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  السادسةالدورة 
 ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩-١٥فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت)ج (٢البند 

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

        مكافحة 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 
   اجلرمية املنظَّمةل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة والبحر واجلو، املكمِّ

      عرب الوطنية
  تقرير من األمانة    

    
    مةمقدِّ  -أوالً  

 عـرب الوطنيـة   اجلرميـة املنظَّمـة  ألطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة   يف قرار مؤمتر ا     -١
تنفيــذ بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو،    " املعنــون ٥/٣

، طلـب املـؤمتر إىل األمانـة        " عـرب الوطنيـة    اجلرميـة املنظَّمـة   املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة      
اعاً لفريق من اخلـرباء إلعـداد ورقـة مناقـشة بـشأن هتريـب املهـاجرين عـن طريـق                     أن تعقد اجتم  

 أدوات ملساعدة الدول األطـراف يف مـساعيها مـن أجـل تعزيـز سـالمة وأمـن                   ، وأن تضع  البحر
وثائق السفر واهلوية وتشجيع التعاون بـني الـدول األطـراف بغيـة وضـع حـد إلسـاءة اسـتعمال               

───────────────── 

  *  CTOC/COP/2012/1.  
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 األمانـة أن تقـّدم إليـه يف دورتـه الـسادسة تقريـراً       لـب املـؤمتر إىل  كمـا ط . وثائق السفر أو اهلوية 
عـن األنــشطة املــضطلع هبــا علـى الــصعيدين الــدويل واإلقليمــي مـن أجــل تــشجيع ودعــم تنفيــذ    
بروتوكول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو، املكّمـل التفاقيـة األمـم                

ت اإلقليميـة والدوليـة     ، وذلك بالتنسيق مـع املنظمـا      رب الوطنية  ع اجلرمية املنظَّمة املتحدة ملكافحة   
  .ذات الصلة

ورحَّب املؤمتر يف ذلك القرار بنتائج املشاورات اليت عقدها اخلرباء احلكوميـون خـالل                -٢
 ٣إنشاء فريق عامل مؤقت حكومي دويل مفتوح العضوية وفقـا للفقـرة             قرَّر  الدورة اخلامسة و  

 مـن  ٢ عـرب الوطنيـة، والفقـرة    اجلرميـة املنظَّمـة  األمـم املتحـدة ملكافحـة      من اتفاقية٣٢من املادة   
 املـشورة إليـه   ، لكـي يـسدي      ه مـن النظـام الـداخلي للمـؤمتر، يرأسـه أحـد أعـضاء مكتبـ                ٢املادة  

وعــالوة علــى . ويــساعده علــى تنفيــذ واليتــه املتعلقــة بربوتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين  
مـشاورات  فريق العامل املؤقت احلكومي الدويل املفتـوح العـضوية          املؤمتر أن يعقد ال   قرَّر  ذلك،  

خـــالل دورة املـــؤمتر الـــسادسة مـــن أجـــل تبـــادل املعلومـــات عـــن مجلـــة أمـــور منـــها اخلـــربات 
  .واملمارسات يف جمال تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين

م املتحـدة  ويتضمن هذا التقريـر معلومـات عـن األعمـال الـيت اضـطلع هبـا مكتـب األمـ                  -٣
 يف تنفيــذ بروتوكــول مكافحــة   األطــرافلــدعم الــدول) املكتــب (املعــين باملخــدرات واجلرميــة 

  .هتريب املهاجرين
    

    ٥/٣تنفيذ قرار املؤمتر   -ثانياً  
    ورقة املناقشة املتعلقة بتهريب املهاجرين عن طريق البحر  - ألف  

ــالقرار   -٤  / أيلــول١٥ إىل ١٣ مــن  لفريــق اخلــرباء، عقــد املكتــب اجتماعــاً ٥/٣عمــال ب
وحـضره خـرباء    .  إلعداد ورقة مناقشة بشأن هتريب املهاجرين عن طريق البحر         ٢٠١١سبتمرب  

متمرســون يف هــذا الــشأن مــن منــاطق خمتلفــة، مبــا يــشمل غــرب أفريقيــا وشــرق آســيا واحملــيط  
ة اهلــادئ وغــرب أوروبــا وجنوهبــا، وأمريكــا الــشمالية والوســطى، وكــانوا ميثلــون نظمــا قانونيــ 

  :وناقش اخلرباء املواضيع التالية. متنوعة ومناظري عملياتية شىت
 تالتعــاريف واألمنــاط واالجتاهــا" حالــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق البحــر   )أ(  
  والنطاق؛
األشــخاص الــضالعون يف عمليــة التــهريب وأدوارهــم ومــسار  : طرائــق العمــل  )ب(  

  التهريب وأجرة التهريب واألرباح؛
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اهليئات املعنية وأدوارها يف التصدي لتهريب املهاجرين عن        : تحقيقالتصدي وال   )ج(  
طريــق البحــر، مبــا يــشمل اكتــشاف عمليــات التــهريب واعتراضــها وعمليــات اإلنقــاذ يف البحــر    

  بني العاملني على الربِّ؛وتوفري احلماية واملساعدة وعمليات االستقصاء البحرية والتحقيق مع املهرِّ
التعاون فيما بني خمتلف القطاعـات والوكـاالت، والتنـسيق      : التنسيق والتعاون   )د(  

والتعـاون يف جمــال العدالــة اجلنائيــة علــى الـصعيد الــوطين وعلــى الــصعيد الــدويل؛ والتــشارك يف   
  .مات وتبادهلا على الصعيد الدويلاملعلو
وعــالوة علــى ذلــك، تبــادل اخلــرباء معلومــات عــن التحــديات واملمارســات اإلجيابيــة      -٥
لقة مبجاهبة هتريب املهاجرين عـن طريـق البحـر، وبأعمـال التحقيـق واملالحقـة القـضائية يف                   املتع

  .حاالت هتريب املهاجرين عن طريق البحر، ومبنع تلك اجلرمية والتعاون على التصدي هلا
 )١(وكان اهلدف من ورقة املناقشة، اليت أعدت عن هتريب املهاجرين عن طريـق البحـر                -٦

، هـو اسـتخالص اخلـربات الفنيـة     ٢٠١١د اجتمـاع فريـق اخلـرباء يف عـام     وأصدرها املكتب بعـ  
من طائفة متنوعة من التجارب املستمدة من بلدان املنشأ والعبـور واملقـصد بغـرض زيـادة فهـم        

أما غاياهتـا الـشاملة، فكانـت تتمثـل يف          . هذه املسألة والتحديات اليت تواجه الدول يف معاجلتها       
 هتريب املهاجرين عن طريق البحر وفحص إطارها والتحديات الـيت           توفري منظور عاملي ملشكلة   

  .تعترض معاجلتها والتوصية بتدابري ملموسة لتعزيز تدابري التصدي هلا
ــيت          -٧ ــة ال ــشات العام ــن املناق ــشة اســتمدت م ــر واملناق ــة مقترحــات للنظ ــضمن الورق وتت

  .لطات واملنظمات املعنيةأجريت أثناء اجتماع فريق اخلرباء واملشاورات اليت أجريت مع الس
وعالوةً على ذلك، تقترح الورقة عددا مـن التـدابري الـيت ميكـن للـسلطات احلكوميـة أن                     -٨

تتخـذها الكتـشاف املهـاجرين املهـرَّبني واعتراضـهم وإنقـاذهم وإنـزاهلم مـن الـسفن ومــساعدهتم          
ك القانونيـة   ومحاية حقوقهم مبا يتفـق مـع بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين وسـائر الـصكو                  

ــسالمة األرواح يف البحــر و    ــة ل ــة الدولي ــل االتفاقي ــة مث ــة للبحــث  الدولي ــة الدولي ــاذاالتفاقي    واإلنق
  .يف البحر

وُتمحِّص هذه الورقة أيـضا اإلطـار التـشريعي الـالزم للتحقيـق واملالحقـة القـضائية يف                     -٩
 علـى مـنت الـسفن    حاالت هتريب املهاجرين عن طريق البحر، وأساليب التعـرف علـى املهـربني       

  .واحلاجة إىل التحقيق مع املهربني العاملني على الربِّ

───────────────── 

-_www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper  انظر  )1(  

_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf.  
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ويــشمل البــاب اخلــاص بــاملنع يف الورقــة أســاليب معاجلــة األســباب اجلذريــة لتــهريب      -١٠
وينظر أيضا يف اعتـراض سـفن التـهريب قبـل           . املهاجرين عن طريق البحر والتوعية هبذه اجلرمية      

ــدابري    ــالع واحلاجــة إىل ت ــادل      اإلق ــات وتب ــل حتــسني أســاليب البحــث ومجــع البيان ــة، مث وقائي
ويبحث الفصل اخلاص بالتعاون الدويل كيف ميكن للتعاون، على النطاقني الـدويل            . املعلومات

  .والثنائي وفيما بني اهليئات، أن يسهم يف التصدي لتهريب املهاجرين
    

  تعزيز سالمة لدول األطراف يف مساعيها من أجل لملساعدة ادوات األ  - باء  
وأمن وثائق السفر واهلوية وتشجيع التعاون بني الدول األطراف بغية وضع 

    حد إلساءة استعمال وثائق السفر أو اهلوية
تعزيز سالمة وأمـن    ، ومن أجل مساعدة الدول األطراف على        ٣/٥عمال بقرار املؤمتر      -١١

 وضـع حـد إلسـاءة اسـتعمال     وثائق السفر واهلوية وتشجيع التعاون بـني الـدول األطـراف بغيـة          
ــة  ــسفر أو اهلوي ــائق ال ــون    وث ــدريب النمــائطي املعن ــامج الت ــشر املكتــب برن  Introduction to، ن

Security Document Examination: Training Programme and Trainers’ Guide )  مـدخل إىل
هم يف إعـداد    وقد سـا  . (ST/NAR/44)) بنيبرنامج تدريب ودليل للمدرِّ   : فحص الوثائق األمنية  

الوكالة األوروبية إلدارة التعاون العمليايت علـى       هذه األداة خرباء ومنظمات شريكة، من بينها        
، واملنظمـة الدوليـة للطـريان       )فـرونتكس  (االحتـاد األورويب   احلدود اخلارجية للدول األعضاء يف    

املنظمة الدوليـة للـهجرة      و برنامج املساعدة التدريبية يف جمال التحقيقات اجلنائية الدولية       املدين و 
  ).اإلنتربول(واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

التوعيــة باســتخدام وثــائق ) أ: (وهتــدف هــذه األداة إىل مــساعدة الــدول علــى مــا يلــي   -١٢
اســتحداث ) ج(زيــادة املعرفــة جبوانــب الــصنع املــشروع لوثــائق اهلويــة؛   ) ب(اهلويــة املــزورة؛ 

استحداث منـهجيات للتعـرف     ) د(ة املزورة والتعرف عليها؛     منهجيات الستعراض وثائق اهلوي   
حتديــد األركــان املعرفيــة ) هـــ(علــى وثــائق اهلويــة األصــلية املــستخدمة يف عمليــات االحتيــال؛   

إدراج ) و(فهــا؛ يللفحــوص اجلنائيــة األساســية للوثــائق فيمــا يتعلــق بــصنع الوثــائق وكيفيــة تزي  
  .ن للتدريباملفاهيم املقدَّمة يف برنامج منائطي مر

ــدرات الفئــات           -١٣ ــارات وق ــارف ومه ــة مع ــذا تنمي ــدريب ه ــامج الت ــاق برن ــشمل نط وي
  :املستهدفة التالية، وهي

ــذين تـــشمل      )أ(   ــدود، الـ ــة احلـ ــسؤويل مراقبـ ــوط األوىل، مثـــل مـ مـــسؤولو اخلطـ
وميكـن  . مسؤولياهتم الفحص السريع لكمٍّ كبري من جوازات الـسفر وغريهـا مـن وثـائق اهلويـة                
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هـذه الوثـائق أساسـا إلجـراء حتقيـق مـا أو ميكـن أن تـستخدم كـدليل إذا مـا كانـت             أن تشكل   
  .مزورة أو كانت صحيحة ولكنها مستخدمة ألغراض احتيالية

 يف جمـال   األساسـية خرباء الفحص اجلنائي للوثائق الذين ينمون خرباهتم الفنيـة          )ب(  
  فحص الوثائق هبدف إثبات صحتها؛

ن اجلـوازات الـذين يفحـصون جـوازات الـسفر أو         القنصليات أو شؤو   موظفو  )ج(  
وثائق اهلوية الثانوية ويقيمون مدى صحتها من أجل إصدار اجلوازات والتأشريات وغـري ذلـك          

  .من وثائق السفر
موظفو إنفاذ القوانني وغريهـم مـن املـوظفني الـذين تـشمل واجبـاهتم التحقـق                   )د(  

  فة من وثائق اهلوية؛من صحة هوية األشخاص الذين يستخدمون أشكاال خمتل
ــارير          )ه(   ــع تق ــاملون م ــصني ممــن يتع ــن املخت ــم م ــة وغريه ــة اجلنائي ممارســو العدال

ــرَّزة خـــالل      ــستندية احملـ ــة املـ ــات أو األدلـ ــارير التحريـــات والتحقيقـ ــة أو تقـ املختـــربات اجلنائيـ
  .التحقيقات أو سري اإلجراءات القانونية

 تعزيـز قـدرة املـوظفني العـاملني، مثـل           وجرى اختبار جمموعـة األدوات يف بنمـا هبـدف           -١٤
 على اسـتخدام    ،مسؤويل اخلطوط األوىل وخرباء الفحص اجلنائي للوثائق وأعضاء النيابة العامة         

م املكتـب حلقـيت عمـل    ونظَّـ . أساليب فحـص الوثـائق األمنيـة ملكافحـة اجلـرائم املتعلقـة باهلويـة         
اجلنـائي للوثـائق وأعـضاء النيابـة        إقليميتني حضرمها مـسؤولو اخلطـوط األوىل وخـرباء الفحـص            

  .فادور وغواتيماال ونيكاراغوالة والسيالعامة من كل من بنما وبليز واجلمهورية الدومينيك
يف بـريو   " بنيتدريب املدرّ "وعالوةً على ذلك، فقد ُنظِّمت ثالث حلقات عمل بشأن            -١٥

 الفحــص اجلنــائي  واجلمهوريــة الدومينيكيــة وكوســتاريكا ملــسؤويل اخلطــوط األوىل وخــرباء     
ــة يف كــل مــن     ــة العام ــائق وأعــضاء النياب ــاراغواي وأوروغــواي إكــوادورللوث ــز وب  وبنمــا وبلي

 واجلمهوريــة الدومينيكيــة والــسلفادور وشــيلي    وبــريو )القوميــات املتعــددة-دولــة(وبوليفيــا 
ــدوراس  واملكــسيك وكوســتاريكا وغواتيمــاال ــة العمــل هــذه   . ونيكــاراغوا وهن ومسحــت حلق

عارف واملمارسات الفضلى بشأن مسائل خمتلفـة تتـراوح بـني كـشف الوثـائق املـزورة        بتبادل امل 
  .على احلدود وإجراءات احملاكمة، وروَّجت تدابري لتعزيز التعاون الوطين والدويل

ــائق، فقــد نظَّــ       -١٦ ــائي للوث ــوفري معــدات متقدمــة للفحــص اجلن م املكتــب وعــالوة علــى ت
م ىل لتدربيهم على استخدام املعـدات اجلديـدة، كمـا قـدَّ           دورات تدريبية ملسؤويل اخلطوط األو    

دورة استهاللية أساسية يف جمموعة خمتارة من املطارات يف بلدان اجلنوب األفريقي عـن فحـص        
ــزورة  ــائق امل ــدى       . الوث ــام ل ــم الع ــة والفه ــارف العام ــن املع ــة م ــدورات التدريبي ــذه ال وزادت ه
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وهيأت الفرصة أيضا للمـوظفني     . ثائق املزورة مسؤويل مراقبة احلدود بشأن فحص الوثائق والو      
 خمتلفة للتدريب سويا ووضع معايري واستراتيجيات مشتركة للتعـرف علـى الوثـائق              تمن إدارا 

  .املزورة والتعامل معها
    

    سألة هتريب املهاجرينالفريق العامل املعين مب  - جيم  
، الـذي أنـشأه     ب املهـاجرين  سألة هتريـ  ، عقد الفريق العامل املعـين مبـ       ٥/٣عمال بالقرار     -١٧

ومشلــت . ٢٠١٢يونيــه / حزيــران١مــايو إىل / أيــار٣٠املــؤمتر، أول اجتمــاع لــه يف الفتــرة مــن 
ــات          ــها التجــرمي والتحري ــن بين ــسائل، كــان م ــن امل ــة واســعة م ــدها طائف ــيت اعتم التوصــيات ال

واجملــاالت والتحقيقــات واملالحقــات القــضائية واحلمايــة واملــساعدة والوقايــة والتعــاون الــدويل  
  .CTOC/COP/WG.7/2012/6وتقرير االجتماع منشور يف الوثيقة . املقترحة لألعمال املقبلة

    
    أنشطة املكتب الداعمة لتنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين  -ثالثاً  

م املـساعدة التقنيـة إىل الـدول علـى كـل مـن الـصعيد                ، واملكتـب يقـدِّ    ٢٠١٠منذ عـام      -١٨
الوقايــة والتوعيــة؛ ومجــع البيانــات والبحــث؛   : ي والــوطين يف اجملــاالت التاليــة العــاملي واإلقليمــ

واملــساعدة التـــشريعية؛ والتخطـــيط االســـتراتيجي ووضـــع الـــسياسات؛ وتـــدابري نظـــم العدالـــة  
  .اجلنائية؛ واحلماية والدعم؛ والتعاون اإلقليمي والدويل

تـب اجتمـاعني للـدول      ، عقد املك  ٢٠١٢مايو  / أيار ٣١ و ٢٠١٢مارس  / آذار ٣٠ويف    -١٩
األطراف من أجل تقدمي اسـتعراض شـامل لألعمـال الـيت ينـهض هبـا يف جمـال املـساعدة التقنيـة                       
هبدف مساعدة الـدول علـى تنفيـذ بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين ومـن أجـل مناقـشة                      

  .التحديات واألولويات املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول
    

    الوقاية والتوعية  - ألف  
، أنـتج املكتـب فيلمـا بغـرض توعيـة وتـدريب ممارسـي العدالـة اجلنائيـة                   ٢٠١١ام  يف ع   -٢٠

، كمـا أنـتج مقطـع فيـديو قـصري           "يب املهـاجرين  ال ملهـرِّ  التصدي الفعّـ  : السبل والوسائل "بعنوان  
وُدبلـج الفـيلم إىل العربيـة والفرنـسية وُعـرض      . للتوعية جبرمية هتريـب املهـاجرين   ) فيديو كليب (

  . الة اجلنائية يف إطار أنشطة بناء القدرات العدممارسيعلى 
 املكتـــب محلـــة للتوعيـــة يف نيجرييـــا تتـــضمن تعـــيني ســـفري للنوايـــا احلـــسنة كمـــا يعـــّد  -٢١

ــصمّ    ــسوجات مـ ــداد منـ ــة وإعـ ــسية للتوعيـ ــتحداث أدوات رئيـ ــشورات  واسـ ــصا ومنـ مة خصيـ
  . وشعار من أجل احلملة ووضع أناشيد هلا) كتيبات وملصقات(
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م املكتب بالتعاون مع احلكومة املكـسيكية مـؤمترا دوليـا           ، نظّ ٢٠١٢ريل  أب/ويف نيسان   -٢٢
التحديات القائمة وجوانب التقدم احملققة يف تنفيذ بروتوكـول         : هتريب املهاجرين "حتت عنوان   

، هبـدف التـرويج لتنفيـذ الربوتوكـول         "مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الـرب والبحـر واجلـو          
ــسياسي اإلقليمــي    يف املكــسيك وأمريكــا الوســط  ــى جــدول األعمــال ال ــسألة عل . ى ووضــع امل

مـه  وشاركت وسائل اإلعالم قبل املؤمتر وأثناء انعقاده، وأنتج املكتـب فـيلم فيـديو للتوعيـة عمّ                
 من أجل التوعية العامـة باملخـاطر الـيت ينطـوي عليهـا              اإلعالمعلى الشركاء الرئيسيني ووسائل     

  . هتريب املهاجرين
    

    انات والبحوثمجع البي  - باء  
حتتـــاج الـــدول األطـــراف إىل اكتـــساب معـــارف قائمـــة علـــى األدلـــة بـــشأن هتريـــب     -٢٣

املهاجرين واألفعال ذات الصلة على كـل مـن الـصعيد الـوطين واإلقليمـي والعـاملي حـىت تتخـذ                     
ولكن قـدرات الكـثري مـن الـدول األطـراف علـى مجـع وحتليـل البيانـات                   . تدابري فعالة على بينة   

وقـد اسـتحدث املكتـب عـددا مـن األنـشطة البحثيـة              . ذه اجلرميـة حمـدودة بوجـه عـام        املتصلة هبـ  
  .وأنشطة مجع البيانات ملساعدة الدول على توسيع دائرة علمها هبذه اجلرمية

وأعدَّ املكتب جمموعة من االسـتبيانات لكـي يـستخدمها البـاحثون عنـد إجـراء حبـوث                  -٢٤
ا هتـدف إليـه هـذه االسـتبيانات مجـع املعلومـات        ومن ضـمن مـ    . ميدانية بشأن هتريب املهاجرين   

ــا  ــات       تعــن اجتاه ــا يف عملي ــدى تورطه ــها وم ــة وأســاليب عمل ــة املنظم ــات اإلجرامي  اجلماع
ــهريب وأرباحهــا  ــها     . الت وهــذه االســتبيانات مــصنفة حــسب الفئــات املــستهدفة، الــيت مــن بين

ون، والقـضاة، وأعـضاء النيابـة       املهاجرون املهرَّبون واحملتملون، وموظفو إنفاذ القـوانني، واحملـام        
  .العامة، واملنظمات غري احلكومية واهليئات احلكومية الدولية

 The Role of Organized Crime in the، أصدر املكتب تقريرا بعنوان ٢٠١١ويف عام   -٢٥

Smuggling of Migrants from West Africa to the European Union ) يف اجلرميـة املنظَّمـة  دور 
واسـتند يف إعـداده إىل اسـتعراض     )٢(،)ب املهاجرين من غرب أفريقيـا إىل االحتـاد األورويب   هتري

مكتيب وحبث ميداين أجري يف الـسنغال ومـايل والنيجـر ونيجرييـا، وسـوف يتـاح هـذا التقريـر                     
ومـن بـني الدراسـات األخـرى الـيت نـشرها املكتـب              . باللغات اإلنكليزية والربتغاليـة واإلسـبانية     

قصائية عن هتريب املهاجرين من أفريقيا إىل أوروبا عرب البحر املتوسـط، اسـتند فيهـا         دراسة است 
إىل حبث ميـداين أجـري يف إيطاليـا واجلزائـر ومالطـة ومـصر واليونـان، ومنـها أيـضا تقريـر عـن                    

───────────────── 

  .www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Report_SOM_West_Africa_EU.pdf انظر  )2(  
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 املنظمــة يف هتريــب جلماعــات اإلجراميــةهتريــب املهــاجرين يف نيجرييــا، ودراســة عــن ضــلوع ا 
  .املهاجرين واالجتار باألشخاص يف اجلنوب األفريقي

ويقـدم  . كما نشر املكتب جمموعة مـن التقـارير البحثيـة عـن هتريـب املهـاجرين يف آسـيا                    - ٢٦
أحدها استعراضا مواضيعيا ملشكلة هتريب املهاجرين يف آسيا وثبتـا ببليوغرافيـا مـشروحا يف هـذا                 

استقصائية بالغة األمهية للمنشورات البحثية الصادرة يف هـذا املوضـوع           ر دراسة   الشأن، وهو يوفّ  
يتـضمن أوهلمـا استعراضـا      : وينقـسم التقريـر إىل جملـدين      . ويرصد الثغرات املعرفية يف هذا الـشأن      

مواضيعيا عميقا لألدبيات املتصلة بكل بلد مشمول بالدراسة مصنفةً حسب املواضـيع الرئيـسية؛              
 أيضا فهرٌس باجلهـات القائمـة مبكافحـة         وأُعّد. يتضمن ثبتا ببليوغرافيا مشروحا   أما اجمللد الثاين، ف   

ذة يف هــذا الــشأن، وذلــك لرصــد املعلومــات هتريــب املهــاجرين واالجتــار بالبــشر واألنــشطة املنفّــ 
وأخــريا، فقــد وضــع أيــضا . األساســية املتعلقــة بالتــدابري الــيت تتخــذها الــدول بــشأن تلــك اجلــرائم

ويفحـص التقريـر التـدفقات      . عامالت املالية املتصلة بتهريب املهاجرين مـن آسـيا        حتليل شامل للم  
  .املالية بني خمتلف العناصر الضالعة يف هتريب املهاجرين يف آسيا وأوروبا

ويساعد املكتب مباشرة الدول على تنمية قدراهتا على مجع وحتليل املعلومـات املتـصلة      -٢٧
بـشأن هتريـب األشـخاص واالجتـار        الوزاريـة   باحثات بـايل    مويف إطار دعم    . بتهريب املهاجرين 

، استحداث املكتب آلية لإلبالغ الطـوعي تـستخدم   هبم وما يتصل بذلك من جرائم عرب وطنية       
يف مجــع املعلومــات املتعلقــة بتــهريب املهــاجرين واألفعــال ذات الــصلة بغــرض تعزيــز عمليــات   

ــسياس    ــل االســتراتيجي لالســتنارة هبــا يف وضــع ال ــاليمي   التحلي ــصعيد األق ات علــى كــل مــن ال
ــوطين  ــسر مجــع       . واإلقليمــي وال ــات وتي ــا املعلوم ــت بتكنولوجي ــى اإلنترن ــة تعمــل عل وهــي آلي

البيانــات املتعلقــة بتــهريب املهــاجرين واألفعــال ذات الــصلة، مبــا يــشمل اهلجــرة غــري النظاميــة،  
للتــدريب علــى التحليــل وُيكمِّــل هــذه اآلليــة برنــامٌج . وتبادهلــا واســتخدامها ألغــراض التحليــل

: العمليايت واالستراتيجي لتهريب املهاجرين، يتألف من ثالث مراحل متصلة باألهـداف التاليـة    
تعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القوانني على التحليل العمليايت للحاالت اليت تنطوي علـى هتريـب              ) أ(

عزيـز قـدرة كـل    ت) ب(للمهاجرين من أجـل دعـم التحقيقـات يف هـذا الـشأن بطريقـة فعالـة؛ و          
جهاز من أجهزة إنفاذ القـوانني علـى التحليـل االسـتراتيجي حلالـة هتريـب املهـاجرين يف بلـده،                     

؛ إزاءهــامــن أجــل التعــرف علــى االجتاهــات العامــة واملخــاطر والتهديــدات ووضــع سياســات    
 مبــــا ميكـــن أن يتيحــــه هلـــم التحليــــل العمليــــايت    كبــــار املـــسؤولني اإلداريــــني تعريـــف ) ج(و

  .سيريهاي من فعالية يف إسناد األنشطة وتتيجواالسترا
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    املساعدة التشريعية  - جيم  
يلزم للدول األطراف، حىت تتمكن مـن تنفيـذ بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين                   -٢٨

تنفيـذا فعــاال، أن جتــرِّم أفعــاال حمــددة وأن تعتمـد سلــسلة مــن التــشريعات أو التــدابري اإللزاميــة،   
املنـــشور يف تـــشرين  نون النمـــوذجي ملكافحـــة هتريـــب املهـــاجرين،    القـــا املبينـــة تفـــصيال يف  

 الـدول    األحكـام ملـساعدة    ويوفر القانون النموذجي جمموعة شاملة مـن      . ٢٠١٠أكتوبر  /األول
 وقــد روعيــت املرونــة يف تــصميمها مبــا  لتنفيــذ الربوتوكــول،املناســبة علــى اعتمــاد التــشريعات 

وقــد وضــع . ة واســعة متنوعــة مــن الــنظم القانونيــللوفــاء باالحتياجــات احملــددة جملموعــةيكفــي 
القانون النموذجي بالتشاور مع طائفة واسعة مـن اخلـرباء مـن بلـدان املنـشأ والعبـور واملقـصد،                    

  )٣(.اإلنترنتوميكن االطالع عليه خبمس من لغات األمم املتحدة الرمسية على 
ورة واملـساعدة القانونيـة   وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، واصـل املكتـب تقـدمي املـش           -٢٩

لصائغي التشريعات والقضاة وأعضاء النيابة العامة من خالل حتليل الثغرات التـشريعية وتنظـيم              
ــشريعية    ــصياغة الت ــة لل ــات عمــل إقليمي ــرات     . حلق ــل للثغ ــى وجــه اخلــصوص حتلي وأُجــري عل

اجلزائـر  (قيـا  ومشـال أفري  ) بوركينا فاسو والـرأس األخـضر ونيجرييـا       (التشريعية يف غرب أفريقيا     
ــستان وطاجيكــستان وقريغيزســتان   (وآســيا الوســطى  ) ومــصر واملغــرب  أوزبكــستان وتركمان
ــا الوســطى   ) وكازاخــستان ــتاريكا    (واملكــسيك وأمريك ــاال وكوس ــسلفادور وغواتيم ــا وال بنم

ــا ) ونيكــاراغوا وهنــدوراس إثيوبيــا وإريتريــا وأوغنــدا وجــزر القمــر ومجهوريــة   (وشــرق أفريقي
وسيـشيل والـصومال وكينيـا        وجيبـويت   مـع اسـتعراض عـام للتـشريع البورونـدي          ترتانيا املتحـدة  

مت املـساعدة إىل    وعـالوةً علـى ذلـك، قُـدِّ       . ويف باكستان وكولومبيا  ) ومدغشقر وموريشيوس 
ليبيا ونيجرييا وبلدان أمريكا الوسطى يف استعراض مشاريع تشريعاهتا وُعقـدت حلقـات عمـل               

وُعقـدت حلقتـا    . مـن بوركينـا فاسـو والـرأس األخـضر         للتحقق من صـحة التـشريعات يف كـل          
  .  يف آسيا الوسطى وشرق أفريقيانعمل إقليميتا

    
    التخطيط االستراتيجي ورسم السياسات  - دال  

 International Framework for Action to Implement ٢٠١١أصدر املكتـب يف عـام     -٣٠

the Smuggling of Migrants Protocol )تنفيذ بروتوكـول مكافحـة هتريـب    لدويل إطار العمل ال
ت مــن خــالل التــشاور مــع اخلــرباء لــدعم جهــود الــدول    وهــو أداة تقنيــة أعــّد)٤(،)املهــاجرين

───────────────── 

  .http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_SOM_A_ebook_V1052714.pdfانظر   )3(  
-www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/international-framework-for-actionانظر   )4(  

to-implement-the-smuggling-of-migrants-protocol.html.  
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وهــو يعــاجل علــى حنــو شــامل   . األطــراف يف جمــال التخطــيط االســتراتيجي ورســم الــسياسات  
ــشأن املنــ        ــة للربوتوكــول ب ــداف األربع ــة باأله ــراف املتعلق ــدول األط ــات ال ــة التزام ع واملالحق

ر خارطة طريق للتعـرف     القضائية والتحقيق، واحلماية واملساعدة، والتعاون والتنسيق، وهو يوفّ       
  .على الثغرات اليت تشوب تنفيذ الربوتوكول

ــصدي         -٣١ ــة املتخــذة للت ــة اجلنائي ــدابري العدال ــيم ت ــل لتقي ــؤخرا بوضــع دلي ــام املكتــب م وق
علــى احتياجــات الــدول األطــراف وحتــسني  لتــهريب املهــاجرين بغيــة التعــرف بــصورة أفــضل   

ويفحص هذا الدليل اجلديد جوانب من قبيـل األطـر القانونيـة،            . العمل على تنفيذ الربوتوكول   
ــة،     ــتخبارات اجلنائيـ ــوظفني، واالسـ ــيم املـ ــشرية وتنظـ ــوارد البـ ــة، واملـ وآليـــات التنـــسيق الوطنيـ

ــة احلــدود، ومــسؤولية الناقــ    ــه، ومراقب ــق وإجراءات ــة،  وصــالحيات التحقي ــدوريات البحري ل وال
واملالحقــة القــضائية، والقــضاء، والتعــاون الــدويل، ووثــائق األمــن والــسفر، وتــدابري املــساعدة    

 مـن أجـل     بيانـا بتـدابري   وهـو يتـضمن     . واحلماية، والوقاية والتوعية، والبحـث ومجـع املعلومـات        
اإلجــراءات تقيــيم ســبل التــصدي لتــهريب املهــاجرين بالتــشريعات والتحقيقــات واملالحقــات و

ــة  ومــن أجــل دمــج املعلومــات واخلــربات املــستمدة مــن هــذه التقييمــات يف    القــضائية واإلداري
  .استراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية ناجحة

ضــع لــدعم مباحثــات بــايل، املعلومــات عــن   وجيمــع نظــام اإلبــالغ الطــوعي، الــذي وُ   -٣٢
التحليــل االســتراتيجي لكــي  هتريــب املهــاجرين واألفعــال ذات الــصلة بغــرض تعزيــز عمليــات   

وقــد . يــستنار هبــا يف وضــع الــسياسات علــى كــل مــن الــصعيد األقــاليمي واإلقليمــي والــوطين   
ذة يف نيجرييا واجلنوب األفريقـي الـسياسات واإلجـراءات الوطنيـة            فحصت أيضا البحوث املنفّ   

  .واإلقليمية املعمول هبا للتصدي لتهريب املهاجرين واالجتار باألشخاص
    

     نظم العدالة اجلنائية املتخذة يف إطارتدابريال  - هاء  
 بأمهيـــة األعمـــال الـــيت هنـــضت هبـــا أفرقـــة اخلـــرباء يف  ٥/٣اعتـــرف املـــؤمتر يف قـــراره   -٣٣

 متعمِّق بشأن التحقيـق يف جـرائم هتريـب           تدريب  لوضع دليل  استضافها املكتب  اليت   اجتماعاهتا
املستخدم كأداة للمساعدة التقنيـة يف عـام        وقد نشر هذا الدليل     . املهاجرين ومالحقة مرتكبيها  

وقـد  . ال لتـهريب املهـاجرين    للمساعدة على بناء قدرات الدول علـى التـصدي الفعّـ           )٥(٢٠١١
دليـــل التـــدريب األساســـي علـــى التحقيـــق يف هتريـــب املهـــاجرين  "وضـــع الـــدليل الســـتكمال 

───────────────── 

-www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/in-depth-training-manual-onانظر   )5(  

smuggling-of-migrants.html.  
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تحقيـق يف تلـك اجلـرائم       ولتـوفري رؤى متبـصرة لـتفهم كيفيـة ال          )٦("واملالحقة القضائية ملرتكبيـه   
ــ. ومالحقــة مرتكبيهــا إىل اإلســبانية مــع تطويــع نــصه  " دليــل التــدريب األساســي "رجم وقــد ُت

كمـا  . ليتواءم مع خصائص الواقع احمللي واالحتياجات املطلوبة يف املكسيك وأمريكا الوسـطى           
ع احتياجاهتـا   ستخدم الدليالن التدريبيان لدى بلدان معينة، مثل غانا، حيث كُيِّف مضمونه م           ُي
وتــضاف إىل ذلــك أداة تــدريب أخــرى ُتعــدُّ أول منيطــة  . دجمــت منائطــه يف براجمهــا التدريبيــةوأُ

لربنامج للتعلم اإللكتروين بشأن هتريب املهاجرين، وقد أُعدت لكـي تـصل إىل عـدد أكـرب مـن                 
  .ممارسي العدالة اجلنائية

ناد إىل األدوات التدريبيــة الــيت ونفَّــذ املكتــب طائفــة مــن أنــشطة بنــاء القــدرات باالســت  -٣٤
ــدريب    ــيلم الت ــشمل الف ــا ي ــون  اســتحدثها، مب ــدربني  "ي املعن ــسبل والوســائل وملحوظــات امل ، "ال

ملساعدة الدول يف سـعيها إىل توعيـة ممارسـي العدالـة اجلنائيـة وتعزيـز قـدراهتم يف مشـال أفريقيـا              
مي التدريب خـرباء مـن      وشارك بدور نشط يف تقد    . وغرهبا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا     

واهليئــات ) مثــل شــرطة احلــدود الفرنــسية ووكالــة متخصــصة يف نيجرييــا      (اهليئــات الوطنيــة  
وحدة التعـاون القـضائي التابعـة لالحتـاد          و )اليوروبول (مثل مكتب الشرطة األورويب   (اإلقليمية  
  ).اإلنتربولمثل (واملنظمات الدولية )) اليوروجست (األورويب

بيل االختبار، برنامج لتـدريب املـدربني بالتعـاون مـع مـسؤويل اهلجـرة يف                وُنفذ، على س    -٣٥
ويتـألف الربنـامج مـن      . ٢٠١٢مـارس   / إىل آذار  ٢٠١١نـوفمرب   /غانا يف الفترة مـن تـشرين الثـاين        
وأتـاح  . ق وُيستكمل حبلقة عمل بشأن مهارات العرض والتقدمي       مراحل للتوعية وللتدريب املتعمّ   

بني لتدريب وحدات التنـسيق اخلاصـة واملـوظفني ذوي الـصلة علـى          دّرهذا تكوين جمموعة من امل    
  .اكتشاف عمليات هتريب املهاجرين والتحقيق فيها بأساليب من بينها التعاون الدويل

ت دورة ، وأُعـدّ ٢٠١١فريقيا يف عـام    قييم الحتياجات التدريب يف جنوب أ     وأُجري ت   -٣٦
ي   بـين وغسل األموال ونفذت على حنو جتريـ       تدريبية متخصصة عن الروابط بني هتريب املهاجر      

ــام  ــة عمـــل تدريبيـــة . ٢٠١٢يف الكـــامريون يف عـ ــةوُعقـــدت حلقـ ــام  إقليميـ  يف ٢٠١٢ يف عـ
كولومبيــا مــن أجــل حمققــي الــشرطة وضــباط احلــدود املــسؤولني عــن التــدريب علــى التــصدي  

هـزة   أجـل مـوظفي أج     ن وطنيـة بنجـاح مـ      ةوُنظمـت حلقـات عمـل تدريبيـ       . لتهريب املهاجرين 
إنفاذ القوانني، ومن بينهم موظفو شؤون اهلجـرة وأعـضاء النيابـة العامـة والقـضاة يف باكـستان                   

  . ومصر واملغرب وأماكن أخرى
    

───────────────── 

-www.unodc.org/documents/human-trafficking/Basic_Training_Manual_e-book_E_Introduction_10انظر   )6(  

54402_June_2010.pdf.  



 

12 V.12-54700 

 

CTOC/COP/2012/5    

    احلماية والدعم  - هاء  
ــ  -٣٧ د املكتــب علــى أحــد أهــداف الربوتوكــول خــالل اســتحداث أدوات وضــع    لقــد أكَّ

ومـن بـني األنـشطة      . محايـة حقـوق املهـاجرين     : املعايري ويف إطار البناء املنهجي للقدرات، وهو      
احملددة املتصلة هبذا اجلانب تنظيم عمليـات لتقيـيم الـصلة بـني أجهـزة العدالـة اجلنائيـة ومقـدمي            
اخلــدمات للــضحايا فيمــا يتعلــق بتــوفري احلمايــة واملــساعدة لألشــخاص املتجــر هبــم واملهــاجرين  

 اجليـدة لالسـتفادة منـها يف بنـاء نظـام            املهرَّبني تعقبها حلقات عمل وطنيـة لفحـص املمارسـات         
  .ر هبم واملهاجرين املهرَّبني يف كينيا واهلندَجلتوفري املساعدة واحلماية لألشخاص املتَّ

    
    التعاون اإلقليمي والدويل  - زاي  

وقـد  .  منع ومكافحة جرائم هتريب املهاجرين عرب الوطنية يتطلبان تدابري عرب وطنية           إنَّ  -٣٨
ة مـن األدوات لتعزيـز التعـاون عـرب احلـدود وقـام بتـدريب ممارسـي العدالـة                    وضع املكتب طائفـ   

اجلنائية على سبل حتسني االستفادة من جوانب التعـاون الرمسـي وغـري الرمسـي وتعزيـز التنـسيق                 
  .بني األجهزة يف التحقيق يف حاالت هتريب املهاجرين ومالحقة اجلناة قضائيا

يل، نظم املكتب مـؤمترين إقليمـيني، أحـدمها يف مالطـة       وتعزيزا للتعاون األقاليمي والدو     -٣٩
، وذلـك بالتعـاون مـع الـسلطات يف          ٢٠١١ والثـاين يف املكـسيك يف عـام          ٢٠١٠يف هناية عـام     

وحـضر املـؤمترين ممثلـون عـن دول مـن منطقـة البحـر               . كل دولة مـن تلكمـا الـدولتني الطـرفني         
ليميـة وأقاليميـة وغـري حكوميـة،       املتوسط وأمريكا الوسـطى إىل جانـب خـرباء مـن منظمـات إق             

وذلك ملناقشة اجتاهات هتريب املهاجرين وحتديد التحديات اليت تعتـرض منعـه والتـصدي إليـه،        
وتبـادل املـشاركون    . ومحاية حقوق املهاجرين املهـرَّبني، والتعـاون علـى حتقيـق تلـك األهـداف              

  .انسفر عنها املؤمتردهتا التوصيات اليت أاملعلومات عن املمارسات اإلجيابية اليت جّس
سة لتعزيز قدرة ممارسي العدالـة اجلنائيـة علـى           حلقات عمل مكرّ   ويضاف إىل ذلك أنَّ     -٤٠

مــت يف عــدة أمــاكن، منــها التعــاون عــرب احلــدود علــى الــصعيدين اإلقليمــي واألقــاليمي قــد نظّ
إىل مـا  وكانت حلقـات العمـل هـذه هتـدف          . زانيا املتحدة ومشال أفريقيا   ـباكستان ومجهورية تن  

ــي ــساعدة       ) أ: (يل ــدويل وامل ــاون ال ــسري التع ــة لتي ــات واألدوات الالزم ــارف واملعلوم ــوفري املع ت
حتديد ومعاجلـة املـسائل القانونيـة أو العمليـة الـيت تعيـق التعـاون الـدويل               ) ب(القانونية املتبادلة؛   

والبلـدان األخـرى   توطيد الترابط الشبكي مـع البلـدان اجملـاورة    ) ج(الفعال يف البلد أو املنطقة؛   
ــة؛  ــدويل يف        ) د(يف املنطق ــاون ال ــد بالتع ــه التحدي ــى وج ــصلة عل ــسائل املت ــة امل ــتبانة ومعاجل اس
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واخنرط املكتب يف شراكات مع منظمات دولية وإقليمية بغية تعزيـز فعاليـة مـساعداته                 -٤١
 املنظمة الدوليـة للـهجرة ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون       وقد أبرم اتفاقات تعاون مع . التقنية

ــل اليوروجــست       ــة مث ــول، ومــع وكــاالت إقليمي ــسياحة واإلنترب ــة لل الالجــئني واملنظمــة العاملي
كما يـشارك املكتـب بـدور نـشط         . وفرونتكس ومنظمة التعاون واألمن يف أوروبا     واليوروبول  

ــاتيف ــايل، وهــو مــن شــركاء    مباحث ــدويل لاملركــز ب ــشروع    ال تطــوير سياســات اهلجــرة يف م
كمـا يـساهم    .  الرامـي إىل حتـسني املعرفـة بتـهريب املهـاجرين           i-Mapاخلريطة التفاعلية للـهجرة     

املكتب خبرباته الفنية يف عمل املنظمات األخرى ويف تنفيذ برامج مشتركة مـع جمموعـة خمتـارة                 
  .من املنظمات

، ويتـوىل رئاسـته خـالل النـصف          بـاهلجرة  الفريق العاملي املعـين   واملكتب أيضا عضو يف       -٤٢
 منظمــة عــضوا ويهــدف إىل تعزيــز التعــاون  ١٦ويتــألف الفريــق مــن . ٢٠١٢الثــاين مــن عــام 

ــاهلجرة        ــصلة ب ــسياسات املت ــساق يف وضــع ال ــد مــن االت ــة املزي املــشترك بــني الوكــاالت وكفال
لتنفيـــذ ويعتـــزم املكتـــب، بـــصفته رئيـــسا للفريـــق، أن يـــضع خطـــة عمـــل للتـــرويج  . والتنميـــة

بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص،            بروتوكول مكافحـة هتريـب املهـاجرين و       
،  عـرب الوطنيـة    اجلرمية املنظَّمـة  التفاقية األمم املتحدة ملكافحة       النساء واألطفال، املكمل   وخباصٍة

ويعمل مع املنظمات األعضاء األخرى علـى وضـع تـدابري متكاملـة وشـاملة للتـصدي للجـرائم                   
  .املشمولة هبذين الربوتوكولني

  


