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  الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين
  ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٣- ١١فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٣البند 

   املنظَّمةاستخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
  التصدي للتحديات املتعلقة  أجلعرب الوطنية من 
        بتهريب املهاجرين

  عرب الوطنية  املنظَّمةاستخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية     
      التصدي للتحديات املتعلقة بتهريب املهاجرين من أجل

      ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة    
    مقدِّمة  -أوالً  

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، يف قـراره  قرَّر مؤمتر األطراف يف   -١
املعنون "تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت  ٧/١

ر امللحقــة هبــا"، أن يكــون الفريــق العامــل املعــين بتــهريب املهــاجرين عنصــراً ثابتــاً مــن عناصــر مــؤمت   
  األطراف، يقدِّم تقاريره وتوصياته إىل املؤمتر.

وقد أعدَّت األمانة ورقة املعلومات األساسية هذه لتساعد الفريـق العامـل يف مـا جيريـه مـن        -٢
لسـابقة املتعلقـة بالبنـد    مناقشات يف اجتماعه الرابع. وهي تقدِّم حملة عامة عن أعمال الفريق العامل ا

من جدول األعمال، وتعرض قائمة املسائل للمناقشة، وحملة عامة عن املسـائل الرئيسـية،    ذي الصلة
، ومعلومـات عـن األدوات الرئيسـية واملـوارد املوصـى هبـا الـيت        تصّدي الـدول هلـا  وإرشادات بشأن 

  هتدف إىل مساعدة الدول على تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين.
    

    أعمال الفريق العامل السابقةحملة عامة عن   -ثانياً  
يواصـل   بـأن ، ٢٠١٢كان الفريق العامل قـد أوصـى، يف اجتماعـه األول، املعقـود يف عـام        -٣

إسداء املشـورة إىل املـؤمتر وأن يسـاعده علـى تنفيـذ واليتـه املتعلقـة بربوتوكـول هتريـب املهـاجرين،           
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نفسـه أوصـى الفريـق العامـل بـأن       وذلك بغية حتسني التعاون الدويل يف ذلك اجملال. ويف االجتمـاع 
ــدول األطــراف اســتعراض    ــزتواصــل ال ــا  تشــريعاهتا ذات الصــلة  وتعزي ــا، حســب االقتضــاء، مب  فيه

ــب         ــة املشــمولة يف بروتوكــول مكافحــة هتري ــال اجلُرمي ــا األفع ــرِّم فيه ــة، وأن جت التشــريعات اجلنائي
استصـدار العقوبـات املناسـبة الـيت      املهاجرين واتفاقية مكافحة اجلرمية املنظَّمة، وذلك بوسـائل منـها  

  تتفق مع طبيعة اجلرم وجسامته.
يف  ينظـر ، املـؤمتر بـأن   ٢٠١٣يف اجتماعـه الثـاين املعقـود يف عـام      ،أوصى الفريق العاملو  -٤

ذات  املنظَّمـة : جوانب اجلرميـة  املقبلة لفريق العاملااجتماعات اضيع التالية، يف املومواضيع، منها 
التحقيقــات املاليــة وتــدابري التصــدي الــيت تســتهدف عائــدات   ومنــهاالصــلة بتــهريب املهــاجرين، 

اجلرمية، وتدابري العدالة اجلنائية، ومنها التحقيقات مع اجلناة ومالحقتهم قضائيا. وأوصـى الفريـق   
املنظَّمـة، ومبـا   مـن اتفاقيـة اجلرميـة     ٢٠، عمـالً باملـادة   بـأن تسـتخدم   لدول األطـراف االعامل أيضاً 

يف قضــايا هتريــب  ةيتســق مــع التشــريعات الوطنيــة، طائفــة متنوعــة مــن أســاليب التحــري اخلاصــ   
ــة جلمــع املعلومــات     أيِّ ُتناســب احتياجــات   املهــاجرين ــار ذلــك وســيلة فعال ــق معــني، باعتب حتقي

  االستخباراتية واألدلة اإلثباتية.
اتفاقيـة اجلرميـة    باستخداملدول األطراف ا، أيضاً يف اجتماعه الثاينوأوصى الفريق العامل،   -٥

املنظَّمة كأساس قـانوين للتعـاون الـدويل، وخصوصـاً يف شـكل املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وتسـليم          
  مكافحة هتريب املهاجرين.من أجل اجملرمني، 

 استخدام بتعزيزلدول ا، ٢٠١٥املعقود يف عام  يف اجتماعه الثالث ،أوصى الفريق العاملو  -٦
مكافحة هتريب املهاجرين كأساس للتعاون الدويل هبـدف تيسـري   اتفاقية اجلرمية املنظَّمة وبروتوكول 

تسليم املطلوبني وتوفري أكرب قدر ممكن من املساعدة القانونية املتبادلة يف قضـايا هتريـب املهـاجرين،    
  من االتفاقية.  ١٨و ١٦وفقاً للمادتني 

لدول املهاجرين املهرَّبني علـى  بأن تشجِّع ايف اجتماعه الثالث أيضاً أوصى الفريق العامل و  -٧
ــق، مبــا يشــمل اإلدالء بالشــهادة،     ــأن تنظــر التعــاون مــع جهــات التحقي ــادة وب مــن  ٢٤، عمــالً بامل

، عنـد االقتضـاء   همئوأحبـا  ألقـارهبم  وكـذلك االتفاقية، يف اختاذ تدابري توفر ملن يقـوم منـهم بـذلك،    
عمل انتقامي حمتمل، مبا يشمل، عند االقتضاء، النظر يف منحهم تصـاريح إقامـة    أيِّمن محاية فعالة 

  مؤقتة أو مساعدهتم على تغيري أماكن إقامتهم.
تنفيـذ   ، عنـد لـدول األطـراف  حترص ا بأنأيضاً ويف االجتماع نفسه، أوصى الفريق العامل   -٨

ألدوات اليت توفرهـا االتفاقيـة، مبـا    على االستفادة التامة من ا ،بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين
فيها، على سبيل املثال ال احلصر، الضبط واملصادرة واملساعدة القانونيـة املتبادلـة وتسـليم املطلـوبني     

أن ينظـر  بـ ملؤمتر اأوصى الفريق العامل أخرياً، ومحاية الشهود واستخدام أساليب التحري اخلاصة. و
ل علــى معلومــات موثوقــة ومتَّســقة عــن التنفيــذ الفعلــي  يف مجيــع اخليــارات الكفيلــة بتــأمني احلصــو 

وبروتوكول مكافحة هتريب املهـاجرين بغيـة التعـرُّف علـى الثغـرات القائمـة        املنظَّمةالتفاقية اجلرمية 
وحتديــد االحتياجــات الالزمــة مــن املســاعدة التقنيــة وتســليط الضــوء علــى التجــارب الناجحــة           

  واملمارسات اجليدة.
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املعنــون "تعزيــز التعــاون   ٢٠١٤/٢٣االقتصــادي واالجتمــاعي، يف قــراره   وشــجَّع اجمللــُس  -٩
الدويل على التصدِّي لتهريب املهاجرين"، الدولَ األعضاء على اعتماد تدابري مناسبة، مبـا يف ذلـك،   
عنــد االقتضــاء، اســتعراض التشــريعات ذات الصــلة، مبــا فيهــا التشــريعات اجلنائيــة، وجتــرمي األفعــال  

اقية اجلرمية املنظَّمة وبروتوكول هتريب املهاجرين، وذلك بوسائل منها فرض عقوبات املشمولة باتف
  مالئمة تتناسب وطبيعة اجلرائم املرتكبة وخطورهتا.

قضـايا   يفاختاذ تدابري حلماية الشـهود   علىويف القرار نفسه، شجَّع اجمللُس الدولَ األعضاء   -١٠
اختـاذ التـدابري املناسـبة لتـوفري احلمايـة الفعالـة       االتفاقيـة، و لى النحو املطلوب يف هتريب املهاجرين، ع

 يشــملبشــهاداهتم يف الــدعاوى اجلنائيــة، وحســب االقتضــاء، ألقــارهبم، مبــا  الــذين يــدلون للشــهود 
  محايتهم من احتمال االنتقام، وتعزيز التعاون الدويل يف هذا اجملال.

    
    مسائل للمناقشة  -ثالثاً  

، تتناوهلــا اتفاقيــة اجلرميــة املنظَّمــة املســائل املتصــلة بالتعــاون الــدويل يف املســائل اجلنائيــة   إنَّ   -١١
اجلرائم اليت كـثرياً مـا تصـاحب هتريـب املهـاجرين: املشـاركة يف مجاعـة إجراميـة         هو شأن وكذلك 

ول منظمة، والفساد، وعرقلة سري العدالة، وغسل األموال. ولذلك فمن الضروري أن ُيقرأ بروتوك
لتصـدِّي لتـهريب   ة وأن تطوَّر التشريعات الوطنية املتعلقـة با االتفاقيب مقترناًهتريب املهاجرين ويطبَّق 

  الربوتوكول فحسب، بل االتفاقية أيضاً. لكي تنفِّذ ليساملهاجرين 
من االتفاقيـة   ٣٤املادة من  ٢الفقرة قرأ ومع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، ينبغي أن ُت  -١٢

مـن   ٦مة وفقاً لالتفاقية، مبا فيهـا تلـك املقـرَّرة مبوجـب املـادة      أهنا تنطبق على كل األفعال اجملرَّعلى 
  بروتوكول هتريب املهاجرين.

 إدراج املسائل التاليـة يف مداوالتـه بشـأن اسـتخدام اتفاقيـة اجلرميـة      يودُّ الفريق العامل  ولعل  -١٣
  املنظَّمة ملواجهة التحدِّيات املتعلقة بتهريب املهاجرين:

اليت ينبغي تطبيقها على حنو فعال لتعزيز مسـار   املنظَّمةما هي جوانب اتفاقية اجلرمية   •  
  ؟القضائية وإصدار األحكام يف قضايا هتريب املهاجرينالتحقيقات صوب املالحقة 

اتفاقية اجلرمية املنظَّمة يف قضـايا هتريـب    ما هي التحدِّيات اليت ووجهت يف استخدام  •  
  املهاجرين؟

يف قضـايا   املنظَّمـة ما هي املمارسات اجليدة اليت ُحدِّدت يف استخدام اتفاقيـة اجلرميـة     •  
  هتريب املهاجرين؟

من الدول األطراف جترمي املشاركة يف مجاعـة إجراميـة    املنظَّمةتقتضي اتفاقية اجلرمية   •  
) وإعاقـة سـري   ٨)، والفساد (املـادة  ٧و ٦وغسل األموال (املادتان ) ٥منظمة (املادة 

). ومــا هــي الفوائــد والتحــدِّيات يف التحقيــق واملقاضــاة يف هــذه   ٢٣العدالــة (املــادة 
  اجلرائم يف قضايا هتريب املهاجرين؟
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 الرئيسية فيما يتعلق بالتعاون الـدويل يف قضـايا هتريـب املهـاجرين؟     التحدِّياتما هي   •  
هذه القضايا، كيف ميكن للـدول االسـتفادة بفعاليـة مـن التعـاون علـى حنـو غـري         ويف 

  رمسي يف جمال إنفاذ القانون؟
مـن   ١٦ما هي املمارسات الواعدة، وما هي التحدِّيات اليت ُتواجه، يف تطبيق املـادة    •  

ــدة       ــة بشــأن التســليم يف قضــايا هتريــب املهــاجرين؟ وكيــف تتصــل بطــول م االتفاقي
اءات التسليم، وعدم تسليم الرعايا، وكيف تتعارض مع مبـدأ ازدواجيـة   وتكلفة إجر

ــاء القــدرات واخلــربات لــدى املمارســني       ــذلت لبن التجــرمي؟ ومــا هــي اجلهــود الــيت ُب
  العاملني يف قانون التسليم والتسليم يف املمارسة العملية؟

قيــة بشــأن مــن االتفا ١٨مــا هــي التحــدِّيات وأفضــل املمارســات يف اســتخدام املــادة   •  
  املساعدة القانونية املتبادلة يف قضايا هتريب املهاجرين؟

 ٢٠ما هي التحدِّيات املوجودة يف املمارسة العمليـة فيمـا يتعلـق بفعاليـة تنفيـذ املـادة         •  
ومـا هـي النجاحـات احملققـة والـدروس       من االتفاقية بشأن أساليب التحري اخلاصة؟

  املستفادة يف استخدام أساليب التحري اخلاصة يف قضايا هتريب املهاجرين؟
بشــأن محايــة الشــهود وتــوفري احلمايــة   املنظَّمــةكيــف ميكــن ألحكــام اتفاقيــة اجلرميــة    •  

 حنــو أكثــر فعاليــة علــى ) أن تطبَّــق علــى٢٥واملــادة  ٥٤واملســاعدة للضــحايا (املــادة 
  قضايا هتريب املهاجرين؟

    
      التصدِّي هلابشأن حملة عامة عن املسائل الرئيسية وإرشادات   -رابعاً  

  هتريب املهاجرين باعتباره شكالً من أشكال اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية   -ألف  
    وجترمي األفعال اجلرمية وفقاً التفاقية اجلرمية املنظَّمة

من بروتوكـول هتريـب املهـاجرين، بأهنـا تـدبري       ٣املهاجرين، يف املادة تعرَّف جرمية هتريب   -١٤
رعاياها أو مـن املقـيمني   ما إىل دولة طرف ليس ذلك الشخص من  الدخول غري املشروع لشخص

الدائمني فيها، وذلك من أجل احلصول، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، على منفعة مالية أو منفعـة  
توكـول حيثمـا تكـون تلـك اجلـرائم ذات طـابع عـابر للحـدود الوطنيـة          مادية أخـرى. وينطبـق الربو  

ة االنتقال العابرة للحدود ملـا كـان مثـة    حركلوال ألنه  )١(،وتكون ضالعة فيها مجاعة إجرامية منظَّمة
من اتفاقية اجلرمية املنظَّمة، جيـب   ٣٤مهاجرون وال هتريب مهاجرين. غري أنه ينبغي، مبقتضى املادة 

                                                                    

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  ٢ُتعرَّف اجلماعة اإلجرامية املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية يف املادة   )١(  
بأهنا مجاعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلَّفة من ثالثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من املنظَّمة عرب الوطنية 

و أكثر من اجلرائم اخلطرية أو األفعال اجملرَّمة وفقاً هلذه الزمن وتعمل بصورة متضافرة هبدف ارتكاب واحدة أ
 ٣من أجل احلصول، بشكل مباشر أو غري مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. واملادة االتفاقية، 

من االتفاقية تنص على أن اجلُرم يكون ذا طابع عرب وطين إذا ارُتكب يف أكثر من دولة؛ أو إذا ارُتكب يف 
لة واحدة ولكن جرى جانب كبري من اإلعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو اإلشراف عليه يف دولة دو

أو إذا ارُتكب يف دولة واحدة، ولكن ضلعت يف ارتكابه مجاعة إجرامية منظمة متارس أنشطة إجرامية أخرى؛ 
  ة يف دولة أخرى.يف أكثر من دولة واحدة؛ أو إذا ارُتكب يف دولة واحدة، ولكنَّ له آثاراً شديد
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هتريــب املهــاجرين بوصــفه ُجرمــاً يف القــانون احمللــي بصــرف النظــر عــن ضــلوع مجاعــة  الــنص علــى 
إجرامية منظَّمة فيه. كما ينبغي النظر إىل املتطلبات املبيَّنة يف بروتوكول هتريب املهاجرين باعتبارهـا  

  معايري دنيا، والتدابري احمللية قد تكون أكثر صرامةً أو أشد فداحةً.
اجلرميــة املنظَّمــة عــدة أشــكال مــن الســلوك جيــب جترميهــا مبوجــب التشــريع    وحتــدِّد اتفاقيــة  -١٥

الوطين إلتاحة اجملال لتصدِّي العدالة اجلنائية على حنو قوي لتهريب املهاجرين وغريه. وهـي تشـمل   
) ٨)، والفســاد (املــادة ٦) وغســل األمــوال (املــادة  ٥املشــاركة يف مجاعــة إجراميــة منظمــة (املــادة   

). وتقتضي االتفاقية من الدول األطراف أن تعتمد أيضاً مـا قـد يلـزم    ٢٣عدالة (املادة وإعاقة سري ال
وباإلضـافة إىل   من تدابري تشريعية وتدابري أخرى العتبار تلك األشكال من السلوك أفعاالً إجرامية.

ــد مســؤولية األشــخاص        ــة إىل حتدي ــدابري الرامي ــدول األطــراف باعتمــاد الت ــة ال ــزم االتفاقي ــك، تل ذل
  ).١٠االعتباريني (املادة 

هنجـني للـدول األطـراف يف جتـرمي املشـاركة يف       املنظَّمـة مـن اتفاقيـة اجلرميـة     ٥وتتيح املـادة    -١٦
  مجاعة إجرامية منظَّمة وذلك لضمان املواءمة عرب احلدود.

 وتلـزِم  ئم،من اتفاقية اجلرمية املنظَّمـة جتـرمي غسـل عائـدات اجلـرا      ٦ويف حني تقتضي املادة   -١٧
ــادة  ــة         ٧امل ــنظم الرقابي ــثالً ال ــها م ــوال، ومن ــدابري ملكافحــة غســل األم ــاد ت ــدول األطــراف باعتم ال

واإلشرافية الداخلية الشاملة للمصارف واملؤسسات املالية غري املصرفية واهليئـات األخـرى املعرَّضـة    
 مــن الــدول أن تنظــر يف إنشــاء وحــدات  ٧بشــكل خــاص لغســل األمــوال. وتقتضــي أيضــاً املــادة   

لالستخبارات املاليـة وتنفيـذ تـدابري لكشـف ورصـد حركـة النقـد والصـكوك القابلـة للتـداول ذات           
الصلة عرب حدودها. كما تقتضي منها أن تسعى إىل تطوير وتعزيز التعاون العاملي واإلقليمي ودون 

ــة.       ــة املالي ــزة الرقاب ــانون وأجه ــاذ الق ــزة إنف ــزة القضــائية وأجه ــني األجه ــائي ب ــن  اإلقليمــي والثن وم
غسل األمـوال مبوجـب هـذه املـواد هتريـب       جترمالضروري جدا أن تتضمَّن التشريعات الوطنية اليت 

املهاجرين باعتباره جرمية أصلية لغسل األموال، ووضـع تـدابري ملكافحـة غسـل األمـوال املتأتيـة مـن        
  فيها هلذا الغرض. املتصرفهتريب املهاجرين أو 

املهربني يعمدون إىل إنشـاء   هاجرين ونتيجة هنائية له معاً، ألنَّالفساد هو وسيلة لتهريب امل  -١٨
وجــد فيهــا الفســاد أو ميكــن أن حيــدث فيهــا. يألمــاكن الــيت اطــرق التــهريب علــى طــول مســارات 

مــن االتفاقيــة، يــتعني علــى الــدول األطــراف أن تعــاجل الرشــو (الوعــد مبزيــة غــري   ٨ومبوجــب املــادة 
ملوظــف عمــومي مــن أجــل التصــرُّف أو االمتنــاع عــن التصــرُّف)   مســتحقة أو عرضــها أو منحهــا  

ف)، واالرتشاء (قبول موظـف عمـومي مبزيـة غـري مسـتحقة بغيـة التصـرُّف أو االمتنـاع عـن التصـرُّ          
املـذكورين أعـاله. وباإلضـافة إىل ذلـك، تقتضــي      اجلــانبنيمـن  وكـذلك املشـاركة كشـريك يف أيٍّ ٍ   

تدابري تشريعية أو تدابري أخرى، حسب االقتضاء، مبا يتسـق  من الدول األطراف أن تعتمد  ٩املادة 
زاهة ومنع الفساد وكشـفه واملعاقبـة عليـه لـدى املـوظفني العمـوميني،        مع نظمها القانونية، لتعزيز الن

ــدابري تتطلــب أن يكــون لــدى ســلطات       وضــمان العمــل الفعَّــال مــن جانــب املســؤولني. وهــذه الت
  ية ملنع التأثري الذي ال مسوِّغ له.مكافحة الفساد االستقاللية الكاف

وقد حيدث الفساد، فيما يتعلق بتهريب املهاجرين، يف بلـدان املنشـأ أو العبـور أو املقصـد.       -١٩
وقد يكون ممنهجاً أو مؤسسيا أو فرديا. وقد حيدث يف مراحـل خمتلفـة مـن عمليـة التـهريب، مبـا يف       
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شروع أو اإليواء أو لتيسـري اإلقامـة غـري القانونيـة.     ذلك مراحل التطويع أو النقل أو الدخول غري امل
ويسهِّل الفساد تزوير وثـائق السـفر واهلويـة أو اسـتخدام وثـائق السـفر واهلويـة املـزوَّرة. وحـىت إنـه           
حيدث أيضاً بعد القبض على املهرِّبني أو املهاجرين املهرَّبني وذلك لتيسري اإلفراج عنهم بطريقة غري 

ملزيد من املال من املهاجرين املهرَّبني أو أقارهبم. ويف حـاالت أخـرى، ُيلجـأ إىل    مشروعة أو ابتزاز ا
أو الزواج أو التوظيف االحتيالية وغريها من خمتلف أشكال االحتيال  التبنِّيالفساد لدعم خمططات 

  املرتبط بتهريب املهاجرين.
التحقيـق فيـه واملالحقـة    كما أنَّ الفساد عقبة كربى أمام منـع هتريـب املهـاجرين وكشـفه و      -٢٠

القضائية ملهرِّيب املهاجرين. وميكن التحايل على أنشطة إنفاذ القانون ومحاية احلدود ومراقبة اهلجرة 
أو إحباطها بالتواطؤ مع موظفني عموميني فاسدين. كما يشكِّل الفساد عقبة أمـام التعـاون الـدويل    

يَّ عالقة قائمة على الثقة املتبادلة، وهي عالقة املهاجرين. فهو يقوِّض أهتريب الفعَّال على مكافحة 
ال غىن عنها الستمرار التعاون عرب احلدود، سواء يف إدارة احلـدود أم مراقبـة اهلجـرة أم التحقيقـات     

  اجلنائية أم تبادل املعلومات االستخبارية.
قدر كبري من إىل احلد بالرامية التصدي لتهريب املهاجرين اجلهود  وينبغي أن تشمل تدابُري  -٢١

الفساد لدى أجهزة إنفاذ حلاالت التعرُّض ملخاطر  املنهجي خماطر الفساد وذلك من خالل التحديد
القانون، ومراقبة اهلجرة ومحايـة احلـدود، وكـذلك اجلهـات الرئيسـية الفاعلـة مـن القطـاع اخلـاص.          

ســتراتيجيات فعَّالــة واســتناداً إىل النتــائج املستخلصــة، ينبغــي اختــاذ إجــراءات عمــل لوضــع وتنفيــذ ا 
وشاملة للتخفيف من خماطر الفساد وتدابري مؤسسية حمدَّدة ملنع الفساد ومكافحته داخل كـل هيئـة   
معنية مبراقبة اهلجرة ومحاية احلدود ودوائر السلك القنصـلي والتحقيـق يف قضـايا هتريـب املهـاجرين      

  ومالحقة اجلناة ومقاضاهتم.
هـود   عرقلة سري العدالة، الـيت قـد تـؤدي إىل تقـويض اجل    ويتعني على الدول األطراف جترمي  -٢٢

الراميــة إىل مقاضــاة وإدانــة مهــرِّيب املهــاجرين، بغيــة احلفــاظ علــى ســالمة جهــاز العدالــة اجلنائيــة.     
من االتفاقية تقتضـي مـن الـدول األطـراف جتـرمي اسـتخدام القـوة البدنيـة أو التهديـد أو           ٢٣ واملادة

و مـنح مزيـة غـري مسـتحقة حينمـا تسـتعمل للتحـريض علـى اإلدالء         الترهيب أو الوعد، أو عـرض أ 
بشــهادة زور أو للتــدخل يف اإلدالء بالشــهادة أو تقــدمي األدلــة يف اإلجــراءات القضــائية فيمــا يتعلــق 

، الفقــرة (أ))، أو عنــدما تســتعمل للتــدخُّل يف الواجبــات   ٢٣بــاجلرائم املشــمولة باالتفاقيــة (املــادة  
إنفـاذ القـانون فيمـا يتعلـق بـاجلرائم       مـن سـلطات  العدالـة أو مسـؤول    طاتمـن سـل  الرمسية ملسؤول 

  ، الفقرة (ب)).٢٣املشمولة باالتفاقية (املادة 
    

    التعاون الدويل  -باء  
يتطلب التعاون الفعَّال عرب احلدود إتاحة فـرص منتظمـة للحـوار السياسـي والتنفيـذي بـني         -٢٣

هذا احلوار هو تعزيز قاعدة معـارف مشـتركة واختـاذ    الدول واجلهات من غري الدول. والغرض من 
ــة          ــات اإلجرائي ــام العملي ــذكر بانتظ ــاجرين. وُت ــهريب امله ــدابري للتصــدي لت ــداد ت ــاوين إلع ــج تع هن

  االستشارية اإلقليمية ودون اإلقليمية كوسيلة فعَّالة لتعزيز التعاون.
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ة وتسليم اجملرمني ونقل األشخاص ويشمل التعاون الدويل الرمسي املساعدة القانونية املتبادل  -٢٤
عــرب الوطنيـــة الضـــالعة يف هتريـــب   املنظَّمـــةاحملكــوم علـــيهم لـــدعم مقاضــاة اجلماعـــات اإلجراميـــة   

املهاجرين. وتيسري هذه اجلهود التعاونية قد يتطلـب صـياغة أو تعـديل التشـريعات الوطنيـة املناسـبة       
املتبادلـة وقبوهلـا، فضـالً عـن اختـاذ التـدابري        واعتماد تـدابري أخـرى لتيسـري تقـدمي املسـاعدة القانونيـة      

  التعاونية لبناء القدرات.
وميكــن أن يســتند التعــاون الــدويل الرمســي إىل معاهــدات أو اتفاقــات ثنائيــة أو متعــددة           -٢٥

األطراف أو إقليمية، مبا فيها اتفاقات بشأن تسليم اجملرمني واملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف املسـائل     
ــة ــة    اجلنائي ــة اجلرمي ــوفر اتفاقي ــات، ت ــذه االتفاق ــاب ه ــة. ويف غي ــدول    املنظَّم ــني ال ــاون ب أساســاً للتع

املمارسـة اجليِّـدة هـي أن تتعـاون      األطراف. وحيثما ال يوجد إطـار تعاهـدي للتعـاون الـدويل، فـإنَّ     
  الدول على أساس اجملاملة واملعاملة باملثل.

ملية التسليم، مبـا يف ذلـك حيثمـا ُتسـتخَدم اتفاقيـة      تقع طوال عكثرياً ما عدَّة حتديات  وهناك  - ٢٦
إجراءات التسليم ميكن أن تكـون عقبـة تعرقـل جنـاح القضـايا اجلنائيـة،       فأساساً قانونيا.  املنظَّمةاجلرمية 

عــدم تســليم املــواطنني، ومبــدأ ازدواجيــة اجلُــرم و/أو أنَّ مبــا يف ذلــك قضــايا هتريــب املهــاجرين. كمــا 
ن قــد تــثري مشــاكل عمليــة لكــل مــن الــدول الطالبــة والــدول املتلقيــة الطلــب.    قضــايا حقــوق اإلنســا

ع تنـوُّ  تكلفـة باهظـة. كـذلك فـإنَّ     ويكبـد وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يستغرق التسليم وقتاً طـويالً  
حتقيـق  هـو أكـرب عقبـة أمـام     املتعلقة بتسليم اجملـرمني بـني خمتلـف الـدول     القوانني املوضوعية واإلجرائية 

ية تسليم عادلة سريعة وميكن التنبؤ هبا. وال يزال التسليم جانباً شديد التقنية والتخصـص يف جمـال   عمل
التصـدي بفعاليـة لتـهريب املهـاجرين      القانون، ال متتلك فيه البلدان القدرات الالزمة. ومع ذلـك، فـإنَّ  

  ، وخباصة العناصر البارزة.وغريه من اجلرائم اليت تتجاوز احلدود الوطنية يؤكِّد أمهية تسليم اجملرمني
مـن االتفاقيـة مـن الـدول األطـراف أن تنظـر يف إمكانيـة         ٢١وكخيار آخر تقتضي املادة   -٢٧

أن تنقل إحداها إىل األخرى إجراءات املالحقة، يف احلاالت اليت يعترب فيها ذلـك النقـل يف صـاحل    
واليـات قضـائية، وذلـك بغيـة تركيـز      عدالة، وخصوصاً عندما يتعلق األمـر بعـدة   لالتسيري السليم ل

  املالحقة القضائية.
خرى اليت ميكن أن تدعم التحقيقات بشـأن  واملساعدة القانونية املتبادلة هي األداة اهلامة األ  -٢٨

مـن بروتوكـول هتريـب     ٣هتريب املهاجرين يف املادة  وُيعرَّفمهرِّيب املهاجرين ومالحقتهم قضائيا. 
احلصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. ولذلك فـإنَّ  أجل رتكب من املهاجرين بأنَّه فعل ُي

ن يدبِّرون الدخول غري املشروع ألنفسهم أو آلخرين ألسباب أخرى غري املنفعـة املاليـة أو منفعـة    َم
بــون أفــراد أســرهم، أو املنظمــات اخلرييــة الــيت تســاعد يف نقــل   رِّماديــة أخــرى، كــاألفراد الــذين يه 

عنصر املنفعة املالية أو املنفعة املادية نَّ أو طاليب اللجوء هم خارج نطاق هذا التعريف. وألالالجئني 
يف حــاالت هتريــب املهــاجرين، فــإنَّ مــن األمهيــة مبكــان أن حتصــل الســلطات يف    أساســياألخــرى 

  الوقت املناسب على املعلومات ذات الصلة، وخصوصاً املعلومات املالية.
ون بـني الـدول األطـراف يف تبـادل املعلومـات املاليـة الـيت لـدى املصـارف          كذلك فإنَّ التعا  -٢٩

. وذلك ألنَّ قدرة احملققني املـاليني  املنظَّمةواملؤسسات املالية األخرى عامل أساسي ملكافحة اجلرمية 
على حتديد وتعقب األصول املالية لدى أعضاء اجلماعات اإلجرامية عن طريق احلسـابات املصـرفية   



CTOC/COP/WG.7/2017/3

 

8/13 V.17-05120 
 

للجـرائم املاليـة ومصـادرة     ن أشـكال املوجـودات االئتمانيـة أمـر هـام للمالحقـة القضـائية       وغريها مـ 
ويف هــذا الصــدد، فــإنَّ االتفاقيــة أداة عمليــة متنــع الــدول األطــراف مــن  حجــز عائــدات اجلــرائم. أو

. )٨، الفقــرة ١٨االمتنــاع عــن تقــدمي املســاعدة القانونيــة املتبادلــة بــدعوى الســرية املصــرفية (املــادة 
، للـدول األطـراف أن تـرفض تقـدمي     ١٨مـن املـادة    ٢٢وعـالوة علـى ذلـك، ال جيـوز وفقـاً للفقـرة       

  املساعدة ال لسبب إالَّ ألنَّ اجلُرم يعترب أيضاً منطوياً على مسائل مالية.
وألنَّ هتريــب املهــاجرين شــكل مــن أشــكال اجلرميــة الــيت تتجــاوز احلــدود، فإنَّــه ال ميكــن       -٣٠

ــه إالَّ مــن ــة يف      مواجهت ــدابري التصــدي يف إنفــاذ القــوانني عــرب احلــدود. واألحكــام اإللزامي خــالل ت
وأساسـاً للتعــاون  مـن االتفاقيـة، بشــأن التعـاون يف جمـال إنفـاذ القــانون، تقـدِّم إرشـادات         ٢٧ املـادة 

  .غري الرمسيالعمليايت 
    

    اجلزاءات  -جيم  
أن تعمـل علـى تعزيـز أو اعتمـاد      مـن االتفاقيـة مـن الـدول     ١١مـن املـادة    ١تقتضي الفقرة   -٣١
عات من أجل تنفيذ بروتوكول هتريب املهاجرين، مبـا يف ذلـك باعتمـاد جـزاءات ضـد أولئـك       يتشر

  الذين يهرِّبون املهاجرين جنياً للربح.
مــن الربوتوكــول إقــرار الظــروف  ٦(ب) مــن املــادة و(أ)  ٣ تــانالفرعي ناتــوتقتضــي الفقر  -٣٢

اليت تعـّرض للخطـر، أو ُيـرجَّح أن تعـّرض للخطـر، حيـاة أو سـالمة        املشددة للعقوبة، أي الظروف 
املهــاجرين والظــروف الــيت تنطــوي علــى املعاملــة الالإنســانية أو املهينــة، مبــا يف ذلــك اســتغالل           

دة للعقوبـة تتجـاوز   ريعاهتا من خالل إدراج ظروف مشـد املهاجرين. وُتشجَّع الدول على تعزيز تش
  توكول.تلك املنصوص عليها يف الربو

ومن أجل حتقيق الفعالية يف مكافحة هتريب املهاجرين ومنع املهرِّبني مـن ارتكـاب جـرائمهم،      - ٣٣
جيب أن تكون العقوبات املفروضة مالئمة ومتناسبة مع خطورة اجلرمية. وهذا ينطبـق علـى األشـخاص    

األطـراف، ولكـْن مـن    الطبيعيني واالعتباريني على السواء. وشدَّة اجلـزاءات أمـر متـروك لتقـدير الـدول      
أجل تطبيق االتفاقية، فإنَّ أقصى عقوبة على جرمية جيب أن تكون احلرمان من احلرية ملدة أربع سنوات 

  أو أكثر. ويوصى بأن ُتنشر علناً اجلزاءات املفروضة على مهرِّيب املهاجرين بغية ردع اآلخرين.
    

    أساليب التحرِّي اخلاصة يف قضايا هتريب املهاجرين  -دال  
ينبغي تطوير وتعزيز أساليب التحـرِّي الفعَّالـة القائمـة علـى االسـتخبارات حرصـاً علـى أن          -٣٤

تضع اإلجراءات القضائية يف االعتبار احتياجات املهاجرين املهرَّبني، وخصوصاً أولئك الذين وقعوا 
  ضحايا للجرمية.

ت أو العوائـد األخـرى   يف البداية، ينبغي وضع تشريعات وطنيـة تسـمح مبصـادرة املوجـودا      -٣٥
اليت مت احلصول عليهـا عـن طريـق هتريـب املهـاجرين. فـإنَّ هـذه املصـادرة ميكـن أن متنـع املزيـد مـن             

. وعالوة على ذلـك، ينبغـي اسـتخدام أسـاليب التحـري      على املهربني التهريب بسبب أثرها الرادع
من االتفاقية. وقد يكون مـن الضـروري للـدول أن     ٢٠يف املادة  اخلاصة على النحو املنصوص عليه

تستعرض تشريعاهتا أو تسن تشريعات أو تعدِّهلا إلتاحة استخدام هذه التقنيات ومراقبة استخدامها 
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وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان. وميكن أن تشمل التدابري األخرى اليت قد تكـون ضـرورية أيضـاً تـوفري     
  تقنية وغريها من املوارد، وكذلك بناء قدرات التحرِّي والتحقيق.املوارد البشرية وال

    
    محاية الشهود وتوفري احلماية واملساعدة لضحايا اجلرائم مبوجب االتفاقية  -هاء  

ينبغي أن يكون مبستطاع املهاجرين املهرَّبني الـذين وقعـوا ضـحايا للجرميـة علـى اإلفـادة عـن          - ٣٦
تم التحقيق يف مطالباهتم ومقاضاة مقتـريف اجلـرائم. وإذا تعـذَّر ذلـك،     تلك اجلرائم إىل السلطات وأن ي

فقد يصبح املهاجرون املهرَّبون أهدافاً سهلةً للمجرمني الذين يعلمون أهنـم قـد يسـتغلوهنم فـرائس هلـم      
مع اإلفالت النسيب من العقاب. والدول اليت ال تشمل من قبل قوانينها اجلنائية مجيع ضـحايا اجلرميـة،   

فيهم غري املواطنني، قد حتتاج إىل توسيع نطاق األحكام اجلنائية القائمة، وخصوصـاً تلـك املتعلقـة     مبن
  باجلرائم العنيفة، لكي تتمكن من محاية ومساعدة املهاجرين املهرَّبني وصون حقوقهم اإلنسانية.

التـهريب،   وحىت عندما ال يكون املهاجرون املهرَّبون ضحايا جرمية إضافية نتيجـة لعمليـة    -٣٧
ــإهنم  ــادة      ف ــهريب. وتقتضــي امل ــة الت ــى جرمي ــارهم شــهوداً عل ــهم أن يتصــرَّفوا باعتب مــن  ٢٤ميكن

االتفاقيــة بشــأن محايــة الشــهود، أن تتخــذ الــدول األطــراف التــدابري املناســبة حلمايــة الشــهود يف    
املـادة   نَّاإلجراءات اجلنائية خبصوص اجلرائم اليت تشمل هتريب املهاجرين. وعالوة على ذلك، فـإ 

من بروتوكول هتريب املهاجرين تنص على أنَّه ال يصبح املهـاجرون عرضـة للمالحقـة اجلنائيـة      ٥
قــد جــرى هتريبــهم. وهــذا احلكــم األساســي يــوفر ضــمانات هلــؤالء    ألهنــممبقتضــى الربوتوكــول 

األشـــخاص لتشـــجيعهم علـــى اإلدالء بالشـــهادة وتقـــدمي أدلـــة إثباتيـــة أخـــرى ضـــد املهـــرِّبني يف   
  جراءات يف الدولة املستقبِلة.اإل
ــثري مــن األحيــان، تقتضــي املالحقــة القضــائية ملهــرِّيب املهــاجرين إدالء املهــاجرين          - ٣٨ ويف ك

املهرَّبني بالشهادة ضدهم. ولكن استعداد أو قدرة هؤالء املهاجرين بشـأن التعـاون مـع التحقيقـات     
اً إذا كـانوا خيشـون التخويـف أو االنتقـام     أو اإلدالء بشهاداهتم يف السياقات القضائية يضعفان كـثري 

التعـاون يف جمـال العدالـة اجلنائيـة يـزداد      أنَّ . وقـد أظهـرت اخلـربة    املنظَّمـة من اجلماعات اإلجراميـة  
حيـث تكـون هنـاك تشـريعات موضـوعة و/أو سياسـات عامـة معتمـدة مـن أجـل محايـة املهــاجرين            

وميكــن أن تتــراوح تــدابري  تطبيــق العدالــة اجلنائيــة.املهــرَّبني الــذين يتعــاونون ويشــاركون يف عمليــة 
عينة بني البسيطة، مثـل تـوفري حراسـة الشـرطة إىل قاعـدة احملكمـة، وتـوفري        املاحلماية املناسبة للحالة 

ــة املؤقَّ ــدائرة املغ   اإلقام ــون ال ــديو أو تلفزي ــداول بالفي ــة، واســتخدام الت ــة لالســتماع إىل شــهادة،  ت لق
هويـة الشـاهد، واألكثـر تعقيـداً، مثـل إعـادة التـوطني هبويـة جديـدة           السماح بعدم الكشف عـن  أو

للشاهد نفسه أو يف بلد آخر. ويف كثري من احلاالت، قد ُيعاجل القلق بفعالية إزاء أمـن الشـهود مـن    
خالل: (أ) املساعدة قبل وأثنـاء احملاكمـة، ممـا ميكِّـن الشـهود مـن مواجهـة اآلثـار النفسـية والعمليـة           

ــإل ــادي       دالء بالشــل ــن امل ــز األم ــدابري بواســطة الشــرطة لتعزي ــة؛ (ب) اختــاذ ت ــة قانوني هادة يف حمكم
  للشهود؛ (ج) اإلجراءات القضائية لضمان سالمة الشاهد أثناء اإلدالء بالشهادة.
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    األدوات األساسية واملوارد املوصى هبا  -خامساً  
متاحــة علــى املوقــع الشــبكي ملكتــب األدوات واملــوارد املــذكورة يف القائمــة الــواردة أدنــاه   -٣٩

      ).www.unodc.org(دة املعين باملخدِّرات واجلرمية األمم املتح
    جمموعة أدوات ملكافحة هتريب املهاجرين    

ُتوفِّر إرشـادات،   واجلرميةمكتب املخدِّرات الصادرة عن  دوات مكافحة هتريب املهاجرينجمموعة أ
وتقترح ممارسات واعدة وتوصي مبوارد مرجعية يف خمتلف اجملاالت املواضـيعية ملسـاعدة البلـدان يف    

  تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين.
    

عرب الوطنية  املنظَّمةاألدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية     
    والربوتوكوالت امللحقة هبا

لتنفيــذ اتفاقيــة  ،مكتــب املخــدِّرات واجلرميــةالصــادرة عــن شــريعية، األدلــة الت اهلــدف الرئيســي مــن
هـو تقـدمي املسـاعدة     املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا    األمم

وتوكوالت امللحقة هبا. وتتناول األدلة التشـريعية، يف مجلـة أمـور،    إىل الدول يف تنفيذ االتفاقية والرب
  .املنظَّمةالتجرَمي وتدابري أخرى ملكافحة غسل األموال والفساد وأحكاماً أخرى من اتفاقية اجلرمية 

بـة إدارة املعـارف، املعروفـة    تشـريعي" يف بوا ال الـدليل وميكن االطالع على نسـخة حمدَّثـة حتـت عنـوان "    
  ).https://sherloc.unodc.org( )بوابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية (بوابة "شريلوك"  باسم

    
    إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين    

، الـذي وضـعه املكتـب، هـو أداة     جرينإطار العمل الدويل لتنفيـذ بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـا     
مساعدة تقنية للدول األطراف والفاعلني غري احلكوميني على استبانة ومعاجلة الثغرات اليت تشـوب  

ويســتند إطــار العمــل الــدويل إىل الصــكوك   تصــدِّيهم لتــهريب املهــاجرين، وفقــاً للمعــايري الدوليــة. 
وأفضل املمارسـات مـن أجـل التوصُّـل إىل اتِّبـاع      الدولية، والتعهدات السياسية، واملبادئ التوجيهية 
يتضـمَّن استعراضـاً    إطـار العمـل  اجلزء الثـاين مـن    هنج شامل حيال منع ومكافحة هتريب املهاجرين.

عامـــا يف شـــكل أربعـــة جـــداول بشـــأن املواضـــيع التاليـــة: االدعـــاء والتحقيـــق؛ ومحايـــة الالجـــئني   
  ومساعدهتم؛ واملنع؛ والتعاون والتنسيق.

    
    القانون النموذجي ملكافحة هتريب املهاجرين    

هدف القانون النموذجي ملكافحة هتريب املهاجرين، الصادر عـن مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة، هـو      
مساعدة الدول على تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق تيسـري مراجعـة وتعـديل    

وتشـمل الفصـول    باسـتخدام األحكـام النموذجيـة.   التشريعات القائمـة واعتمـاد تشـريعات جديـدة     
جترمي هتريب املهاجرين، وتدابري احلمايـة واملسـاعدة للمهـاجرين املهـرَّبني، والتنسـيق والتعـاون فيمـا        
بني الوكاالت، والتعاون يف جمال مكافحة هتريب املهاجرين يف البحر، والعمليات اإلجرائية املتصلة 

  بإعادة املهاجرين املهرَّبني.
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    دليل التدريب األساسي على التحقيق يف هتريب املهاجرين واملالحقة القضائية ملرتكبيه    
، الصـادر  دليل التدريب األساسي على التحقيـق يف هتريـب املهـاجرين واملالحقـة القضـائية ملرتكبيـه      

عدالـة  عن مكتب املخدِّرات واجلرمية، هو دليل عملي وأداة تدريب للممارسني العـاملني يف جمـال ال  
وقد ُصمِّمت كل منيطة تدريبية من منائط الدليل بشكل قابـل لتكييفهـا    اجلنائية يف شىت أحناء العامل.

وفقاً الحتياجات املناطق والبلدان املختلفة، وميكن استخدامها كأساس يف حتسني أو تكملة الربامج 
  املالية.التحقيقات  ٤التدريبية لدى معاهد التدريب الوطنية. وتتناول النميطة 

    
   هدليل التدريب املتعمِّق على التحقيق يف هتريب املهاجرين واملالحقة القضائية ملرتكبي    

)In-depth Training Manual on Investigating and Prosecuting the Smuggling  
of Migrants(    

، القضــائية ملرتكبيــهالتحقيــق يف هتريــب املهــاجرين واملالحقــة   دليــل التــدريب املتعمِّــق علــى يســتند 
من أجل تعزيز الفهـم املشـترك    دليل التدريب األساسيالصادر عن مكتب املخدِّرات واجلرمية، إىل 

يها جلرميـة هتريـب   للمفاهيم ذات الصلة وتشجيع الدول األطراف على اّتباع هنج تعاضدي يف تصـدِّ 
يح الـدليل هنجـاً عمليـا حيـال     ويتـ  عـرب الوطنيـة.   املنظَّمـة املهاجرين، وهي شكل من أشكال اجلرميـة  

التحقيق يف جرائم هتريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيها قضائيا، ويعرض ممارسات واعدة هتم مجيع 
  بلدان املنشأ والعبور واملقصد، بصرف النظر عن نظمها القانونية.

    
    دليل تقييم تدابري العدالة اجلنائية املتخذة للتصدِّي لتهريب املهاجرين    

ــ ــاجرين     دلي ــهريب امله ــة املتخــذة للتصــدِّي لت ــة اجلنائي ــدابري العدال ــيم ت ــب   ل تقي ، الصــادر عــن مكت
املخدِّرات واجلرمية، يتضمَّن جمموعة مـن التـدابري املوحَّـدة واملشـفوعة بإحـاالت مرجعيـة، مصـمَّمة        

والوكـاالت  بقصد متكني املسؤولني احلكوميني يف األجهزة املعنية باهلجرة واجلمارك وإنفاذ القانون 
التابعــة لألمــم املتحــدة وغــري ذلــك مــن املنظمــات وخمتلــف اجلهــات الفاعلــة يف القطــاع الصــناعي     
واألفراد املعنيني من إجراء عمليات تقييم شاملة للنظم الوطنيـة، وحتديـد جمـاالت املسـاعدة التقنيـة،      

يـة املتعلقـة مبنـع هتريـب     واملساعدة يف تصميم عمليات التدّخل املسـتندة إىل املعـايري واألعـراف الدول   
  املهاجرين وقمعه، واملساعدة يف التدريب على هذه األمور.

    
  وهتريب املهاجرينيف االجتار باألشخاص  املنظَّمةدراسة بشأن ضلوع شبكات اجلرمية ورقة مناقشة:     

)Issue Paper: Organized Crime Involvement in Trafficking in Persons and Smuggling  
of Migrants(    

كلَّف مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة املعهـد الـدويل للبحـوث بشـأن السياسـة اجلنائيـة، التـابع جلامعـة            
ــة     يف االجتــار باألشــخاص  املنظَّمــةغينــت، بلجيكــا، إجــراء دراســة يف ضــلوع اجلماعــات اإلجرامي

العدالـة اجلنائيـة    وهتريب املهاجرين. وكان الغرض من الدراسة إعداد تـدابري تصـدٍّ مناسـبة يف جمـال    
الـيت   املنظَّمـة من أشكال اجلرميـة   شكلني ملكافحة االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين، بوصفهما

  تتطلب التصدِّي هلا على حنو قائم على املعرفة.
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  ورقة مناقشة: الفساد وهتريب املهاجرين     
)Issue Paper: Corruption and the Smuggling of Migrants(    

هتدف ورقة املناقشة هذه، اليت أعدَّها مكتب املخـدِّرات واجلرميـة إىل مسـاعدة واضـعي السياسـات      
واملمارسني على منع الفساد املتَّصل بتهريب املهـاجرين والتصـدِّي لـه. وبـدالً مـن اسـتعراض مجيـع        

تسـهل   ز بتـدقيق علـى منـع أنشـطة الفسـاد الـيت      جحة يف منع هتريب املهاجرين، تركـ املمارسات النا
 وتسـتعرض ورقـة املناقشـة هـذه األدلـة     التصـدي لـه.    إىلهتريب املهاجرين أو حتـبط اجلهـود الراميـة    

املتاحة بشأن الصالت القائمة بني الفساد وهتريب املهـاجرين، مبـا يف ذلـك الكيفيـة الـيت يسـّهل هبـا        
تلـف أشـكال   سـتعرض خم تالفساد ذلك التهريب ويقـوِّض اجلهـود الراميـة إىل السـيطرة عليـه. كمـا       

الفساد املرتبطـة بتـهريب املهـاجرين، يف القطـاعني العـام واخلـاص علـى السـواء، وتقـدِّم أمثلـة علـى            
  حاالت هتريب مهاجرين كان الفساد من عناصرها.

    
  يف هتريب املهاجرين من غرب أفريقيا إىل االحتاد األورويب  املنظَّمةدور اجلرمية     

)The Role of Organized Crime in the Smuggling of Migrants from West Africa  
to the European Union(    

أعدَّ مكتب املخدِّرات واجلرمية هذا التقرير من أجل اإلسهام يف الوصـول إىل فهـم أفضـل لآلليـات     
األساسية واألطراف الفاعلة الضالعة يف هتريب املهاجرين، وميكن االستفادة منـه كأسـاس إلصـالح    

امــة يف بلــدان غــرب أفريقيــا املعنيــة فيــه. والتقريــر موجَّــه يف املقــام األول إىل صــانعي السياســات الع
القرار ومسؤويل إنفاذ القانون واألجهزة القضائية، لكنَّه موجَّه أيضاً إىل مجهور أوسع مـن املهـتمني   

  باهلجرة غري القانونية.
    

  االجتاهات السائدة مؤخَّراً يف االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين من باكستان وإليها     
)Recent Trends of Human Trafficking and Migrant Smuggling to and from Pakistan(    

 أُعدَّ التقرير بتكليف املكتب القُطري يف باكستان، التابع ملكتب املخـدِّرات واجلرميـة، بالتعـاون مـع    
احلكومة، بغية حتسني فهم احلالة الناشئة ذات الصلة باالجتار باألشخاص وهتريـب املهـاجرين. وقـد    
أجريت هذه الدراسة بوضع مالمح حركات اهلجرة عرب احلدود الوطنية إىل باكستان ومنها. وهي 

  .حتدِّد االجتاهات املستجدة وتصف خمتلف األساليب اليت يستخدمها املتَّجرون واملهرِّبون
    

  عرب الوطنية يف غرب أفريقيا: تقييم األخطار  املنظَّمةاجلرمية     
)Transnational Organized Crime in West Africa: A Threat Assessment(    

عرب الوطنية اليت  املنظَّمةالغرض من تقرير مكتب املخدِّرات واجلرمية هو تقييم مسار وتطور اجلرمية 
تتضرر منها املنطقة. وهـو حيلِّـل تـدفقات الكوكـايني وامليثامفيتـامني، وهتريـب املهـاجرين، واالجتـار         

  باألسلحة النارية، واالجتار باألدوية األساسية املغشوشة، والقرصنة البحرية يف املنطقة.
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  تقييم األخطار  عرب الوطنية يف أمريكا الوسطى والكاريبـي: املنظَّمةاجلرمية     
)Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean:  

A Threat Assessment(    
يصف التقرير الذي أعدَّه مكتب املخدِّرات واجلرمية ما هو معروف عن آليات االجتار باملمنوعـات  

ن يقوم هبا وكيفيتـها وحجمهـا وينـاقش    أي ماهيَّة التدفقات غري املشروعة وَم -وهتريب املهاجرين 
تأثريهــا احملتمــل علــى احلوكمــة والتنميــة. والغــرض الرئيســي مــن التقريــر تشــخيص الوضــع، لكنــه    

  يستكشف أيضاً آثار تلك النتائج على السياسات العامة.
    

    املنظَّمةخالصة لقضايا اجلرمية     
، الصـادرة عـن مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة، هـو تزويـد        املنظَّمـة خالصـة قضـايا اجلرميـة    الغرض من 

ــة      ــايا ملموسـ ــة بتحليـــل لقضـ ــة اجلنائيـ ــال العدالـ ــاملني يف جمـ واضـــعي السياســـات واملمارســـني العـ
مجيع مراحل تصدِّي العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك  اخلالصةواملمارسات اجليِّدة ذات الصلة. وتوضِّح 

، اخلالصــةية وإصــدار األحكــام والتعــاون الــدويل. وتعــرض   التشــريع والتحقيــق واملالحقــة القضــائ 
ة، التجـارب الناجحـة والصـعوبات الـيت يواجههـا املمارسـون، ومـن مثَّ        يباستخدام حاالت توضـيح 

  على الصعيد العاملي. املنظَّمةجتسِّد أحدث اجلهود الرامية إىل مكافحة اجلرمية 
    

    لةأداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتباد    
أداة كتابـة طلبــات املسـاعدة القانونيــة املتبادلـة، الصــادرة عـن مكتــب املخـدِّرات واجلرميــة، تســاعد      
الدول يف صياغة طلبات التعاون واملساعدة على الصعيد الدويل. وميكن استخدام هـذه األداة حـىت   

يها خطــوة معرفــة أو خــربة ســابقة بصــياغة طلبــات املســاعدة. وتوّجــه األداة مســتعمل أيِّ مــن دون 
فخطوة من خـالل عمليـة الطلـب لكـل نـوع مـن أنـواع املسـاعدة املتبادلـة باسـتخدام جمموعـة مـن             

وتصدر آليا طلباً صحيحاً وكامالً وفعَّـاالً مـن أجـل التنقـيح     النماذج، وتضم مجيع البيانات املدخلة 
يِّ ضـوعي واإلجرائـي أل  املو القـانون  حبسـب  للتعديل التحريري النهائي والتوقيع عليه. واألداة قابلة

بلد، وُتتيح للمستعمل اسـترجاع املعلومـات بشـأن املعاهـدات والتشـريعات الوطنيـة. وتـربز مسـات         
  إدارة القضايا يف كل نظام لتتبع الطلبات الواردة واملرسلة.

  


