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  الدورة اخلامسة
 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢-١٨فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٢البند 

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

        هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو
  طة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لترويج أنش    

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

      املنظمة عرب الوطنية
      تقرير األمانة     

    مقدمة  -أوال  
اقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة،               طلب مؤمتر األطراف يف اتف      -١

تنفيـذ بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر          " بعنـوان    ٤/٥يف مقرره   
، إىل األمانــة أن "واجلـو، املكّمـل التفاقيــة األمـم املتحـدة ملكافحــة اجلرميـة املنظمـة عــرب الوطنيـة       

 مع الدول األطراف، أدوات من أجل حتسني التعـاون بـني    تستحدث، عند االقتضاء وبالتشاور   
وطلب املـؤمتر أيـضا إىل   . أجهزة إنفاذ القانون يف جماالت منها االتصال ومجع البيانات وحتليلها   

األمانة أن تتيح للدول األعضاء معلومات بشأن املمارسات والتدابري الناجحة مـن أجـل تيـسري                

───────────────── 
  *  CTOC/COP/2010/1.  
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ة اجلنائية وأن تقدم إليـه، يف دورتـه اخلامـسة، تقريـرا عـن               مشاركة الشهود يف إطار نظام العدال     
أنشطتها، مبا يف ذلك املشاركة يف املنظمات الدولية واإلقليميـة، مـن أجـل تعزيـز ودعـم تنفيـذ                    

  .بروتوكول هتريب املهاجرين

وعالوة على ذلـك، طلـب فريـق اخلـرباء احلكـوميني العامـل املؤقـت املفتـوح العـضوية                      -٢
 /ة التقنية، لدى اختتام اجتماعـه مـا بـني الـدورتني الـذي عقـد يف تـشرين األول                   املعين باملساعد 

، مـن األمانـة أيـضاً إعـداد تقريـر عـن بـرامج املـساعدة التقنيـة الراهنـة والـربامج                       ٢٠٠٩أكتوبر  
املتوقعــة للمــستقبل، مــع تقيــيم نتــائج هــذه الــربامج، وتقريــر عــن االقتراحــات مــن أجــل تنفيــذ  

ة اليت أوصى هبا الفريق العامل يف اجتماعه ما بني الدورتني، وذلك لكـي              األنشطة ذات األولوي  
ويتـضمن هـذا التقريـر      . تقدمه إليه يف اجتماعه التايل، الذي سُيعقد أثنـاء دورة املـؤمتر اخلامـسة             

معلومات عـن األعمـال الـيت اضـطلع هبـا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف             
  .ينجمال هتريب املهاجر

    
       الصادر عن املؤمتر٤/٥تنفيذ املقرر   -ثانيا  
أدوات من أجل حتسني التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون يف جماالت منها   - ألف  

    االتصال ومجع البيانات وحتليلها
، الــذي ســوف يــصدره "القــانون النمــوذجي ملكافحــة هتريــب املهــاجرين "لقــد ُوضــع   -٣

ــام بروتوكـــول  ٢٠١٠أكتـــوبر /املكتـــب يف تـــشرين األول ، ملـــساعدة الـــدول يف تنفيـــذ أحكـ
ــة األمــم املتحــدة       مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو، املكّمــل التفاقي

ــة   ــة املنظمــة عــرب الوطني ــام    . ملكافحــة اجلرمي ــسري ومنهجــة قي ــانون النمــوذجي إىل تي ويرمــي الق
دول يف اســتعراض وتعــديل  املكتــب بتقــدمي املــساعدة مــن حيــث التــشريعات ومــساعدة الــ       

ــدة    ــشريعات جدي ــاد ت ــة ويف اعتم ــشريعاهتا الراهن ــع    . ت ــابال للتكيــف م وهــو مــصمم ليكــون ق
احتياجات كل دولة، مهما كانـت األعـراف القانونيـة أو الظـروف االجتماعيـة أو االقتـصادية             

فر املزيـد   كما حيتوي القانون النموذجي على تعليقـات مفـصلة تـو          . أو الثقافية أو اجلغرافية فيها    
  .من املعلومات بشأن األحكام القانونية املنصوص عليها يف بروتوكول هتريب املهاجرين

ــانون النمـــوذجي مجيـــع األحكـــام الـــيت ُيطلـــب مـــن الـــدول، مبوجـــب      -٤ ويتـــضمن القـ
 مـن  ١٨املـادة   وتقـول . الربوتوكول أو توصى الدول مبوجبه، أن تدرجها يف تشريعاهتا الوطنية     

] الـوزير املعـين بـاألمر    [ينـشئ   "، اليت تنص علـى إنـشاء هيئـة تنـسيق وطنيـة،              القانون النموذجي 
ومــن ] تــدرج الوكــاالت املعنيــة[تنــسيق وطنيــة تتــألف مــن مــوظفني رمســيني مــن ] هيئــة/جلنــة[
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مـوظفني رمسـيني مــن وكـاالت أخــرى معنيـة يف الدولــة ومـن ممــثلني مـن احلكومــة احملليـة ومــن        
ومهــام هيئـة التنـسيق هــي اإلشـراف علــى تنفيـذ القــانون     ". مـوّردي اخلـدمات غــري احلكـوميني   

وتنــسيق هــذا التنفيــذ؛ ووضــع سياســات ومبــادئ توجيهيــة وإجــراءات وتــدابري أخــرى لتيــسري  
تنفيذ القانون؛ ووضع خطة عمل وطنيـة لـضمان التنفيـذ الـشامل والفعـال للقـانون مـن خـالل                     

ايـات؛ واإلشـراف علـى تنفيـذ        عدة أمور، منها عملية استعراض دوري لتحقيـق األهـداف والغ          
االلتزامات مبوجب بروتوكول هتريب املهاجرين وإبالغ الـوزير املعـين أو الربملـان هبـذا التنفيـذ؛                 
وتيـــسري التعـــاون بـــني الوكـــاالت واملتعـــدد التخصـــصات بـــني خمتلـــف الوكـــاالت احلكوميـــة  

ــدان امل       ــع بل ــاون م ــسري التع ــة؛ وتي ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــور  واملنظمــات الدولي ــشأ والعب ن
  .واملقصد املعنية، وال سيما مع هيئات مراقبة احلدود

ــهريب        -٥ ــصلة بت ــة املت ــسياسة العام ــانون وال ــذ الق ــادة إىل أن تنفي ــى امل ــق عل ــشري التعلي وي
املهاجرين مسألة معقدة وتشترك فيها بالـضرورة وكـاالت متعـددة لكـل منـها دور هـام تؤديـه             

وتشري التجربة إىل أن مـن شـأن إنـشاء        .  لقيود معينة  يف جمال اختصاصها مع احتمال خضوعها     
هيئة تنسيق بني الوكاالت تتناول قضايا التهريب أن يساعد كثريا يف كل مـن تنـسيق الـسياسة               

ومن شأن هيئة كهذه أن تزود الوكاالت مبنتدى ميكــّنها مـن اللقـاء              . العامة والتنسيق التنفيذي  
ائل القانونيـة واإلجرائيـة ومـسائل الـسياسة العامـة           بانتظام لكي تقـوم بـالتخطيط ومناقـشة املـس         

ويف الكـثري مـن األحـوال ال حيتـاج إنـشاء            . ولكي تثري حاالت إفراديـة وقـضايا تتعلـق بامليزانيـة          
أمــا البلــدان الــيت يكــون فيهــا التــشريع لــذلك مطلوبــا، فــإن القــانون   . هيئــة كهــذه أي تــشريع

  .نية القائمةالنموذجي يوفر بعض األمثلة عن التشريعات الوط

دليــل التــدريب األساســي علــى التحقيــق يف  "، أصــدر املكتــب ٢٠١٠مــايو /ويف أيــار  -٦
 الــذي حيتــوي علــى منيطــة مفــصلة بــشأن  )١(،"هتريــب املهــاجرين واملالحقــة القــضائية ملرتكبيــه 
والـدليل هـو حـصيلة مـسامهات        ). ٨النميطة  (التعاون الدويل تتناول حاالت هتريب املهاجرين       

وهـو يعكـس املمارسـات القائمـة الـيت           )٢(إطار سلسلة مـن اجتماعـات أفرقـة اخلـرباء         قدمت يف   
حـُددت على أهنا فعالة واليت حظيت بتأييد اخلرباء املمارسني يف العديد من الواليـات القـضائية      

أن يكـون مبثابـة أداة مرجعيـة ملـن يـدرس            : ويرمي الدليل إىل حتقيـق أغـراض ثالثـة        . واملنظمات
فر مــدخال أساســيا للتحقيــق يف هتريــب املهــاجرين واملالحقــة القــضائية ملرتكبيــه، بنفــسه، إذ يــو

───────────────── 
  .E.10.IV.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )1(  
 كانون ٢نوفمرب إىل / تشرين الثاين٣٠ ول اجتماع لفريق اخلرباء يف سايل بورتودال، السنغال، منأعقد   )2(  

 ٢٣، والثالث يف أبوجا يومي ٢٠٠٩مارس / آذار٢٥ إىل ٢٣، والثاين يف القاهرة من ٢٠٠٨ديسمرب /األول
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٤و
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وأن يــوفر التــدريب ذي الــصلة للعــاملني يف جمــال التحقيــق واملالحقــة القــضائية، ونظــرا لعــدم    
وجود حل واحد ملختلف أحوال بنـاء القـدرات للتحقيـق واملالحقـة بـشأن هـذا التـهريب، أن                    

وقـد ُصـمِّم   . رف اليت ميكن تكييفها لتالئم السياق احملدد للبلـد املعـين  يوفر قاعدة صلبة من املعا   
هــذا الــدليل التدريبـــي بطريقــة ميكــن هبــا تكييــف كــل مــن النمــائط التدريبيــة مبفردهــا مبــا يلــيب  
احتياجــات خمتلــف املنــاطق والبلــدان، وميكــن أن ُتــستخدم أساســاً لتحــسني أو تكملــة بــرامج    

ويبقـى مكتـب املخـدرات واجلرميـة مـستعدا لتقـدمي         . ريب الوطنيـة  التدريب اخلاصة مبعاهد التـد    
  .املساعدة إىل املؤسسات الوطنية يف عملية التكييف هذه

، نظــرا للبعــد عــرب الــوطين لتــهريب املهــاجرين، أن التعــاون الــدويل ٨وتؤكــد النميطــة   -٧
ت إنفـاذ   وميكـن أن يأخـذ التعـاون بـني سـلطا          . شرط أساسي ملنع ظاهرة التهريب ومكافحتـها      

وينطـوي التعـاون غـري الرمسـي علـى طلبـات املـساعدة بـني         . القانون شكال رمسيا أو غري رمسـي  
ويف تلـك احلـاالت، ميكـن       . أجهزة الشرطة يف عمليات التحقيق قبل بدء اإلجـراءات القـضائية          

عادة االتفاق بني ضباط الـشرطة املعنـيني أو الوكـاالت املعنيـة دون تطبيـق أحكـام اتفاقـات أو           
وميكـن للتعـاون الـدويل      . تفاقيات تبادل املساعدة القانونية أو اتفاقيـة مكافحـة اجلرميـة املنظمـة            ا

ــة        ــساعدة القانوني ــشأن امل ــددة األطــراف ب ــة أو متع ــة ثنائي ــات قائم ــستند إىل اتفاق الرمســي أن ي
ــة     ــة أو تــسليم اجملــرمني أو إىل املــواد ذات الــصلة يف اتفاقي اجلرميــة املتبادلــة يف املــسائل اإلجرامي

وغالبــاً مــا تكــون مــسألة اختيــار . املنظمــة، وذلــك حــسب الواليــة القــضائية يف البلــدان املعنيــة 
التعـاون الرمســي أم التعـاون غــري الرمسـي مــسألة صـعبة وهــي تعتمـد علــى الـنظم القانونيــة ذات       

ة وحيث تتناول األهداف املالحقة القانونية أو حيث تتطلـب املعلومـات املطلوبـة عمليـ              . الصلة
تفتيش أو حجز أو غري ذلك من تدابري اإلكراه، جيب إضفاء الصبغة الرمسيـة علـى االتـصاالت                  

وميكـن  . غري الرمسية بني أجهزة الـشرطة وذلـك حرصـا علـى إمكانيـة قبـول األدلـة يف احملكمـة                    
  .اللجوء إىل نوعي التعاون الرمسي وغري الرمسي يف آن معاً

  : تلخص دور احملقق يف التعاون الدويلمث يدرج الدليل النقاط التالية اليت  -٨

  حتديد ما إذا كان التعاون مطلوباً ويف أي جمال؛  )أ(  

  حتديد ما هي أدلة اإلثبات املطلوبة؛  )ب(  

  معرفة ما هي القيود القانونية املمكنة؛  )ج(  

  تقرير النهج الذي يفضي على األغلب إىل النتيجة املرجوة؛  )د(  
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ر املـسؤولني أو املـدعني العـامني أو قـضاة التحقيـق،             التماس املـشورة مـن كبـا        )ه(  
  حسبما يكون مالئما، قبل التماس املساعدة من دول أخرى؛

أو ) اإلنتربـول (النظر يف التماس املساعدة من املنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة             )و(  
  ؛أو من وكاالت إقليمية أخرى إلنفاذ القانون) اليوروبول(من مكتب الشرطة األورويب 

  .االستجابة حاال للطلبات اليت يتلقاها من الشركاء الدوليني  )ز(  

وحيثما تدعو الضرورة إىل طلب رمسي لتبادل املساعدة القانونيـة، فـإن هـذه الطلبـات          -٩
ــات         ــي الطلب ــة يف آن واحــد لتلق ــسؤولة وخمول ــة حمــددة تكــون م ــصدر عــن ســلطات مركزي ت

  . الوطنية املختصةوتنفيذها أو إلحالتها إىل السلطة أو السلطات

ولدى صوغ الطلبات اخلطية لتقدميها إىل الـسلطة املركزيـة احملـددة، ينبغـي للمحققـني                  -١٠
  :أن حيرصوا على ما يلي

  ؛توخي درجة عالية من التحديد  )أ(  

  ؛ربط التحقيق اجلاري أو اإلجراءات اجلارية باملساعدة املطلوبة  )ب(  

  ؛ديدا دقيقاحتديد طبيعة املساعدة امللتمسة حت  )ج(  

إذ ميكــن . التركيــز علــى النتيجــة النهائيــة بــدل التركيــز علــى وســيلة حتــصيلها   )د(  
للدولة متلقية الطلب مثال أن حتصل على األدلة الالزمة عن طريق استـصدار أمـر بتقـدميها مـن                   

  .حمكمة، بدل اللجوء إىل مذكرة تفتيش

ياً وإمـا علـى أسـاس اتفاقـات أو          يتعّين على الدول أن تتشارك يف املعلومات إما طوع        و  -١١
إذ ال ميكن احلـصول علـى املعلومـات التنفيذيـة واملعلومـات العامـة مـا مل تتـوفر                    . ترتيبات قائمة 

 مـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة علـى التعـاون الوثيـق بـني                 ٢٧وتـشّجع املـادة     . قنوات اتصال فعالة  
ــادة    ــضي امل ــا تقت ــدول، بينم ــاجر  ١٠ال ــب امله ــن بروتوكــول هتري ــادل    م ــدول أن تتب ــن ال ين م

  :املعلومات املتعلقة مبا يلي

نقاط االنطالق واملقصد، وكذلك الدروب واجلهات الناقلـة ووسـائل النقـل،              )أ(  
  يب املهاجرين؛املعروف أو املشتبه يف أهنا تستخدم من جانب مهرِّ

  يب املهاجرين؛هوية وأساليب عمل مهرِّ  )ب(  

لدولة الطرف وسالمتها من حيث الـشكل،       صحة وثائق السفر الصادرة عن ا       )ج(  
  وكذلك سرقة مناذج وثائق سفر أو هوية أو ما يتصل بذلك من إساءة استعماهلا؛
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  وسائل وأساليب إخفاء األشخاص ونقلهم؛  )د(  

اخلــربات التــشريعية واملمارســات والتــدابري الراميــة إىل منــع هتريــب املهــاجرين    )ه(  
  ومكافحته؛

والتكنولوجيــة املفيــدة ألجهــزة إنفــاذ القــانون، بغيــة تعزيــز املعلومــات العلميــة   )و(  
  .قدراهتا املتبادل على منع هتريب املهاجرين وكشفه والتحري عنه

ومن الضروري وضع نظـم فعالـة لتقاسـم املعلومـات علـى الـصعيدين اإلقليمـي والـدويل                     -١٢
  :سم املعلومات ما يليومن االعتبارات الرئيسية لدى تقا. وذلك بغية النهوض بالتعاون الدويل

  ضرورة حتديد ما هي اإلجراءات القائمة والعمل هبا؛  )أ(  

  أمهية احلرص على تقاسم املعلومات دون خمالفة التشريعات الوطنية؛  )ب(  

اشـــتراط اســـتعمال املعلومـــات مــــع مراعـــاة رغبـــات الدولـــة الــــيت زودت         )ج(  
  املعلومات؛

م املعلومــات الــيت قــد تــساعد علــى  اســتمرار احلاجــة إىل حتــّين الفــرص لتقاســ   )د(  
  وقف أو عرقلة هتريب املهاجرين يف واليات قضائية أخرى؛

أمهية توفري تفاصيل االتصال الشخصي وذلك لتسهيل االتـصال املباشـر لـدى               )ه(  
  .التواصل من خالل اإلنتربول

 الـيت أصـدرها املكتـب يف       )٣(،"ورقة مسألة هتريب املهاجرين عـن طريـق اجلـو         "وترمي    -١٣
واملعلومـات املتـوفرة يف الوقـت الـراهن         . ، إىل تـدعيم التـصدي لتـهريب املهـاجرين         ٢٠١٠عام  

وغالبا ما تكـون دروب التـهريب ملتويـة         . عن هتريب املهاجرين عن طريق اجلو ناقصة ومشتتة       
. ومن شأن عدم اإلملام الكامل هبـذه الظـاهرة أن يعرقـل تـضافر العمـل للتـصدي هلـا                   . ومتعرجة

 / كـانون األول   ٩ إىل   ٧ هذه الثغرات، دعا املكتب إىل عقد اجتماع يف فيينا مـن             وتوخيا لسد 
 لفريق مـن اخلـرباء بـشأن هتريـب املهـاجرين عـن طريـق اجلـو وذلـك سـعيا إىل                       ٢٠٠٩ديسمرب  

  :التعمق يف فهم اجلوانب التالية

بــو املهــاجرين الــذين يــستخدمون طريــق اجلــو  طريقــة العمــل الــيت يّتبعهــا مهرِّ   )أ(  
  رتكاب جرائمهم؛ال

───────────────── 
 %www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant%20Smuggling%20Issue :انظر املوقع  )3(  

20Papers/ Issue_Paper_-_Migrant_Smuggling_by_Air.pdf.  
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ــدة الــيت    )ب(   ــانون وغريهــا مــن اجلهــات   تّتبعهــااملمارســات اجلي ــات إنفــاذ الق  هيئ
  الضالعة يف التصدي للمشكلة؛

الثغرات يف املعـارف فيمـا يتعلـق بعمليـات التـصدي هلـذا األسـلوب املعـني يف                     )ج(  
  هتريب املهاجرين؛

مساعدة الدول علـى  كيف ميكن للمكتب وللجهات الفاعلة الدولية األخرى          )د(  
  .حنو أفضل يف تدعيم قدراهتا من أجل منع ومكافحة هتريب املهاجرين عن طريق اجلو

وحتتوي الورقة على عدد مـن التوصـيات، ومنـها تعزيـز التعـاون مـع سـلطات املطـارات                      -١٤
وتفيـد الورقـة أن الفـضاءات املفتوحـة يف هـذا            . واخلطوط اجلوية وموظفيها يف أبكر مرحلة ممكنة      

بني مــع الركــاب أي ســفر املهــاجرين املهــرَّ" (تلــوث الركــاب"لعــصر، والــيت مــن شــأهنا تــسهيل ا
ومـن املمكـن تـدارك    . ، أصبح مـن الـصعب مراقبتـها وهـي تنطـوي علـى حتـديات أمنيـة         )العاديني

هذا األمر لو أن هيئات مراقبة احلدود وإنفاذ القانون تدخلت يف احلفـاظ علـى أمـن املطـارات يف                  
وميكن تعزيز التعاون بني خمتلـف أصـحاب املـصلحة مـن خـالل عقـد اجتماعـات             . ةمرحلة مبكر 

  .على الصعيد الدويل للفريق العامل لسلطات املراقبة التابع الحتاد النقل اجلوي الدويل

ــة        -١٥ ــداب ضــباط اتــصال إىل كــل مطــار إلقام ــة بانت ــك، توصــي الورق وعــالوة علــى ذل
.  املطــار ومــع مــوظفي املطــار واخلطــوط اجلويــة عالقــات عمــل طيبــة مــع الــسلطات احملليــة يف 

وحيثما ال يكون هنالك ضابط اتصال، ينبغي تشجيع مديري املطـارات أو املـوظفني اآلخـرين                
ــة      ــسفارات املعني وينبغــي . علــى احلفــاظ علــى اتــصال مباشــر مــع مــوظفي إنفــاذ القــانون يف ال

طــارات وشــركات  للمحققــني بنــاء شــراكات وتــسخري إمكانــات مجــع املعلومــات لــدى امل       
كما ينبغي هلم أن يتمكنـوا مـن النفـاذ إىل شـبكات تعمـيم معلومـات أمـن الـشركات          . الطريان

وبإمكـان الوحـدات املعنيـة بـاألمن        . واخلطوط اجلوية وإحصاءات املطارات وشركات الطـريان      
يف املطارات أن تتبادل املعلومات بشأن منـاذج خـصائص الركـاب وقـوائم الترصـد وإجـراءات                  

وينبغـي  . سجيل والصعود إىل الطائرات واهلبوط منـها واالسـتخدام الفعـال للمـوارد البـشرية              الت
توثيق التعاون مع احتاد النقل اجلوي الدويل ومنظمة الطـريان املـدين الـدويل فيمـا يتعلـق بوضـع                    

  .املعايري من أجل توحيد عمليات التصدي لتهريب املهاجرين

تتنــاول تــدعيم وتوســيع نطــاق مجــع وتبــادل   وعــالوة علــى ذلــك، لــوحظ يف توصــية    -١٦
يف لتـصّدي   املعلومات عن االجتاهـات يف هتريـب املهـاجرين أن طرائـق سـري العمليـات وأزمنـة ا                  

املطــارات حباجــة إىل التــدعيم بغيــة تعزيــز قــدرات أجهــزة إنفــاذ القــانون علــى اســتباق دروب   
 ملعلومــات هــذا علــى  وينبغــي أن يكــون تبــادل ا  . وطرائــق التــهريب الــيت تتكيــف باســتمرار    
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وغالبا ما تكون شـبكات تبـادل املعلومـات غـري رمسيـة، تعتمـد        . الصعيدين الوطين والدويل معا   
ومــن مث ينبغــي إضــفاء الــصبغة املنهجيــة والرمسيــة علــى   . علــى التعامــل الشخــصي بــني األفــراد 

دود وميكن املضي يف تعميم املعلومات من خالل منظمات احلـ         . عمليات تبادل املعلومات هذه   
ومـن املمكـن حماكـاة الـنظم اإلقليميـة لتبـادل        . والشرطة اإلقليمية ومن خالل املنظمات الدولية     

حتـاد األورويب للمعلومـات والتنـسيق إلدارة اهلجـرة، وهـي نظـام             املعلومات، من قبيل شبكة اال    
مأمون إلدارة املعلومات قـائم علـى شـبكة الويـب تـشارك فيـه سـلطات احلـدود، وذلـك علـى                       

  .وى العاملياملست

وجاء يف توصية بشأن توطيد التعاون متعـدد القطاعـات ومتعـدد الوكـاالت أن مـوظفي                   -١٧
ــدعيم العالقــات مــع املنظمــات غــري        ــانون واحلــدود واهلجــرة مــن اخلــارج حباجــة إىل ت إنفــاذ الق

ــيني    ــوّردي اخلــدمات احملل ــة وم ــة واملنظمــات الدولي ــد مــن حتــسني التواصــل بــني   . احلكومي وال ب
. مات غري احلكومية وأجهـزة إنفـاذ القـانون بغيـة التعمـق يف فهـم األدوار احملـددة لكـل منـها                      املنظ

ــم         ــاجرين لكــي تفه ــانون يف مكافحــة هتريــب امله ــاذ الق ــى دور إنف ــد عل ــن التأكي ــد م ــا ال ب كم
املنظمــات غــري احلكوميــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين أن عمليــات تــصدي أجهــزة إنفــاذ القــانون     

وميكن استخالص الدروس من البلـدان الـيت نفـذت          . نيبيس املهاجرين املهرَّ  ني ول بتستهدف املهرِّ 
ُنُهجا متعددة الوكاالت ملعاجلة هتريب املهاجرين، ومن مث عـززت تقاسـم االسـتخبارات وغريهـا                

. مــن املعلومــات والــدعم العمليــايت والتقييمــات االســتراتيجية والتوصــيات بــشأن الــسياسة العامــة 
مـا بينـها يف أمـاكن أخـرى         فيهـذا التنـسيق والتعـاون املتعـدد الوكـاالت واملـشترك             وينبغي حماكاة   

  .بغية تسهيل تبادل املعلومات وتعزيز عمليات التصدي على الصعيد الدويل

ــام بعمليــات إقليميــة مــشتركة بغيــة تعزيــز التعــاون    ُيوتوصــي الورقــة بــأن    -١٨ نظــر يف القي
وتقوم بعض املناطق بعمليات حدود جوية مشتركة، حيث يعمل موظفون مـن بلـدان              . الدويل

وميكــن املــضي يف تعمــيم هــذه . خمتلفــة يف نفــس املطــار ويبثــون معلومــات جديــدة إىل بلــداهنم 
يل الوكالـة األوروبيـة إلدارة التعـاون العمليـايت          املعلومات من خالل املنظمات اإلقليمية، من قب      

ومنظمـات الـشرطة    ) فـرونتكس (على احلـدود اخلارجيـة للـدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب              
وال بد من تعزيز التعاون والتنسيق بني البلدان والوكـاالت علـى املـستويات الوطنيـة                . اإلقليمية

اسـي لـضمان تـدفق املعلومـات، ولـذا ينبغـي       وتـرابط الـشبكات عنـصر أس      . واإلقليمية والدولية 
وينبغــي إقامــة آليــات مــن شــأهنا . تطــوير التــرابط الــشبكي الثنــائي إىل تــرابط متعــدد األطــراف 

. تيسري املزيد من التعاون بني بلـدان املنـشأ والعبـور واملقـصد لكفالـة تواصـل تبـادل املعلومـات                    
وليـة احملوريـة، وذلـك مـن أجـل التغلـب            وينبغي إنشاء أفرقة متعددة اجلنسيات يف املطـارات الد        
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يب بني ومهـرِّ على احلواجز اللغوية والثقافية واكتشاف من حيتمل أن يكونوا من املهاجرين املهـرَّ            
  .املهاجرين وإجراء مقابالت معهم

    
معلومات بشأن املمارسات والتدابري الناجحة من أجل تيسري مشاركة الشهود   - باء  

    ائيةيف إطار نظام العدالة اجلن
املمارسات اجليدة بشأن محاية الشهود يف اإلجـراءات اجلنائيـة املتعلقـة بـاجلرائم              "حتدد    -١٩

، تدابري احلماية الـيت تكـون مالئمـة للـضحايا أو          ٢٠٠٨، اليت أصدرها املكتب يف عام       "املنظمة
وهـذه التـدابري ال تقـوم عـادة علـى أسـاس نظـامي،         . الشهود الذين قد يكونـون عرضـة لـألذى        

  .منا ميكن أن يعتمد تطبيقها على عدد من العوامل اليت ينبغي بياهنا أمام احملكمةوإ

ــادة   -٢٠  مــن القــانون النمــوذجي ملكافحــة هتريــب املهــاجرين بــشأن تيــسري    ١١وتــنص امل
الدخول واإلقامة ألغراض إجراءات العدالة على أنه جيوز للسلطة املختـصة أو الـوزير املخـتص            

ب وذلــك مــن أجــل تيــسري التحقيــق يف و تــصريح إقامــة ملهــاجر مهــرَّأن ميــنح تأشــرية دخــول أ
  .أو مالحقتها قضائيا/جناية ما و

وجاء يف التعليق على املادة، لئن كان بروتوكول هتريـب املهـاجرين ال يـشترط تعـاون                   -٢١
 بني والتحقيـق بني فإن التجربة تفيد أن ذلك التعـاون أساسـي يف اكتـشاف املهـرِّ       املهاجرين املهرَّ 

ني قـد يكونـون الـشهود الوحيـدين         هـرَّب مثـال ذلـك أن املهـاجرين امل       . معهم ومالحقتهم قضائيا  
على عملية التهريب، ومـن مث فقـد يكونـون الوحيـدين الـذين يـستطيعون تـوفري االسـتخبارات                    
اليت يعّول عليها أو الذين يستطيعون اإلفادة بـشأن مـن كـان يـدير عمليـة التـهريب ومـن كـان               

ونظــرا ألمهيــة متابعــة التحقيــق بنــشاط مــع  . ب آخــرن كــان جمــرد مهــاجر مهــرَّ يواكبــها أو مــ
األشخاص املسؤولني عـن هتريـب املهـاجرين ومالحقتـهم قـضائيا، فقـد حيتـاج األمـر إىل اختـاذ                     

بني، حيثمــا كــان مالئمــا، يف البلــد أو  خطــوات عمليــة لكفالــة إمكانيــة بقــاء املهــاجرين املهــرَّ  
ويتوقف أسلوب حتقيق ذلك علـى القـانون        . مليات العدالة اجلنائية  عودهتم إليه للمشاركة يف ع    

فبعض البلدان، مثل الواليات املتحدة األمريكية، يلجـأ إىل أسـلوب اإلفـراج املـشروط               : الوطين
وتبعـا لـذلك، يـتعني      . بينما تلجـأ بلـدان أخـرى إىل إصـدار تأشـريات أو تـصاريح إقامـة مؤقتـة                  

القانون الوطين للتأكـد مـن أهنـا متـسقة مـع قواعـد اهلجـرة                 لدى تضمينها يف     ١١تكييف املادة   
  .والتأشريات يف البلد املعين

ولئن كان يغلب استعمال تصاريح الدخول والتأشريات يف األحـوال الـيت يكـون فيهـا                  -٢٢
ــه، فــإن هــذه اآلليــات ميكــن أن       ــوا اإلدالء بــشهادة ضــد شــخص مــشتبه ب األشــخاص قــد قبل
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ني يتـوفر هلـم فتـرة مـن الـزمن ميكنـهم فيهـا               هـرَّب أن املهـاجرين امل   تستخدم أيضا كتـدبري لكفالـة       
التفكر يف وضعهم واختاذ قرار مستنري فيما إذا كانوا سيقبلون أم ال املـشاركة يف عمليـة عدالـة                

ني قـد تعرضـوا ملخـاطر أو هتديـدات شـديدة أثنـاء              هـرَّب وقـد يكـون بعـض املهـاجرين امل        . جنائية
ع أو حيبسون يف حاويات يف ظروف حرارة شـديدة دون القـدر           كأن يعانوا من اجلو   (رحلتهم  

وقد حيتاجون إىل بعـض الوقـت للتعـايف مـن التجربـة الـيت مـروا هبـا قبـل أن                      ). الكايف من اهلواء  
يتمكنوا بشكل فعال من املـشاركة يف جلـسة السـتخالص املعلومـات أو مقابلـة أو اختـاذ قـرار                     

  . عملية العدالة اجلنائيةمستنري بشأن املشاركة أو عدم املشاركة يف

دليـــل التـــدريب األساســـي علـــى التحقيـــق يف هتريـــب املهـــاجرين واملالحقـــة "وحيـــدد   -٢٣
  :ومن هذه األساليب ما يلي. أساليب للحصول على تعاون الشهود" القضائية ملرتكبيه

الطلبـــات املوجَّهـــة إىل ســـلطات اهلجـــرة التماســـاً للبقـــاء يف البلـــد خبـــصوص   )أ(  
  ؛)بصفة مؤقتة أو دائمة(املهرَّبني الذين هم شهود املهاجرين 

استخدام الشهادات املقدمة عـرب وصـلة فيـديو، إن وجـدت جتهيـزات لـذلك،           )ب(  
  لتمكني املهاجر املهرَّب الذي أُعيد إىل بلده من تقدمي أدلة من بلده؛

، ممـا قـد     إسداء املشورة القانونية للمهاجرين املهرَّبني قبل إجراء املقابلـة معهـم            )ج(  
ــات          ــأن عملي ــضائية ب ــة الق ــدمي ضــمانات للهيئ ــون وتق ــا يفعل ــهم مب ــة توعيت ــى كفال ــساعد عل ي

فالـشهادة الـيت يقـدمها      . استخالص املعلومات واملقابالت مع الشهود جتري علـى حنـو صـحيح           
شــخص أســديت إليــه مــشورة قانونيــة قــد ينظــر إليهــا نظــرة خمتلفــة عــن النظــرة إىل شــهادة مت   

   ظروف أخرى؛احلصول عليها يف

ــون باســتخدام وســائل       )د(   ــة الــيت يقــدمها املهــاجرون املهرَّب ــة اإلثباتي ــد األدل تأكي
  أو االستماع إلفادة شهود آخرين؛ أخرى مثل عمليات التنّصت

  التسجيل الصويت أو تسجيل فيديو للمقابالت مع الشهود؛  )ه(  

 هلوية الشاهد، حيثمـا جتيـز       ينبغي النظر بعني االعتبار إىل توفري احلماية الرمسية         )و(  
القــوانني ذلــك وحيثمــا توجــد أســباب تــدعم اســتخدامه، ممــا قــد يــشمل أيــضا تــوفري احلمايــة   

  .الشخصية للشاهد

أيـضا علـى توصـية بـشأن        " ورقة مـسألة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق اجلـو            "وتشتمل    -٢٤
 تكــريس الوقــت الكــايف ني يف عمليــة العدالــة اجلنائيــة تــشري بــضرورة هــرَّبإشــراك املهــاجرين امل

 املهاجرين املشتبه هبم بدال مـن ترحيلـهم      مهرِّيبني و هرَّبالستخالص املعلومات من املهاجرين امل    
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وميكـن  . فورا، حبيـث ميكـن مجـع املعلومـات وإعـداد تقريـر كامـل حيتـوي علـى الوقـائع املاديـة                      
ات مـن ضـباط   إقامة وحدات مالحقة مكرسـة للغـرض يف املطـارات كمـا ميكـن التمـاس البيانـ            

. اتــصال ســلطات املطــار أو اهلجــرة وضــباط االعتقــال ومــوظفي شــركات الطــريان والــشهود   
وتشري الورقـة أيـضا بـضرورة النظـر يف التـدابري الـيت مـن شـأهنا أن تـشجع التعـاون مـن جانـب                  

 عـدد   العدالة اجلنائية وزيـادة   رّد  ني يف إطار عملية إنفاذ القانون كوسيلة لتعزيز         هرَّباملهاجرين امل 
  .ني املداننيهرِّبامل
    

    املشاركة يف املنظمات الدولية واإلقليمية  - جيم  
منـع ومكافحـة جرميـة هتريـب        رّداً يتجـاوز احلـدود الوطنيـة مـن أجـل            يستوجب األمر     -٢٥

وللنهوض مبـستوى املـساعدة التقنيـة الـيت يقـدمها املكتـب فهـو               . الوطنيةاحلدود  املهاجرين عرب   
وعلـى الـصعيد الـدويل،    . نظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة    يدخل يف شراكات مع امل 

ــة تكامــل الواليــات واخلــربات      تــسهل الــشراكات االســتعمال األمثــل للمــوارد، وتعــزز إمكاني
. الفنية، وتنـهض مببـادرات مشوليـة عريـضة القاعـدة، وتـساعد علـى جتنـب االزدواج يف العمـل                    

ــي ودون اإلقليمــي    ــصعيدين اإلقليم ــى ال ــم     وعل ــى ضــمان حــسن فه ــشراكات عل ــساعد ال ، ت
ــة واحلــساسيات التنمويــة وتــضمينها علــى حنــو     ــديناميات الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعي ال

وجتلـب املنظمـات الـشريكة خـربات وجتـارب حمليـة قّيمـة مـن                . فعال يف أنشطة التعـاون الـتقين      
 عــن ذلــك، فــإن   وفــضال. مجاليــة واجلــدوى مــن هــذه األنــشطة    شــأهنا أن تعــزز النوعيــة اإل  

الشراكات تضفي شرعية سياسية وتوفر دعما لوجستيا قّيما وتسهل نقـل املعـارف وتـسهم يف              
كما يـُلتمس التعاون واملـسامهة اجلوهريـة أيـضا مـن مؤسـسات             . تنمية القدرات املستدامة حمليا   

  .احلكومات املاحنة

ــة       -٢٦ ــة واإلقليمي ــق مــع املنظمــات الدولي ــى حنــو وثي ــة  ويعمــل املكتــب عل  وغــري احلكومي
عترافـا  االضالعة يف مكافحة هتريب املهاجرين بغية النهوض بنـهج شـامل متعـدد التخصـصات،                

ويطبــق هــذا النــهج تطبيقــا متــسقا يف مجيــع  . بــأن هتريــب املهــاجرين مــسألة متعــددة اجلوانــب 
 القـانون النمـوذجي ملكافحـة هتريـب    "مثال ذلك أن . أنشطة املكتب املتصلة بتهريب املهاجرين 

الذي وضعه املكتـب قـد صـيغ بنـاء علـى مـسامهات مـن اخلـرباء الـذين ينتمـون إىل                  " املهاجرين
وعالوة على ذلك، شـارك عـدد مـن        . طائفة شىت من املؤسسات الوطنية وغريها من املنظمات       

املكاتب واملنظمـات واملنتـديات اإلقليميـة مباشـرة يف صـوغ القـانون النمـوذجي، ومنـها شـعبة                    
قــانون البحــار يف إطــار مكتــب األمــم املتحــدة للــشؤون القانونيــة ومنظمــة   شــؤون احمليطــات و

ــة واملنظمــة الدوليــة للــهجرة ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان واملــؤمتر      العمــل الدولي
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ومباحثات بايل بشأن هتريـب األشـخاص   ) املعروف أيضا باسم عملية بويبال(اإلقليمي للهجرة   
  .من جرائم عرب وطنيةواالجتار هبم وما يتصل بذلك 

واملكتــب أيــضا جــزء مــن الفريــق العــاملي املعــين بــاهلجرة، وهــو آليــة لتــرويج التنــسيق      -٢٧
املشترك بني الوكاالت، جبمع رؤساء الوكاالت اليت تسعى إىل ترويج التطبيـق األوسـع جلميـع                

 علـى اعتمـاد ُنهـج       الصكوك واملعايري الدولية واإلقليمية املهّمة املتعلقـة بـاهلجرة، وإىل التـشجيع           
ويـستخدم املكتـب هـذه      . أكثر متاسكا ومشوال وأفضل تنسيقا فيما خيّص مسألة اهلجرة الدولية         

اآللية لتوسيع شبكة شراكاته لتناول مسألة هتريب املهاجرين حتديدا، وذلـك بتجميـع اخلـربات                
معلومـات حمـددة    الفنية من الوكاالت اليت هي جزء من الفريق العاملي املعـين بـاهلجرة وبتعمـيم                

كمـا يـستخدم املنتـدى الـذي يـوفره الفريـق            . عن هتريب املهـاجرين يف تلـك الـشبكة بأكملـها          
لتشجيع التـآزر يف تـضمني مكونـات مكافحـة هتريـب املهـاجرين يف مـشاريع وأنـشطة اهلجـرة                     

  .اليت تضطلع هبا وكاالت أخرى

ول يف منــع ومكافحــة ويعمــل املكتــب حاليــا مــع منظمــات إنفــاذ القــانون مثــل اإلنتربــ  -٢٨
وانطالقا مـن هـذا التعـاون، يـسعى املكتـب إىل املـضي يف تعزيـز تعاونـه مـع                     . هتريب املهاجرين 

منظمات الشرطة ومؤسسات التدريب الوطنية واإلقليمية والدولية الضالعة يف مكافحة هتريـب            
التأكـد  املهاجرين وذلك لتعزيز قـدرات مـوظفي خـط املواجهـة وزيـادة التعـاون عـرب احلـدود و                  

يب املهــاجرين ومالحقتــهم، العدالــة اجلنائيــة متكّـــّن مــن التحقيــق الفعــال مــع مهــرِّ ردود مــن أن 
ني ومبـدأ عـدم     هـرَّب والنظر يف الوقت ذاتـه يف املـسائل األوسـع نطاقـا مثـل حقـوق املهـاجرين امل                  

  .اإلعادة القسرية
    

    رينأنشطة املساعدة التقنية لتنفيذ بروتوكول هتريب املهاج  -ثالثا  
يعكف املكتـب حاليـا علـى تنفيـذ سـبعة مـشاريع علـى صـعيد العـامل لتقـدمي املـساعدة                        -٢٩

ويف حـني أن كـل   . التقنية من أجـل التـصدي إىل مجيـع جوانـب بروتوكـول هتريـب املهـاجرين        
مــشروع مــصمم ليناســب االحتياجــات احملــددة للبلــد أو املنطقــة املعنيــة، فــإن مجيــع املــشاريع     

 األساســي للربوتوكــول وهــو أن إجــراءات التــصدي الــشاملة الــيت تتخــذها  يتجلــى فيهــا املبــدأ
وبينمـا  . نيهـرَّب الدولة توازن بني إجراءات العدالـة اجلنائيـة الفعالـة ومحايـة حقـوق املهـاجرين امل         

يتفـاوت تركيــز كـل مــن املـشاريع فــإن األنـشطة املوحــدة األساسـية تــشمل وضـع التــشريعات       
  .ير القدرات واخلربات احملليةواالستراتيجيات الوطنية وتطو
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تركز استراتيجية املكتب اليت تستهدف النتائج على وضع مواد وبرامج تدريبيـة تتنـاول                -٣٠
املمارسات اجليدة اليت تطّبق يف برامج املساعدة التقنية وتعمم لكـي تـستخدمها الـدول األعـضاء                 

ب األساسـية وضـع أدوات      ومـن وظـائف املكتـ     . واجلهات املعنيـة يف مكافحـة هتريـب املهـاجرين         
عملية يف يد العاملني يف جمال العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك وكاالت إنفاذ القـانون، واهليئـات الـيت                   

  .تقدم املساعدة للضحايا، واملدعون العامون والقضاة وصناع السياسة واإلداريون

عتـها أمهيـة بالغـة يف       وتكتسي البيانات املتعلقة مبدى انتـشار جرميـة هتريـب املهـاجرين وطبي              -٣١
، أصدر املكتـب تقريـرا بعنـوان    ٢٠١٠يونيه / حزيران١٧ويف . صوغ تدابري مضادة فعالة وتنفيذها  

حيتــوي علــى فــصل عــن الــدروب   )٤(،"تقيــيم هتديــد اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة  : عوملــة اجلرميــة"
  .ة ومن أفريقيا إىل أوروبااملستخدمة لتهريب املهاجرين من أمريكا الالتينية إىل الواليات املتحد

وقد سامهت أنشطة التقييم والبحث الـيت يـضطلع هبـا املكتـب بـشأن هتريـب املهـاجرين                     -٣٢
وقد . واألنشطة املتصلة به يف حتسني املعرفة بأوجه القصور يف تنفيذ بروتوكول هتريب املهاجرين

هتريـب املهـاجرين    " و )٥(،"تعريف موجز بتـهريب املهـاجرين     "أصدر املكتب أوراق مسائل، منها      
 )٧(،"ضــلوع اجلرميــة املنظمــة يف االجتــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين"و )٦(،"عــن طريــق اجلــو

وذلك يف إطـار مـشروع مـدعوم بتمويـل مـن االحتـاد األورويب ويعتمـد علـى دراسـة استقـصائية                       
  .بو املهاجرين من غرب ومشال أفريقيا إىل أوروباشاملة للدروب اليت يسلكها مهرِّ

، اســتهل املكتــب برناجمــا شــامال ملــساعدة الــدول األعــضاء يف شــرق ٢٠١٠ويف عــام   -٣٣
ويتنـاول  . آسيا وجنوهبا على مكافحة الشبكات اإلجراميـة الـيت هتـّرب املهـاجرين عـرب احلـدود                

  : الربنــامج نقــص البيانــات احملــددة عــن هتريــب املهــاجرين يف املنطقــة، مبــا فيهــا املعلومــات عــن  
جراميـة املنظمـة الـضالعة يف       خصائص اجلماعات اإل  ) ب(ور هتريب املهاجرين؛    مدى انتشا ) أ(

ومـن املرتقـب أن ينـشئ الربنـامج وحـدة للتنـسيق             . عمليات التصدي الوطنيـة   ) ج(والتهريب؛  
والتحليل تقع على عاتقها، باالعتماد على قاعدة بيانات إقليمية، مهمة تنـسيق املعلومـات عـن                

ذه املعلومات وإدارهتا وحتليلها واإلبالغ عنها، وذلك لكفالة حتـري          هتريب املهاجرين وتوليد ه   
ولـسوف تـدرج هـذه    . عمليات التهريب هذه والتصدي هلا من خالل عمليات تنفيذيـة هادفـة        

───────────────── 
  .www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf: انظر املوقع  )4(  
  %www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant%20Smuggling%20Issue: انظر املوقع  )5(  

20Papers/Issue_Paper_-_A_short_introduction_to_migrant_smuggling.pdf.  
  %www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant%20Smuggling%20Issue: انظر املوقع  )6(  

20Papers/Issue_Paper_-_Migrant_Smuggling_by_Air.pdf.  
  .www.unodc.org/documents/human-trafficking/FINAL_REPORT_06052010_1.pdf :انظر املوقع  )7(  
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املعلومات ضمن قاعدة البيانـات اإلقليميـة، الـيت سـوف تـستخدمها الوحـدة إلعـداد تقييمـات                   
ية واقتراح تدخالت قائمة على األدلة مـن جانـب        مفصلة عن احلالة ووضع معلومات استراتيج     

  .الشركاء والدول األعضاء

إطـار العمـل الـدويل لتنفيـذ بروتوكـول مكافحـة            "ونظرا ملا حظي بـه املنـشور املعنـون            -٣٤
، يعكـف املكتـب علـى وضـع إطـار مماثـل لتيـسري تنفيـذ               مـن قبـول حـسن      "االجتار باألشـخاص  

  . حكومة فرنسابروتوكول هتريب املهاجرين، بتمويل من

ــشرين األول  -٣٥ ــوبر /ويف ت ــق     ٢٠٠٩أكت ــا غــري رمســي لفري ــد املكتــب اجتماعــا ثاني ، عق
اخلـرباء لــصوغ أحكــام تـشريعية منوذجيــة بــشأن هتريــب املهـاجرين تلبيــة لالحتياجــات اخلاصــة    

وقد عمد أيضا املـشروع املمـول مـن االحتـاد األورويب، الـذي              . لطائفة شىت من النظم القانونية    
، إىل متويــل أنــشطة يف أربــع "القــانون النمــوذجي ملكافحــة هتريــب املهــاجرين"يف إطــاره وضــع 
لزيـادة التعـاون الـدويل يف       ) آسيا الوسطى وشرق آسيا وجنوب آسيا وأفريقيا اجلنوبيـة        (مناطق  

كمــا بــدأ يف إطــار املــشروع ذاتــه . احلــاالت املتــصلة باالجتــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين 
ــشأن    وضــع مــواد للمما ــدريب املتخــصص ب ــة الســتعماهلا يف الت ــة اجلنائي رســني يف جمــال العدال

وقد ضم االجتماع األول لفريـق اخلـرباء، الـذي عقـد يف فيينـا مـن                 . مكافحة هتريب املهاجرين  
، ممارســـني خـــرباء مــن الوكـــاالت الوطنيـــة واملؤســـسات  ٢٠١٠يونيـــه / حزيــران ٢٥ إىل ٢١

ــصلة  ــة ذات ال ــة والدولي ــرانوقــد صــد. اإلقليمي ــه /ر يف حزي  املنــشور الــذي حيمــل  ٢٠١٠يوني
  ".استعراض إمجايل وبيبليوغرافيا مشروحة للمنشورات احلديثة: هتريب املهاجرين"عنوان 

  


