرقابية على احلدود                  
وبـّين كـل من     ).  وكرواتـيا والواليـات املـتحدة      )١٦(واجلـبل األسـود   أفريقـيا وزمـبابوي وصـربيا       

كرواتـيا وجـنوب أفريقـيا أهنمـا تسـتثمران مـوارد يف املعـدات الالزمـة للكشف املادي لتهريب                    
املهاجـرين، بيـنما تـنفذ الفلـبني بـرامج تدريـب لتطوير املهارات والكفاءة على مجيع مستويات                  

وأبلغـت تركـيا عـن إنشـاء خمتـربات على           .  االحتيالـية  التفتـيش مـن أجـل كشـف مجـيع الوثـائق           
 .مواقع حدودية الختبار الوثائق اليت ُيشتبه يف تزويرها

كمـا بّينـت معظـم الـدول أن تشـريعاهتا أو لوائحها التنظيمية تنص على رفض املوافقة                   -٢٦
و عـلى دخـول األشـخاص الضـالعني يف ارتكاب أفعال إجرامية ذات صلة بتهريب املهاجرين أ                 

ــيمها     ــاء تأشــريات دخوهلــم إىل أقال ــرة  (عــلى إلغ ــادة  ٥انظــر الفق ــن امل ــروتوكول  ١١ م ــن ب  م
وأمـا غالبـية الـدول فقد بّينت أن التدابري التشريعية والتنظيمية الرقابية لديها متكّن               ). املهاجـرين 

د السـلطات املعنـية مـن إلغاء تأشريات الدخول أو رفض دخول أقاليمها الوطنية بناًء على وجو     
إدانــات جنائــية ســابقة، حــىت وإن مل يكــن ذلــك يــتعلق بالضــرورة بتهريــب املهاجــرين حتديــدا   

، )أملانـيا وتايلـند وتركـيا وتونـس وسـلوفاكيا وسـلوفينيا وزمـبابوي وكندا وميامنار ونيوزيلندا                (
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ــأنه أن         ــن ش ــنظّمة، أو م ــية م ــة إجرام ــين مشــارك يف مجاع ــتباه يف أن الشــخص املع ــدى االش ل
 لــدى وجــوده يف الــبلد، أو بــناًء عــلى أســباب أخــرى ّممــا يشــكّل خطــراً يهــّدد   يرتكــب جــرماً

وتتيح التشريعات يف بلغاريا أن حيرم شخص ما من تأشرية الدخول أو            . السـالمة والنظام العام   
ميــنع مــن الدخــول إىل الــبلد إذا كانــت هــناك أي إشــارة إىل أنــه قــد ضــلع مــن قــبل يف هتريــب   

 يـأذن بترحيل األجانب     ١٩٦٠ قانوهنـا اخلـاص باهلجـرة لسـنة          وأضـافت الفلـبني أن    . أشـخاص 
وأبلغت عّدة دول أيضاً بأهنا ترجع      . الضـالعني يف ارتكـاب جـرمية تتعلق باهلجرة غري املشروعة          

اسبانيا (إىل قواعـد بـيانات ألجـل حتديـد مـا إذا كـان شخص ما مشتبه فيه قد كُشف من قبلُ                       
ويف هــذا الصــدد، ذكـــرت بلغاريــا إنشــاء قـــاعدة     ). وبلغاريــا واجلزائــر وســلوفاكيا ومـــيامنار   

. معلومـات عن األشخاص الذين سبق هلم أن ُحرموا من املوافقة على منحهم تأشريات دخول              
وبّينـت الكويـت إضـافة إىل ذلـك أن األجانـب الذيـن سـبق هلـم أن ُرحِّلـوا من البلد ال ميكنهم              

 .العودة إليه إالّ مبقتضى إذن خاص

علومات املتلقّاة من الدول اجمليبة إىل االستبيان بشأن املسائل ذات الصلة بتدابري          عـلماً بـأن امل     -٢٧
 من  ١املراقـبة احلدوديـة ميكن النظر فيها إضافة إىل ذلك مقترنة بالردود الوطنية اخلاصة بتنفيذ الفقرة                 

 ).CTOC/COP/2006/6/Rev.1انظر الوثيقة ( من بروتوكول االتِّجار باألشخاص ١١املادة 
  

  التعاون مع سلطات مراقبة احلدود التابعة للدول األخرى -٣ 
أبلغـت مجـيع الـدول اجمليـبة تقريبا عن تدابري خمتلفة هتدف إىل تعزيز التعاون مع أجهزة        -٢٨

مراقـبة احلـدود الـتابعة للـدول األطـراف األخـرى، مبـا يف ذلـك من خالل إنشاء قنوات اتصال                      
وقد بّينت  ).  من بروتوكول املهاجرين   ١١ مـن املادة     ٦قـرة   انظـر الف  (مباشـرة واحملافظـة علـيها       

ــية حمــّددة      ــية أو إقليم ــاون ثنائ ــيات تع ــدول وجــود آل ــثال، أبرمــت   . معظــم ال ــلى ســبيل امل وع
ــة مــع مجــيع       ــبادلة يف املســائل احلدودي ــتعاون واملســاعدة املت ــية بشــأن ال ســلوفاكيا اتفاقــات ثنائ

تركـــيا وتونـــس والكـــامريون عـــن تعاوهنـــا مـــع وإضـــافة إىل ذلـــك، أبلغـــت . الـــبلدان اجملـــاورة
كمـا أبلغـت دول كثرية عن إنشاء قنوات اتصال مباشرة بني سلطاهتا املسؤولة عن               . اإلنـتربول 

أســتراليا وبلغاريــا والبوســنة واهلرســك وتايلــند وتركمانســتان واجلمهوريــة       (مراقــبة احلــدود  
واتيا والكويت ومالطة واملكسيك     والفلبني وكر  )١٦(التشـيكية ورومانـيا وصربيا واجلبل األسود      

ــيامنار ــية      ). وم ــباره آل ــلمعلومات عــن املســافرين باعت ــتقّدم ل ــنظام امل وأشــارت املكســيك إىل ال
وأبلغت . للمراقـبة اخلاصـة والـتعاون احلدودي مع الدول اجملاورة، وخصوصاً الواليات املتحدة       

ستخبارات العملياتية وأفرقة رومانـيا عـن تعـاون ثـنائي مـع الـدول اجملـاورة هلـا يشـمل تبادل اال          
وذكرت تركيا برناجما للتعاون بني دوريات خفر السواحل  . دوريـات خفـارة احلدود املشتركة     
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يف دول الـبحر األسـود يـرمي إىل تعزيـز دوريـات اخلفـارة وزيـادة التدريـب والـتعاون فيما بني                     
املتخصصني يف وأكـدت أسـتراليا أهنـا قـد خصصـت شـبكة من الضباط               . العـاملني يف األجهـزة    

 بلدا للعمل مع ضباط الشرطة واهلجرة احملليني        ١٩االمتـثال لقوانـني اهلجـرة يف مراكـز تقـع يف             
 .من أجل التعرف على أنشطة األشخاص الضالعني يف هتريب املهاجرين واإلبالغ عنها

لى عـلماً بـأن املعلومـات املـتلقّاة مـن الـدول اجمليـبة عـن املسائل ذات الصلة بالتعاون ع                     -٢٩
املراقـبة احلدوديـة مـع الـدول األخـرى ميكـن النظر فيها إضافة إىل ذلك مقترنة بالردود الوطنية                    

انظــر ( مــن اتفاقــية اجلــرمية املــنظّمة عــن الــتعاون عــلى إنفــاذ القوانــني  ٢٧اخلاصــة بتنفــيذ املــادة 
ــيقة  ــرة   )CTOC/COP/2006/2/Rev.1الوثـ ــيذ الفقـ ــن تنفـ ــادة  ٦، وكذلـــك عـ ــن املـ ــن ١١ مـ  مـ
 ).CTOC/COP/2006/6/Rev.1انظر الوثيقة (ول االتِّجار بروتوك

  
 املسائل ذات الصلة بأمن الوثائق ومراقبتها وكذلك بشرعية  -دال 

   الوثائق وصالحيتها
  أمن الوثائق ومراقبتها -١ 

طُلـب إىل الـدول تقـدمي معلومـات عـن التدابري املتخذة حاليا ألجل ضمان سالمة وأمن                   -٣٠
وقد ).  من الربوتوكول١٢انظـر املـادة   (اهلويـة الصـادرة عـن سـلطاهتا املختصـة         وثـائق السـفر أو      

أكّـدت الـدول اجمليبة كلّها اعتماد تدابري من هذا القبيل، ما عدا إكوادور، اليت قّدمت ردا سلبيا                  
ــائق      ــبة الوث ــية يف مراق ــزم لتحقــيق الفعال ــاملني ممــا يل ــوارد والع ــتقار إىل امل ــدم . بســبب االف ومل تق

وكان من بني التدابري املُبلغ عنها . جان وغينـيا ومالطـة ونـيجرييا ردودا بشـأن هـذه املسـألة        أذربـي 
اعـتماد معـايري أمنـية بشأن إصدار الوثائق وتطبيق الالمركزية على السلطات املعنية املسؤولة عن                 

 وقد أبلغت . إصـدارها وتطويـر وحتسـني اآللـيات الالزمة للتحقق من سالمة الوثائق وصالحيتها             
اجلزائـر عـن جتـرمي تزويـر وثـائق السـفر أو اهلويـة، وكذلـك عـن إقـرار جـرم حمّدد هبذا اخلصوص              

وأبلــغ العديــد مــن . مبقتضــى قــانون الطــريان املــدين فــيما يــتعلق باإلمهــال يف مراقــبة وثــائق الســفر
الـبلدان عـن اسـتحداث جـوازات سـفر جديـدة تتضـمن حمـددات هويـة حيوية للتحقق من هوية                    

وأكـدت اسبانيا وسلوفاكيا والتفيا امتثاهلا ملتطلبات األمن اخلاصة باالحتاد          . السـفر حـامل جـواز     
. وأشـارت كرواتـيا إىل بـرامج تدريـب حمـّدد لضّباط الشرطة املكلّفني بكشف التزوير          . األورويب

وذكــرت بــريو إنشــاء نظــام للمراقــبة اآللــية ألجــل الــتحقق مــن ســالمة جــوازات الســفر بالقــراءة 
بلغــت الواليــات املــتحدة عــن اعــتماد عــدد مــن الســمات األمنــية اخلاصــة بالوثــائق     وأ. البصــرية

الصـادرة عـن السلطات الوطنية، وكذلك عن املواظبة على حتديث التكنولوجيات املستخدمة يف       
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وسلّطت الواليات املتحدة الضوء أيضا على التزامها       . تشـخيص وثـائق السـفر القابلة للقراءة آلياً        
مـع الـدول األخـرى على حتسني سالمة وأمن مجيع وثائق اهلوية، مبا يف ذلك من                 بـتعزيز الـتعاون     

 .خالل إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن التشارك يف البيانات

ــائق        -٣١ ــبة خبصــوص أمــن الوث ــدول اجملي ــة مــن ال ــر حصــيلة املعلومــات املقّدم ــدى تقدي ول
ومــات الــيت أُتيحــت أثــناء دورة ومراقبــتها، لعــلّ مؤمتــر األطــراف يــود أن يــنظر كذلــك يف املعل 

اإلبـالغ األوىل فـيما يـتعلق بإقـرار أحكـام عـلى الصعيد الداخلي بشأن األفعال اإلجرامية ذات             
ــب املهاجــرين         ــرض تيســري هتري ــة املســتخدمة لغ ــائق الســفر أو اهلوي ــيقة  (الصــلة بوث ــر الوث انظ

CTOC/COP/2005/4/Rev.2.( 

خدم مــا ســريد يف املســتقبل مــن معلومــات  ولعــلّ مؤمتــر األطــراف يــود أيضــا أن يســت   -٣٢
إضـافية يف دراسـة عـن جرائم االحتيال وإساءة استخدام اهلوية وتزويرها ألغراض إجرامية وما           
يتصــل بذلــك مــن جــرائم، تعدهــا األمانــة حالــيا عمــال بقــرار اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي  

 .٢٠٠٤يوليه / متوز٢١ املؤّرخ ٢٠٠٤/٢٦
  

  الحيتهاشرعية الوثائق وص -٢ 
ذكـرت الغالبية الكربى من الدول اجمليبة أن سلطاهتا املختصة تقوم بالتحقّق، بناًء على               -٣٣

طلـب دولـة أخـرى، مـن شرعية وصالحية وثائق السفر أو اهلوية املشتبه يف استخدامها لغرض                  
د وقد قّدمت الربتغال والسوي   ).  مـن بـروتوكول املهاجرين     ١٣انظـر املـادة     (هتريـب املهاجـرين     

وكـندا ردودا سـلبية، ولكنها أوضحت أهنا ليست لديهما التزامات حمّددة مبباشرة هذا التحقّق      
كمــا رّدت تشــاد ســلبا، بيــنما مل تــرد . ولكــنها تقــوم بــه مــع ذلــك ضــمن إطــار الــتعاون العــام 

وقــد أبلغــت معظــم الــدول بــأن ســلطاهتا  . أذربــيجان وغينــيا وكازاخســتان واملغــرب ونــيجرييا 
الشــؤون القنصــلية وشــؤون اهلجــرة مكلّفــة مبهمــة القــيام هبــذا الــتحقّق، يف حــني  املســؤولة عــن 

وأشارت السلفادور إىل أن القيام . ذُكـرت أيضـا االستفادة من آليات اإلنتربول يف هذا الصدد    
 .هبذا التحقّق يؤدي أحيانا إىل التأّخر يف عملية إعادة األشخاص إىل أوطاهنم

لقّاة مـن الدول اجمليبة عن املسائل ذات الصلة بشرعية الوثائق  عـلماً بـأن املعلومـات املـت        -٣٤
 مــن ١٣وصــالحيتها ميكــن الــنظر فــيها كذلــك مقــترنة بالــردود الوطنــية املــتعلقة بتنفــيذ املــادة   

 ).CTOC/COP/2006/6/Rev.1انظر الوثيقة (بروتوكول االتِّجار باألشخاص 
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  مالحظات ختامية -ثالثاً 
ــلمحة اإلمج  -٣٥ ــبني ال ــراف يف بــروتوكول      ت ــدول األط ــية ال ــاله أن غالب ــية املعروضــة أع ال

املهاجـرين الـيت ردت عـلى االسـتبيان كانـت لديهـا بالفعل التدابري الالزمة لتنفيذ األحكام قيد                   
 مـــن بـــروتوكول ١٨ و١٦ و١٣-١١املـــواد (الـــنظر، أو اعـــتمدت تدابـــري مـــن هـــذا القبـــيل  

ولعلّ .  قصور وطلبت املساعدة يف تداركهاوقـد أبلغـت بعـض الدول عن َمواطن      ). املهاجـرين 
فــريق اخلــرباء احلكومــيني العــامل املؤقــت املفــتوح العضــوية املعــين مؤمتــر األطــراف، وخصوصــا 

، يـودان أن يواصـال الـنظر يف سـبل ووسـائل تلبـية االحتـياجات اخلاصة بكل                   باملسـاعدة التقنـية   
 عــلى وجــه اخلصــوص بشــأن ولعــلّ مؤمتــر األطــراف يــود أيضــا أن يتباحــث. دولــة عــلى حــدة

اآللـيات الالزمـة ملسـاعدة الـدول األطـراف عـلى تقـدمي تقاريـر وافـية بالغـرض إىل األمانة بغية                       
 .حتديد االحتياجات وتطوير الدعم التقين حبسب تلك االحتياجات، على حنو ناجع
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 مرفق   
 تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرينحالة الردود على االستبيان اخلاص ب  

عن طريق الرب والبحر واجلو، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
   دورة اإلبالغ الثانية: املنظمة عرب الوطنية

السنة اليت ورد 
فيها حتديث 
 لإلجابات

السنة اليت 
وردت فيها 
 اإلجابات

أو ) ق(تاريخ التصديق أو القبول 
الدولة أو منظمة  تاريخ التوقيع )ض(أو االنضمام ) إ(اإلقرار 

 التكامل اإلقليمي

  اجلزائر ٢٠٠١يونيه / حزيران٦ ٢٠٠٤مارس / آذار٩ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨
  أستراليا ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢١ ٢٠٠٤مايو / أيار٢٧ ٢٠٠٦ -
 أذربيجان ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣٠ ٢٠٠٦ -
 بلجيكا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٤أغسطس / آب١١ ٢٠٠٨ -
 البوسنة واهلرسك ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٤ ٢٠٠٨ -

 بلغاريا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠١ديسمرب /كانون األول ٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨
  الكامريون ٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول ١٣ ٢٠٠٦فرباير /شباط ٦ ٢٠٠٨ -
  كندا ٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول ١٤ ٢٠٠٢مايو /رأيا ١٣ ٢٠٠٦ -
 ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول ٦ ٢٠٠٨ -

 )ض(
مجهورية أفريقيا  -

 الوسطى
 تشاد - - ٢٠٠٨ -

  كرواتيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٣يناير /كانون الثاين ٢٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨
     

 لتشيكيةاجلمهورية ا ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ١٠ - ٢٠٠٦ ٢٠٠٨
 إكوادور ٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول ١٣ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٧ ٢٠٠٦ -
 السلفادور ٢٠٠٢أغسطس /آب ١٥ ٢٠٠٤مارس /آذار ١٨ ٢٠٠٦ -

 استونيا ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ٢٠ ٢٠٠٤مايو /أيار ١٢ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨
  فنلندا ٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول ١٢ )ق (٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨
  أملانيا ٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول ١٢ ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨

  غرينادا - )ض (٢٠٠٤مايو /أيار ٢١ ٢٠٠٦ -
  غواتيماال - )ض (٢٠٠٤أبريل /نيسان ١ ٢٠٠٨ -
 غينيا - )ض (٢٠٠٥يونيه / حزيران٨ ٢٠٠٨ -
 هندوراس - - ٢٠٠٦ -
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السنة اليت ورد 
فيها حتديث 
 لإلجابات

السنة اليت 
وردت فيها 
 اإلجابات

أو ) ق(تاريخ التصديق أو القبول 
الدولة أو منظمة  تاريخ التوقيع )ض(أو االنضمام ) إ(اإلقرار 

 التكامل اإلقليمي

 إندونيسيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ - ٢٠٠٦ -
  إيطاليا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٦أغسطس / آب٢ ٢٠٠٦ -
 كازاخستان - )ض (٢٠٠٨يوليه /متوز ٣١ ٢٠٠٦ -
  الكويت - )ض (٢٠٠٦مايو / أيار١٢ ٢٠٠٦ -
- ٢٠٠٦، 

٢٠٠٧ 
  التفيا ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٠ ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣

  لبنان ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٦ ٢٠٠٥ أكتوبر/تشرين األول ٥ ٢٠٠٦ -
 مدغشقر ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥ ٢٠٠٨ -
 ماليزيا - - ٢٠٠٦ -
 مالطة ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ ٢٠٠٦ -

  موريشيوس - )ض (٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨
- ٢٠٠٦، 

٢٠٠٧ 
 املكسيك ٢٠٠٠ديسمرب /ل كانون األو١٣ ٢٠٠٣ مارس/آذار ٤

 موناكو ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠١يونيه / حزيران٥ ٢٠٠٦ -
- ٢٠٠٦، 

٢٠٠٧ 
 املغرب - -

 ميامنار - )ض (٢٠٠٤مارس / آذار٣٠ ٢٠٠٦ -
 هولندا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ )ق (٢٠٠٥يوليه / متوز٢٧ ٢٠٠٦ -
 نيوزيلندا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٢يوليه / متوز١٩ ٢٠٠٦ -
 نيجرييا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٧ ٢٠٠٦ -
 النرويج ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣ ٢٠٠٦ -
  بريو ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٢ يناير/كانون الثاين ٢٣ ٢٠٠٦ -
 الفلبني ٢٠٠٠ديسمرب /ول كانون األ١٤ ٢٠٠٢مايو / أيار٢٨ ٢٠٠٨ -

  بولندا ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٤ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨
 الربتغال ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٤مايو / أيار١٠ ٢٠٠٦ -
 مجهورية مولدوفا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ ٢٠٠٨ -
 رومانيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٤ ٢٠٠٦ -
 االحتاد الروسي ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٤مايو / أيار٢٦ ٢٠٠٦ -



 
 
 
CTOC/COP/2006/7/Rev.1 

25  
 

السنة اليت ورد 
فيها حتديث 
 لإلجابات

السنة اليت 
وردت فيها 
 اإلجابات

أو ) ق(تاريخ التصديق أو القبول 
الدولة أو منظمة  تاريخ التوقيع )ض(أو االنضمام ) إ(اإلقرار 

 التكامل اإلقليمي

 صربيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٦ )أ(٢٠٠٦ ٢٠٠٨
 سلوفاكيا ٢٠٠١ نوفمرب/تشرين الثاين ١٥ ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢١ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨

 سلوفينيا ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥ ٢٠٠٤مايو / أيار٢١ ٢٠٠٦ -
 جنوب أفريقيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٤ فرباير/شباط ٢٠ ٢٠٠٦ -

  اسبانيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٢مارس / آذار١ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨
 السويد ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨
 سويسرا ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢ ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨

 تايلند ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٨ - ٢٠٠٦ -
مجهورية مقدونيا  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٢ ٢٠٠٦ -

 اليوغسالفية سابقا
  تونس ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٣يوليه / متوز١٤ ٢٠٠٦ -
 تركيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٣مارس / آذار٢٥ ٢٠٠٦ -
 تركمانستان - )ض (٢٠٠٥مارس / آذار٢٨ ٢٠٠٦ -
اململكة املتحدة  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٦فرباير / شباط٩ ٢٠٠٦ -

لربيطانيا العظمى 
 وايرلندا الشمالية

الواليات املتحدة  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨
 األمريكية 

 زمبابوي - - ٢٠٠٦ -
 اجلماعة األوروبية  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ )إ (٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٦ ٢٠٠٦ -

 

 .، واصلت صربيا عضوية صربيا واجلبل األسود يف األمم املتحدة٢٠٠٦يونيه / حزيران٣اعتبارا من    )أ(

 


