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  الدورة السادسة
  ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٩- ١٥فيينا، 
  من جدول األعمال) ج( ٢البند 

  ذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحةاستعراض تنفي
  :عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة ااجلرمية املنظَّمة 

        ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلوبروتوكول مكافحة 
      منقَّحمشروع قرار : والواليات املتحدة األمريكيةوالنرويج وكندا والسلفادور إندونيسيا     
تنفيذ بروتوكول مكافحة ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو،     

      *املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية
  عرب الوطنية، املنظَّمةحدة ملكافحة اجلرمية إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املت 
(من اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة       ٣٢املادة إذ يستذكر   

1

١( 
اليت أُنشئ مبوجبها مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة      

ف على جماة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية وتعزيـز واسـتعراض   من أجل حتسني قدرة الدول األطرا
تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة ا، مبـا فيهـا بروتوكـول مكافحـة ريـب املهـاجرين عـن        

  )2٢(،طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية
  ،٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٢٢املؤرخ  ٥/٣ قراره أيضاًوإذ يستذكر   

                                                                    
 .هذه الوثيقة صادرة دون حترير *  

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، الّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(  
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، الّد  )٢(  
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أمهية بروتوكول مكافحة ريب املهـاجرين باعتبـاره الصـك القـانوين      داًجمد ديؤكِّوإذ   
الدويل الرئيسي ملكافحة ريـب املهـاجرين ومـا يتعلـق ـذا التـهريب مـن سـلوك، علـى النحـو           

  احملدد يف الربوتوكول،
ــى عالوإذ يشــدد    ــربط بروتوكــول مكافحــة ر   عل ــة التكامــل الــيت ت يــب املهــاجرين  ق

االً يعتمـد جزئيـاً علـى تنفيـذ الـدول األطـراف       تنفيذ الربوتوكول تنفيذاً فعـ  باالتفاقية، وعلى أنَّ
  ا القانونية مبوجب االتفاقية،االلتزام

  ريـب   بأمهية العمل الذي بذلته مؤخراً املبادرات اإلقليميـة الراميـة إ   وإذ يقر ىل مكافحـة
املهاجرين، مبا فيها مـؤمتر بـايل الـوزاري اإلقليمـي الرابـع بشـأن ريـب األشـخاص واالجتـار ـم           

٢٠١١مارس /قد يف بايل بإندونيسيا يف آذارواجلرمية عرب الوطنية املرتبطة بذلك، الذي ع،  
يات التحـد : ريب املهـاجرين  مكافحة"املعنون باستنتاجات املؤمتر الدويل وإذ يرحب   

، "م احملرز يف تنفيذ بروتوكول مكافحة ريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو       دوالتق
٢٠١٢أبريل /قد يف مدينة املكسيك يف نيسانالذي ع،  

 اًمؤقتــ اً عــامالً حكوميــاً دوليــاًفريقــ ،٥/٣أنــه كــان قــد أنشــأ، يف قــراره وإذ يســتذكر   
أن يتـوىل مجلـة أمـور،    ذا الفريـق العامـل   هل ه ينبغيهاجرين، وأنتهريب املمعنياً ب مفتوح العضوية

  ،ناقش اخلربات واملمارسات املتعلقة بتنفيذ بروتوكول مكافحة ريب املهاجريني منها أن
الـدولَ األعضــاء الـيت مل تصــدق بعـد علـى بروتوكــول مكافحـة ريــب      حيـثُّ    -١  

تفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة      املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل ال
(عرب الوطنية،

3

 أو مل تنضم إليه بعد، على أن تنظر يف القيام بذلك؛ )٣

ــلة،   إىليطلـــب   -٢   الـــدول األطـــراف أن تواصـــل اســـتعراض تشـــريعاا ذات الصـ
يغطيهـا كـلٌّ مــن    األفعـال الــيت  تجـرم وتعزيزهـا عنـد االقتضـاء، مبــا فيهـا تشـريعاا اجلنائيــة؛ وأن      

ــة     ــة املنظَّمــة عــرب  كافحــة األمــم املتحــدة مل بروتوكــول مكافحــة ريــب املهــاجرين واتفاقي اجلرمي
(الوطنية

4

٤(    ة أمـور منـها استصـدار عقوبـات مالئمـة      باعتبارها جرائم جنائية، وذلـك بواسـطة عـد
 تتناسب وطبيعة اجلرم وجسامته؛

لتدابري املالئمة، مبا يف ذلك ما قد يلزم الدولَ األطراف على اعتماد وتنفيذ ا حيث  - ٣  
من تشريعات، من أجل محايـة املهـاجرين املهـربني مـن العنـف والتمييـز والتعـذيب وغـري ذلـك مـن           

                                                                    
 .املرجع نفسه )٣(  
 .٣٩٥٧٤قم ، الر٢٢٢٥املرجع نفسه، الّد  )٤(  
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صــنوف املعاملــة أو العقوبــة الوحشــية والالإنســانية واملهينــة ومــن انتــهاك حقــوقهم، وإتاحــة ســبل    
  للمهاجرين املهربني ممن هم ضحايا جرائم عنيفة؛الوصول الفعلي إىل العدالة واملساعدة القانونية 

  ٤ -  املسـاعدة   مبواصلة تقدمي على الطلب، ًءعلى أن تقوم، بنا األطراف الدولَع يشج
يبذهلا الشركاء الدوليون، مبا يف ذلك مكتب األمم املتحـدة املعـين    اليتاجلهود  مبواصلة دعمالتقنية و

مساعدات تقنية ترمـي إىل تقويـة قـدرة الـدول األطـراف علـى       مون باملخدرات واجلرمية، الذين يقد
جتــرمي ريــب املهــاجرين والتحقيــق يف هــذه اجلرميــة ومالحقــة مرتكبيهــا، وذلــك مــثالً عــن طريــق    
ــة األحكــام املنصــوص عليهــا يف          ــدرج يف تشــريعاا الوطني ــراف علــى أن ت ــدول األط مســاعدة ال

 بروتوكول مكافحة ريب املهاجرين؛

مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة أن يواصـــل   إىلب يطلـــ  -٥  
مساعداته التقنية وجهوده الرامية إىل بناء القدرات، بالتنسيق والتعاون مع اجلهات الثنائيـة الـيت   
تقدم املساعدة ومع غريهـا مـن املنظمـات الدوليـة ذات الصـلة، الـيت تسـاعد الـدول األطـراف،          

 ًءنفيذ بروتوكول مكافحة ريب املهـاجرين وتسـاعد أيضـاً الـدول، بنـا     بناًء على طلبها، على ت
 على طلبها، على التصديق على بروتوكول مكافحة ريب املهاجرين أو على االنضمام إليه؛

عليهــا أن تقــر، اتســاقاً مــع بروتوكــول مكافحــة  نَّالــدولَ األطــراف بــأ يــذكِّر  -٦  
وخباصــة النســـاء   ،ومعاقبـــة االجتــار باألشـــخاص  ريــب املهـــاجرين وبروتوكــول منـــع وقمــع   

(عــرب الوطنيــة،املنظَّمــة لــين التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة  ماملك ،واألطفــال
5

وعلــى  )٥
، أحيانـاً  يف بعـض السـمات  يتشـاركان  الرغم من أنَّ ريب املهاجرين واالجتار باألشخاص قـد  

 ت تصد قانونية وعملياتية وسياساتية منفصلة؛بأما جرميتان متمايزتان تتطلّبان إجراءا

  ٧-  بتقرير اجتماع الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين الذي انعقـد يف   بيرح
ويشـجع الـدولَ األطـراف     )6٦(،٢٠١٢يونيـه  /حزيـران  ١مـايو إىل  /أيـار  ٣٠فيينـا يف الفتـرة مـن    

  على تنفيذ التوصيات اليت وردت فيه؛
طراف على أن تكثف، عند االقتضاء، جهودهـا املبذولـة علـى    الدولَ األحيثُّ   -٨  

الصعيدين الـوطين والـدويل بشـأن التعـاون مـن أجـل تـوفري تـدريب متخصـص ملـوظفي هيئـات            
إنفاذ القوانني والنيابة العامـة واهليئـات القضـائية، مثـل تـدريب املسـؤولني عـن مجـع األدلـة مـن           

 نقاط اعتراض املهاجرين املهربني؛

                                                                    
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، الد  )٥(  
  )٦( CTOC/COP/WG.7/2012/6. 
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 :الدولَ األطراف على ما يليحيثُّ أيضاً   -٩  

أن تنظر يف التوعية باجلزاءات املقررة على جرمية ريـب املهـاجرين، ال سـيما      )أ(  
مـن تسـول لـه     رادعـاً أحسـن لكـلِّ   تلـك اجلـزاءات    حـىت تكـون  عند اقتراا بظـروف مشـددة،   
 نفسه ارتكاب تلك اجلرمية؛

مـن   ١ددة للجـرائم ذات الصـلة وفقـاً للفقـرة     أن تنظر يف حتديـد ظـروف مشـ     )ب(  
مــن بروتوكــول مكافحــة ريــب املهــاجرين، مبــا فيهــا الظــروف املشــددة الــواردة يف     ٦املــادة 

ــرة  ــادة   ٣الفق ــن امل ــد        ٦م ــى وجــه التحدي ــاجرين، وعل ــب امله ــن بروتوكــول مكافحــة ري م
أو سـالمة املهـاجرين املعنـيني     الظروف اليت تعرض للخطر، أو يرجح أن تعرض للخطـر، حيـاة  

 أو اليت تنطوي على معاملتهم معاملةً الإنسانية أو مهينة؛

أن تكفـــل، حســـب االقتضـــاء، عنـــد التحقيـــق يف جـــرائم ريـــب املهـــاجرين   )ج(  
ومالحقة مرتكبيها، النظر يف إجـراء حتقيقـات ماليـة متزامنـة بغيـة تتبـع العائـدات املكتسـبة مـن          

ريــب املهــاجرين باعتبــاره جرميــة  وجتميــدها ومصــادرا، وأن تنظــر إىل   خــالل هــذه اجلــرائم 
  ؛أصلية مرتبطة بغسل األموال

الـــدولَ األطـــراف علـــى احتـــرام حقـــوق اإلنســـان األساســـية   كـــذلك ثُّحيـــ  -١٠  
للمهاجرين املهربني، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين أو جنسـيتهم أو جنسـهم أو عـرقهم    

  مراعاة االحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال؛ أو دينهم أو عمرهم، مع
الـدولَ األطـراف إىل أن تتبـادل اآلراء واملعلومـات واملمارسـات اجليـدة       يدعو   -١١  

  بشأن التدابري املتخذة من أجل محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين املهربني؛
صـدره  الدولَ األطراف على أن تقوم، حسب االقتضاء، بتعزيز أمن ما تحيثُّ   -١٢  

  من وثائق هوية وسفر وقدرا على كشف الوثائق االحتيالية؛
املسـاعدة   األطراف على أن تسـتخدم، بأقصـى قـدر ممكـن،     الدولَ أيضاًحيثُّ   -١٣  

مكافحـة ريـب املهـاجرين     مـن أجـل  أشـكال التعـاون والتنسـيق    القانونية املتبادلـة وغريهـا مـن    
ع الــدولَ األطــراف علــى اســتخدام اتفاقيــة  ويشــج ؛الــوطين واإلقليمــي والــدويل علــى الصــعيد 

مكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة أساســاً قانونيــاً للتعــاون الــدويل، خاصــة يف شــكل املســاعدة القانونيــة  
  املتبادلة وتسليم املطلوبني من أجل مكافحة ريب املهاجرين؛

ــدولَ كــذلك حيــثُّ  - ١٤   ــائي واملت    ال ــة التعــاون الثن د عــداألطــراف علــى أن تنظــر يف أمهي
، مــن أجــل تعزيــز مراقبــة د اإلقليمــي ومــع البلــدان اــاورةاألطــراف، مبــا يشــمل التعــاون علــى الصــعي
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احلدود وإجراء حتقيقات مشـتركة وتبـادل املعلومـات العملياتيـة واالسـتخبارية ووضـع بـرامج تدريبيـة         
  اجلهات الفاعلة ذات الصلة؛ لصاحل

بلدان املنشأ والعبـور  يف  ،إنشاء برامجاألطراف على أن تنظر يف  الدولَيشجع   -١٥  
مسـاعدة   بشأن عودة املهاجرين املهربني، مبا يشمل إعـادم إىل بلـدان املنشـأ، يف ظـلّ     ،واملقصد

، متشـياً مـع التوصـيات الـواردة يف     ، حسب االقتضاءاملديناملنظمات الدولية ذات الصلة واتمع 
  عين بتهريب املهاجرين؛من تقرير الفريق العامل امل ٥٣و ٥٢الفقرتني 
الدولَ األطراف على استخدام قواعد البيانـات العملياتيـة القائمـة،    يشجع أيضاً   -١٦  

، من أجل تبادل املعلومات، مبا يف )اإلنتربول(مثل قواعد بيانات املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 
مـن   ٦رائم املـذكورة يف املـادة   ذلك املعلومات املتعلقة باألشخاص املدانني بارتكـاب أيٍّ مـن اجلـ   

بروتوكول مكافحة ريب املهاجرين أو املشتبه يف ارتكام إياها، واملعلومـات املتعلقـة بالوثـائق    
  املفقودة أو املسروقة، وفقاً للقانون الوطين؛

علــى دعــم التعــاون والتنســيق فيمــا بــني   ] األطــراف[الــدولَ  يشــجع كــذلك  -١٧  
مـثالً يف إنشـاء مراكـز متعـددة الوكـاالت، بغـرض مجـع البيانـات،         الوكاالت، عن طريق النظر 

وإجــراء حتلــيالت اســتراتيجية وتكتيكيــة وتقاســم املعلومــات مــن أجــل الكشــف عــن عمليــات  
  ريب املهاجرين ومنعها وقمعها؛

  ١٨-  الدولَ األطراف على تبادل املعلومات بشأن املمارسات الفضـلى بغيـة   ع يشج
قدر ممكن ملنع وقمع ريب املهـاجرين عـن طريـق البحـر، وفقـاً للقـانون        تعزيز التعاون بأقصى

  من بروتوكول مكافحة ريب املهاجرين؛ ٧الدويل للبحار، تنفيذاً للمادة 
  ١٩-  أن يواصل الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين أداء مهامـه املنصـوص    ريقر

  ؛٢٠١٠أكتوبر /ألولتشرين ا ٢٢ املؤرخ ٥/٣عليها يف قرار املؤمتر 
أن يعقد الفريـق العامـل املـذكور اجتماعـاً واحـداً علـى األقـل بـني          ر أيضاًريق  -٢٠  

الـدورتني قبـل دورة املـؤمتر الســابعة، وحيـيط علمـاً يف هـذا الصــدد بتوصـية الفريـق العامـل بــأن          
خلاصـة وعلـى   يركّز االجتماع القادم على املمارسـات اجليـدة املتعلقـة بالتقنيـات االستقصـائية ا     

  إنشاء مراكز متعددة الوكاالت؛
إىل األمانــة أن تواصــل مســاعدة الفريـق العامــل علــى أداء مهامــه، وأن   يطلـب   -٢١  

  تقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إىل املؤمتر يف دورته السابعة؛
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الــدول األعضــاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد خارجــة عــن   يــدعو  -٢٢  
  .من أجل تلك األغراض وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاا امليزانية
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