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300518    300518    V.18-02866 (A) 

*1802866*  

  الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين
  ٢٠١٨ يوليه/متوز ٥و ٤ فيينا،
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٢ البند

  تدابري العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك التعاون الدويل،
  يف التحقيقات مع مرتكيب عمليات هتريب املهاجرين 

        ومالحقتهم قضائيًّا
الدويل، يف التحقيقات  تدابري العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك التعاون    

  مرتكيب عمليات هتريب املهاجرين ومالحقتهم قضائيًّا  مع
    

      ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة    
    مقدِّمة  -أوًال  

بقرار مؤمتر األطراف يف اتفـــاقيـــة األمم املتحـــدة ملكـــافحـــة اجلرميـــة املنظَّمـــة عرب  عمًال  -١
، ُأنشئ فريق عامل حكومي دويل مؤقَّت مفتوح العضوية معين بتهريب املهاجرين من ٥/٣ الوطنية

أجل إســـــداء املشـــــورة إىل املؤمتر ومســـــاعدته على تنفيذ الوالية املنوطة به فيما يتعلق بربوتوكول 
(الربوتوكول/بروتوكول مكافحة هتريب ة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو مكافح

ية املهاجرين) فاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطن فاقية ، املكمِّل الت فاقية/ات (االت
  .اجلرمية املنظمة)

تشــــرين الثاين/نوفمرب  ١٣إىل  ١١من  عامل، يف اجتماعه الثاين املعقودوأوصــــى الفريق ال  -٢
، املؤمتَر بأن يكون موضوع هتريب املهاجرين عن طريق البحر من املواضيع اليت سينظر فيها ٢٠١٣

  )١(الفريق يف اجتماعاته املقبلة.

                                                                    
  *  CTOC/COP/WG.7/2018/1.  

  )١(  CTOC/COP/WG.7/2013/5.  
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وقد أعدت األمانة ورقة املعلومات األســاســية هذه للمســاعدة يف مناقشــات الفريق العامل   -٣
هي تقترح مســائل حمدَّدة للمناقشــة وتقدم ملحة عامة عن القضــايا الرئيســية يف اجتماعه اخلامس. و

ضطلع  شأن كيفية معاجلتها من جانب الدول، وتعرض عددًا من املبادرات األخرية امل شادات ب وإر
  هبا يف جمال التعاون الدويل هبدف مكافحة هتريب املهاجرين.

    
    مسائل مطروحة للمناقشة  -ثانيًا  

يف مناقشــاته بشــأن تدابري العدالة  وغريها الفريق العامل يودُّ أن ينظر يف املســائل التاليةلعلَّ   -٤
ــائيــة، مبــا يف ذلــك التعــاون الــدويل، يف التحقيقــات مع مرتكيب عمليــات هتريــب املهــاجرين  اجلن

  ومالحقتهم قضائيًّا: 
الوطنية  التعاريف وطنية هتريب املهاجرين؟ وهل تتســقكيف ُتعرِّف التشــريعات ال  (أ)  

أشـــكال الســـلوك مع التعريف الوارد يف بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين؟ وهل مت جترمي مجيع 
 املتصلة بتهريب املهاجرين؟

 ما هي الظروف املشددة للعقوبة املعترف هبا مبوجب القانون املحلي؟  (ب)  

مــا هي عنــاصــــــر تــدابري العــدالــة اجلنــائيــة الفّعــالــة ملكــافحــة هتريــب املهــاجرين،   )(ج  
 للغرض من بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين ونطاقه؟ وفقا

مــا هي العوائق اليت حتول دون تقــدمي كبــار منظمي عمليــات هتريــب املهــاجرين   (د)  
 العدالة؟ إىل

ــــــني مجع املعلومات بكفاء  )(ه   مارس قات يف اجلرائم كيف ميكن للم ة خالل التحقي
استخالص املعلومات من املهاجرين مبا يشمل احلصول عليها من خالل املتصلة بتهريب املهاجرين، 

 املهرَّبني وإجراء املقابالت معهم؟

كيف ميكن للممارســـــني إجراء حتقيقات فّعالة وقانونية على مســـــتوى وســـــائل   (و)  
خرى اليت يستخدمها املهرِّبون؟ وكيف ميكن لسلطات التواصل االجتماعي أو وسائل االتصال األ

بشــكل فعال وقانوين حمتويات وســائل التواصــل االجتماعي وتكشــف التحقيق الوطنية أن ترصــد 
 املتصلة بأنشطة هتريب املهاجرين؟

 ما هو دور نظام العدالة اجلنائية يف محاية حقوق املهاجرين املهرَّبني؟  (ز)  

تدابري الف  (ح)   ية على التحقيق ما هي ال لة اجلنائ عدا ــــــي ال ممارس قدرة  لة يف تعزيز  عا
عمليات هتريب املهاجرين ومالحقة اجلناة قضائيًّا، مبا يف ذلك التدابري املتعلقة بتعزيز قدرة هؤالء  يف

 املمارسني على املشاركة يف أنشطة التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؟

لة  (ط)   بتعزيز التحريات والتحقيقات عرب احلدود  ما هي املمارســـــــات اجليدة الكفي
  قضايا هتريب املهاجرين؟ يف
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    ملحة عامة عن املسائل املطروحة وإرشادات بشأن كيفية معاجلتها  -ثالثًا  
    تهريب املهاجرينل صديلتلعناصر تدابري العدالة اجلنائية الفّعالة   -ألف  

    التجرمي    
املهاجرين، عمال بالتزاماهتا مبقتضــى بروتوكول مكافحة إن جترمي الدول األطراف لتهريب   -٥

هتريب املهاجرين، هو عنصـــر حموري يف أي تدبٍري من تدابري العدالة اجلنائية الوطنية ملكافحة هتريب 
ملادة  نه ٣املهاجرين. وُيعرَّف هتريب املهاجرين يف الفقرة (أ) من ا "تدبري  من الربوتوكول، على أ

شـخص ما إىل دولة طرف ليس ذلك الشـخص من رعاياها أو من املقيمني الدخول غري املشـروع ل
الدائمني فيها، وذلك من أجل احلصول، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة 

من الربوتوكول،  ٦(ب) و(ج) من املادة  ١مادية أخرى". وباإلضــــــافة إىل ذلك، ووفقًا للفقرة 
ومن أجل احلصول، بصورة  جترمي األفعال التالية يف حال ارتكاهبا عمدًا يتعّين على الدول األطراف

(أ) إعداد وثيقة ســــفر أو هوية  :مباشــــرة أو غري مباشــــرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى
(ب) متكني  ؛مزورة أو تدبري احلصــــول عليها أو توفريها أو حيازهتا بغرض متكني هتريب املهاجرين

شـــخٍص، ليس مواطنا أو مقيما دائما يف الدولة املعنية، من البقاء فيها من خالل إعداد وثيقة ســـفر 
ــــــيلة أخرى  أو هوية مزورة أو تدبري احلصــــــول عليها أو توفريها أو حيازهتا أو من خالل أية وس

  مشروعة.  غري
ن الربوتوكول، هو جرميــة م ٣وهتريــب املهــاجرين، وفق تعريفــه يف الفقرة (أ) من املــادة   -٦

تنطوي على قصـــــد جنائي حمدد أو خاص. وبالتايل، ال يشـــــترط حدوث منفعة مالية أو أية منفعة 
، فهي تعترب متحققة مبجرد ثبوت العناصـــر املادية ذات هتريب املهاجرين مادية أخرى لوقوع جرمية

أن توفر قصــد االنتفاع، الصــلة مع توفر قصــد احلصــول على منفعة. ولذلك من املهم اإلشــارة إىل 
  وليس االنتفاع الفعلي، هو املحك يف هذا الشأن مبقتضى أحكام الربوتوكول.

وباملثل، من املهم اإلشارة إىل أن واضعي بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين اختاروا أن   -٧
عريف اجلرمية يدرجوا عنصر "املنفعة املالية أو املنفعة املادية األخرى" ليس فقط كعنصر من عناصر ت

بل أيضـــًا كشـــرٍط للتجرمي. والواقع أن الربوتوكول واضـــٌح متاما فيما يتعلق بنطاق الســـلوك الذي 
يتعّين على الدول جترميه، فمن املالحظ أوًال أن الغرض من إدراج اشتراط توفر قصد احلصول على 

أال يشمل التجرمي أفراد يف تعريف هتريب املهاجرين هو  ليهعمنفعة مالية أو مادية أخرى املنصوص 
األســرة أو املنظمات غري احلكومية أو جمموعات الدعم األخرى بســبب قيامهم بأنشــطة ملســاعدة 
ساءلة املهاجرين املهرَّبني  سانية وليس للتربُّح. ومن املالحظ ثانيًا أنه ال جيوز م املهاجرين لدواعي إن

تنص على أّال يتعرض املهاجرون للمالحقة  منه ٥ألن املادة  ،ا مبقتضـــى الربوتوكولجنائيًّأنفســـهم 
  اجلنائية مبقتضى أحكامه نظرا ألهنم موضوع عملية هتريب املهاجرين.

من الربوتوكول،  ٦من املـادة  ٣واملطلوب أيضـــــــا من الـدول األطراف، عمًال بـالفقرة   -٨
املهاجرين املعنيني،  تعترب أيَّ سلوك ُيعرِّض للخطر، أو ُيرجَّح أن ُيعرِّض للخطر، حياة أو سالمة أن
للعقوبة يف األفعال ، ظرفًا مشـــدِّدًا ُيعرِّضـــهم ملعاملة الإنســـانية أو مهينة، مبا يف ذلك اســـتغالهلم أو

، وميكن للدول القيام بذلك عن ٦و(ج) من املادة  ‘١‘) (أ) و(ب ١اإلجرامية املقررة وفقا للفقرة 
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ـــــدَّدة، أو بإدراج أحكام توجب طريق النص على جرائم موازية، مثل جرمية هتريب امله اجرين املش
على القاضـــي أن ينظر يف تشـــديد العقوبة إذا ما توافرت الظروف الداعية إىل ذلك ضـــمن عوامل 

  ارتكاب اجلرمية.
شدِّدة للعقوبة   -٩ ومن املمارسات اجليدة املحبذ أن تأخذ هبا الدول النظر يف إدراج ظروف م

دة للعقوبة اليت أدرجتها الدول اليت ل. ومن الظروف املشــدِّغري تلك املنصــوص عليها يف الربوتوكو
ــــــخص  :اعتمــدت هــذا يف تشــــــريعــاهتــا مــا يلي ؛ معوق(أ) هتريــب طفــل أو امرأة حــامــل أو ش

ارتكاب اجلرمية مع محل الســـالح؛ (ج) ارتكاب اجلرمية من قبل موظف مدين؛ (د) ارتكاب   (ب)
وثائق سفر أو هوية املهاجر املهرَّب أو إتالفها؛  ) مصادرةاجلرمية على يد مجاعة إجرامية منظمة؛ (ه

  هتريب أعداد كبرية من املهاجرين.  )و(
لى اجلرمية علعقوبة دة لكن التحقيق يف بعض الظروف املشــدِّبالتشــريعات املحلية، مي ورهنًا  -١٠

، كأن تصل معاملة املهاجرين مالحقة مرتكبيها قضائيًّااملرتكبة، واعتبارها جرائم مستقلة تستدعي 
بعنف إىل حد االعتداء اإلجرامي على ســبيل املثال، أو كأن يصــل اســتغالل املهاجرين املهرَّبني إىل 

تود الدول فلعل لألثر البالغ هلذه اجلرائم على املهاجرين املهرَّبني،  حد االجتار باألشــــخاص. ونظرًا
ها ةومالحقهتريب املهاجرين يف جرائم للتحقيق  النظر يف إيالء األولوية عندما  قضـــــــائيًّا مرتكبي

  رتكب يف مثل هذه الظروف.ُت
ومن أجل أن تتصــدى نظم العدالة اجلنائية بفعالية لتهريب املهاجرين، من املهم أال يقتصــر   -١١

التجرمي على اجلرائم التامة، بل أن ينســــــحب أيضــــــا على حماوالت هتريب املهاجرين اليت باءت 
بالفشــل، وأن خيضــع كل من يشــارك يف ارتكاهبا بالتواطؤ أو التيســري للمســاءلة اجلنائية. ومن املهم 

يوعز هبا لتهريب املهاجرين أو عمليات للغاية أيضـــــا أن خيضـــــع للمســـــاءلة اجلنائية كل من ينظم 
ــــــريعاهتا  أو يشــــــرف عليها. ولذلك، يتعني على الدول األطراف يف الربوتوكول أن تكفل يف تش

الوطنية جترمي الشروع يف ارتكاب جرمية هتريب املهاجرين واملشاركة فيها وتنظيم أشخاص آخرين 
  من الربوتوكول. ٦من املادة  ٢تكاهبا أو اإليعاز هلم بذلك، وذلك وفقًا للفقرة الر
ــاجرين،   -١٢ ــد جترمي هتريــب امله ــدول األطراف يف الربوتوكول، عن ــد من ال ــدي ومل تعترب الع

احلصـــول على أية منفعة مالية أو مادية أخرى من أركان جرمية تدبري الدخول غري املشـــروع، على 
ا يف تعريف هتريب املهاجرين الوارد يف الربوتوكول. د يف احلقيقة عنصــــــرًا جوهريًّنه يعالرغم من أ

ملادية يف جرائم هتريب املهاجرين له قيمة  نافع ا ية أو غريها من امل ملال نافع ا غري أن التركيز على امل
ل مايل لقاء اســتراتيجية يف التحقيقات فيها ويف تدابري العدالة اجلنائية األوســع نطاقا. فعدم دفع مقاب

التهريب، أو سداده عن طريق العمل، قد يدل على حدوث جرمية اجتار باألشخاص. ويف احلاالت 
يســـاعد التركيز على اجلوانب  اليت جيري فيها التهريب بصـــورة واضـــحة من أجل الربح، ميكن أن

جلماعات اإلجرامية املالية جلرمية التهريب على اإلســهام يف املالحقة القضــائية لكبار املنظمني له أو ا
هذا النهج أيضـــــــا تعقب موجودات املنظِّمني وجتميدها  يه. ويدعم  قد تشـــــــارك ف مة اليت  املنظَّ

  ومصادرهتا، مما يتيح فرصة مهمة لتعطيل عمليات التهريب الكربى.
وعن  ال وبغض النظر عمَّا إذا كان دافع الربح أو املنفعة مدرجًا يف التشــــــريع الوطين أم  -١٣

ية إدر ية كيف هاجرين ينبغي أن تعطي األولو حة هتريب امل كاف ية مل نائ لة اجل عدا تدابري ال فإن  جه،  ا
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  .والتحقيق معهم ومالحقتهم قضائيًّا للتحري عن الشبكات اإلجرامية املنظَّمة ورؤوسها
    

    لتهريب املهاجرينللتصدي د التخصصات هنج متعدِّ    
ــــــتخدام  اوالتحديات املرتبطة هبهتريب املهاجرين املحددة جلرائم صــــــائص اخلتتطلب   -١٤ اس

أســاليب حتقيٍق ومالحقة قضــائية قوية ومصــممة خصــيصــا للغرض املتوخى منها. ومن األســاليب 
شأن اتباع ما يعرف بالنهج املتعدد . وينطوي هذا النهج على توثيق التخصصات الواعدة يف هذا ال

اجلهات املعنية األخرى مثل التعاون بني خمتلف ســلطات الدولة وكذلك تعاون تلك الســلطات مع 
شركات تقدمي خدمات اإلنترنت والتواصل  املجتمع املدين ومؤسسات القطاع اخلاص، وال سيما 

االجتماعي. ويف الواقع، ينبغي أن حيظى االستخدام املتزايد ملنصات التواصل االجتماعي يف مراحل 
  خمتلفة من جرمية هتريب املهاجرين باهتمام خاص أثناء التحقيق.

ــــــري رحاالت املهاجرين   -١٥ والغرض من اتباع هنج متعدد التخصــــــصــــــات هو تتبع خط س
ديارهم إىل بلدان املقصد وحتديد تدابري فعالة لتعطيل عمليات هتريب املهاجرين. وستكون هذه  من

صكوكا   بية وكذايالتدابري متنوعة من حيث الطابع، وميكن أن تشمل صكوكا جنائية وإدارية وضر
  اخلاص. من القانون

وعادة ما تشــــــارك يف التحريات والتحقيقات املتعلقة بعمليات هتريب املهاجرين جمموعة   -١٦
متنوعة من اإلدارات احلكومية والكيانات األخرى وال تقتصـــر على أجهزة إنفاذ القانون. والتنســـيق 

لوضع تدابري  الوطين والتشاور مع أصحاب املصلحة الرئيسيني وبناء الشراكات من املقومات احلامسة
التشاور  عمليات على ضفاء الطابع الرمسيإفعالة ملكافحة هذه اجلرمية يف إطار العدالة اجلنائية. وميكن 

الشـــراكات من خالل أطر التنســـيق الوطنية ومذكرات التفاهم وهياكل من اللجان. ومن املهم   وبناء
  ل بانتظام.أيضا أن تتبادل مجيع اهليئات املعنية مبكافحة هتريب األشخاص املعلومات وأن تتواص

وكثريا ما تتقوض اجلهود الوطنية ملكافحة هتريب املهاجرين بســــــبب االفتقار إىل آليات   -١٧
فعالة لتبادل املعلومات وتنسيق األنشطة التنفيذية بني أجهزة إنفاذ القانون وسلطات مراقبة احلدود 

  هرَّبني.وغريها من اجلهات املعنية، مثل اجلهات اليت تقدم املساعدة للمهاجرين امل
ويف الواقع، ينبغي أن تتضــــــّمن تدابري العدالة اجلنائية الشــــــاملة ملكافحة هتريب املهاجرين   -١٨

تدابري حلماية املهاجرين املهرَّبني، الذين قد يكونون أيضـــــًا ضـــــحايا النتهاكات حقوق اإلنســـــان 
ثل أحد أغراض الربوتوكول، . ويتمناسبة ملالحقة املهرِّبني قضائيًّاواالستغالل، إىل جانب التدابري امل

منه، يف محاية حقوق املهاجرين املهرَّبني. وبعد ما يناهز عقدين من اخلربة  ٢كما هو مبيَّن يف املادة 
هاجرين  ية امل محا تدابري  جة إىل تعزيز  حلا ــــــع على ا فاق واس بات هناك ات يذ الربوتوكول،  يف تنف

، قضــــائيًّا قضــــايا التهريب ومالحقة اجلناة بدور فعال يف أعمال التحقيق يفوالســــماح هلم بالقيام 
  سيما يف القضايا اليت تنطوي على ظروف مشدِّدة للعقوبة.  ال
ة طويلة األجل وأن تتخذ الدول استراتيجيات تعاونية منسَّق ولذلك مثة حاجة إىل أن تضع  -١٩

وجيب أن يستند  تدابري حسنة التخطيط يف جمال العدالة اجلنائية من أجل مكافحة هتريب املهاجرين.
التخطيط للعمل يف هذا الشأن إىل تقييم سليم للمشكلة ولقدرات نظام العدالة اجلنائية احلالية على 

واألجهزة املعنية للتعاون  الدوائرالتصـــدي هلا، كما جيب أن يكون ذلك مدعومًا باســـتعداد خمتلف 
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  يمي والدويل.فيما بينها على املستوى الوطين ومع النظراء على املستويني اإلقل
وتشـــمل املمارســـات اجليدة يف هذا الصـــدد ما يلي: (أ) إنشـــاء آليات أو هيئات تنســـيق   -٢٠

قة ومتكاملة ملكافحة هتريب املهاجرين؛  متعددة التخصـــــصـــــات ُتكلَّف بتنفيذ تدابري وطنية منســـــَّ
افحــة هتريــب ملكــ لــدعم تنفيــذ تــدابري العــدالــة اجلنــائيــة الوطنيــةااللتزام بتوفري موارد كــافيــة   (ب)

توزيع العمل بشــــكل واضــــح وفعال بني اجلهات احلكومية املعنية مبســــألة هتريب   املهاجرين؛ (ج)
آلية تنسيق ُتستحدث قادرة على التكيف مع ما يستبان  احلرص على أن تكون أي  املهاجرين؛ (د)

  من ظروف متغرية من خالل عمليات الرصد والتقييم املنتظمة واملستمرة.
املهم تنظيم أعمال التنســيق والتفاعل واالتصــاالت واإلحاالت على مدار التحقيقات ومن   -٢١

يف جرائم هتريب املهاجرين. ومن املرجح بشـــــــدة أن يكون وجود إجراءات أو مبادئ توجيهية 
قواعد موحدة للتشـــــغيل مفيدا للغاية، فمما له أمهية بالغة مثال اختاذ املعلومات املســـــتخلصـــــة  أو
املهرَّبني أســــاســــا لتنظيم مواقيت التدخالت اليت ينهض هبا موظفو اخلطوط األمامية املهاجرين  من

وواجباهتم املتعلقة باإلحالة. ويســــــري األمر ذاته على التعاون وأدوارهم املعنيون بإنفاذ القوانني 
تابعـة للـدول األخرى،   بني حدات واهليئـات ال لك الو قانون وفيمـا بني ت حدات إنفـاذ ال خمتلف و
دارات التفتيش على العمال والصــحة واملرافق الصــحية. وقد خيتلف مســتوى اللوائح ونوعها إ مثل
  الحتياجات وخصائص السياقات املحلية والقوانني الوطنية. وفقا
ثار تنفيذ   -٢٢ لة لرصـــــــد آ مماث ية  لدول تود النظر يف تعيني مقرِّر وطين أو إنشـــــــاء آل عل ا ول

لقة بتهريب املهاجرين ومجع املعلومات من خمتلف اجلهات الســياســات أو خطط العمل الوطنية املتع
ــــــلطــات الــدولــة واملنظمــات الــدوليــة واملنظمــات  املعنيــة وحتليلهــا بــانتظــام وتعزيز التعــاون بني س

  احلكومية واملجتمع املدين.  غري
    

    التصدي الستخدام املهرِّبني خلدمات اإلنترنت ومقدمي اخلدمات املالية    
تستخدم شبكات التهريب خدمات االتصال احلاسويب املباشر ومقدمي اخلدمات كثريا ما   -٢٣

املالية خالل املراحل املختلفة لعملية التهريب. ولذلك، بات التعاون بني احلكومات ومقدمي هذه 
  .املهاجرين ومالحقة اجلناة قضائيًّابالغ األمهية لنجاح التحقيق يف جرائم هتريب  اخلدمات أمرًا

ـــائل التواصـــل وكثري  -٢٤ ـــتخدام وس ا ما تتضـــمن طرائق العمل املتبعة يف عمليات التهريب اس
 .على الســــواء االجتماعي، من أجل اســــتدراج الضــــحايا وترتيبات املتابعة املتعلقة برحلة التهريب

من منصــات وســائل التواصــل االجتماعي يســتخدم لإلعالن  أظهرت التجربة العملية أن عددًا  وقد
ي خدمات التهر قدمي املعلومات عن دروب اهلجرة وتســــــهيل االتصـــــــال بني املهرِّبني عن  ب وت

ــة االحتــاد األورويب للتعــاون يف جمــال إنفــاذ القــانون  )٢(واملهــاجرين املهرَّبني. وقــد أفــادت وكــال
(اليوروبول) بأن اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعي يف أنشــطة هتريب املهاجرين شــهد تناميًا 

ات األخرية، إذ إن االتصال عرب هذه الوسائل سريع وسهل ويسمح بتنسيٍق ملحوظًا خالل السنو

                                                                    
  )٢(  European Migration Network, “The use of social media in the fight against migrant smuggling”, (European 

Commission, September 2016).  



CTOC/COP/WG.7/2018/2 
 

V.18-02866 7/16 
 

اهلجرة. وتشــــمل املعلومات املتوفرة على وســــائل دروب أفضــــل بني املهرِّبني بشــــأن التغيُّرات يف 
التواصـــــل االجتماعي ما يلي: خيارات ســـــفر حمددة (مبا يف ذلك األســـــعار)؛ وبيانات االتصـــــال 

عن التقدم الذي أحرزه املهاجرون اآلخرون يف رحالهتم؛ تبث مباشرة يثة باملهربني؛ ومعلومات حد
ومعلومات عن كيفية التصــرف لدى الوصــول إىل بلد املقصــد، مبا يف ذلك كيف يتصــرف املهاجر 
يف حال القبض عليه وكيف يرد على أســــئلة الســــلطات؛ واســــتخدام اهلواتف الذكية أثناء رحلة 

ســـــائل التواصـــــل االجتماعي بأهنا "ســـــوق" للمهرِّبني التهريب. وبذلك، توصـــــف منصـــــات و
  )٣(املهرَّبني. واملهاجرين

ــــــائط التواصــــــل االجتماعي   -٢٥ ومن املالحظ، عالوًة على ذلك، أنه بفضــــــل ما توفره وس
ذي قبل، زادت قدرة  نمإمكانيات للحصــول على أحدث املعلومات بشــكل أســهل وأســرع  من

ــــــي التدابري اليت تتخذها أجهزة إنفاذ القانون ملكافحة التهريب  املهرِّبني على تغيري الدروب لتحاش
اجلرائم ومالحقة بلدان العبور، مما زاد من فعالية عمليات التهريب وعرقل التحقيق يف مثل هذه  يف

. ولذلك فإنه من املهم للغاية زيادة فعالية تدابري العدالة اجلنائية املناهضــة للتهريب مرتكبيها قضــائيًّا
حوافز تشــــــجع مقدمي خدمات اإلنترنت، حيثما كان ذلك ممكنا ووفقا للتشــــــريعات وتقدمي 

املنطبقة، على حتســـني عمليات رصـــد املحتويات املتصـــلة جبرائم التهريب وكشـــفها واإلبالغ عنها 
  وتكوين شراكات معهم هلذا الغرض.

ات اليت حيتفظ هبا إضــــــافًة إىل ذلك، من املرجح أن حيتاج نظام العدالة اجلنائية إىل البيان  -٢٦
ــــــبكات التواصــــــل االجتماعي من أجل إجراء مزيد من  ــــــغلو ش مقدمو خدمات اإلنترنت ومش
التحقيقات بشــــــأن هتريب املهاجرين. ويتوقف مدى إمكانية احلصــــــول على هذه البيانات على 

تمد على التشريعات الوطنية (أي القوانني املتعلقة مبعاجلة البيانات الشخصية ومحايتها). كما أنه يع
اتفاقات حلماية اخلصــــــوصــــــية قد ُتلزم اجلهات املعنية. وهلذا الســــــبب، من املهم للغاية إقامة  أي

ــــــراكات بني مقدمي خدمات اإلنترنت وأجهزة إنفاذ القانون ميكن من خالهلا هلذه األجهزة  ش
اإلنترنت تدريب مقدمي اخلدمات على اكتشــــاف املحتويات املشــــبوهة. وميكن ملقدمي خدمات 

ومنصـــات التواصـــل االجتماعي وضـــع ســـياســـات ونظم داخلية للتعامل مع البالغات الواردة من 
ستعملني أو شطة هتريب املهاجرين و/أو  امل رصد املحتويات بفعالية حلذف املعلومات اليت تتعلق بأن
 .حجب املحتويات املثرية للقلق املحتويات إىل الســــــلطات على وجه الســــــرعة و/أو إحالة هذه

الوقت ذاته، ينبغي للدول أيضــــا أن تقوم بأنشــــطة رصــــد إما الكتشــــاف املحتويات املتعلقة  ويف
  .التحري واالستقصاء ألغراض ، أوابتهريب املهاجرين وطلب حذفه

يساعدها على تطوير قدراهتا الرصدية وتوفر اليوروبول دعما للدول األعضاء يف أنشطتها   -٢٧
ــــــتخدام مهريب املهاجرين لإل حمتويات إلحالة نترنت. وهتدف وحدة اليوروبول على رصـــــــد اس

ــــــاف اإلنترنت  التابعة لالحتاد األورويب إىل دعم الســــــلطات الوطنية يف جهودها الرامية إىل اكتش
  مطالبة مقدمي خدمات اإلنترنت حبذفها. ، وعند االقتضاءلها املهرِّبونحمتويات اإلنترنت اليت حيمِّ

رية يف رصــد حمتويات وســائل التواصــل االجتماعي وينبغي التأكيد على وجود حتديات كب  -٢٨
                                                                    

  املرجع نفسه.  )٣(  
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واستخالص املعلومات منها، ومن ضمنها: عدم الكشف عن هوية املستعملني؛ واحلسابات املغلقة؛ 
والصــفحات اخلصــوصــية؛ والتشــفري؛ واســتخدام شــبكة اإلنترنت اخلفية "الداْرْكِنت"؛ وحمدودية 

ــــــيما بالنظر إىل يانات اليت حتتاج إىل املعاجلة  املوارد والتكاليف الكبرية، ال س الكم اهلائل من الب
توجد حىت اآلن خوارزمية شــــــاملة  الومما يزيد من تعقد املهمة هو أنه  واملكتوبة بلغات خمتلفة.

  )٤(ألمتتة عمليات البحث عن املحتويات املتعلقة بتهريب املهاجرين.
يل األموال اخلاصـــــة، من ويعترب مقدمو اخلدمات املالية، مثل املصـــــارف وشـــــركات حتو  -٢٩

ياق التحقيق يف هتريب ا ــــــ ية األخرى من القطاع اخلاص يف س ــــــ ية الرئيس ملهاجرين اجلهات املعن
. ومع تزايد الصعوبة يف استخدام النظم املصرفية الرمسية لتحويل عائدات ومالحقة مرتكبيه قضائيًّا

ت حتويل أموال تعمل بطريقة مهربو املهاجرين يستخدمون وكاالأخذ هتريب املهاجرين وإخفائها، 
وميكن ملقدمي اخلدمات  )٥(قانونية بســـــبب ســـــهولة التعامل معها من مجيع أرجاء العامل وفعاليتها.

املالية اسـتحداث أسـاليب لرصـد املعامالت تكون مصـمَّمة للكشـف عن نشـاط هتريب املهاجرين. 
ــــــتخدام العديد من الضــــــوابط  للكشــــــف عن العائدات  املوجودة لديهمالرقابية كما ميكنهم اس

  املشروعة.  غري
وميكن ملقدمي اخلدمات املالية، بفضل وضعيتهم الفريدة وخرباهتم الفنية ومبساعدة مالئمة   -٣٠

ستبانة األنشطة املشبوهة ورصدها وإبالغ كبري أن يضطلعوا بدور  -من أجهزة إنفاذ القانون  يف ا
يد من  ها الختاذ مز ية عن لة اجلنائ عدا ــــــركة أجهزة ال هنا، حيث أنشـــــــأت ش اإلجراءات بشـــــــأ

سترن شبوهة وحتليلها والتحقيق   "وي صائية عاملية تتيح رصد املعامالت امل ستق شبكة ا يونيون" مثال 
  .حسب االقتضاء ،فيها وإبالغ أجهزة إنفاذ القانون عنها

ب ويتيح التعاون مع مقدمي اخلدمات املالية مجع أدلة مهمة يف إطار التحقيقات يف هتري  -٣١
املهــاجرين. ومن املهم أن يؤخــذ يف االعتبــار أن هتريــب املهــاجرين هو جرميــٌة ترتكــب من أجــل 
التربُّح، مما جيعل التحقيقات املالية املوازية ومنهجية "تتبع األموال" عناصــر رئيســية يف تدابري العدالة 

  اجلنائية الفعالة ملكافحة هتريب املهاجرين.
    

    اجرين املهرَّبني وإجراء املقابالت معهماستخالص املعلومات من امله    
إن قدرة ممارســي العدالة اجلنائية على اســتخالص املعلومات من املهاجرين املهرَّبني وإجراء   -٣٢

هاجرين  يات هتريب امل حلامسة يف التحقيق يف عمل ناصــــــر ا عال من الع قابالت معهم على حنو ف امل
هاجرين قضـــــــائيًّا اجلناةومالحقة  يات التهريب  ألن هؤالء امل يدة عن عمل ميتلكون معلومات فر

ثا إىل احلصــــــول على تعاوهنم. ومع ذلك، كثريا ما يتردد  وبالتايل من املهم للغاية الســــــعي حثي
املهاجرون املهرَّبون يف التعاون مع نظام العدالة اجلنائية، ألن الكثريين منهم خيافون من الســـــلطات 

لدخول أو اإلقامة. وقد خيشــون أيضــا من انتقام املهرِّبني بســبب وضــعهم غري النظامي فيما يتعلق با
ا جتـــاه املهرِّبني ملـــا قـــدموه هلم حقيقيًّ منهم أو حىت من ذويهم. كمـــا أهنم قـــد ُيكّنون امتنـــانـــًا

                                                                    
  .املرجع نفسه  )٤(  
  )٥(  European Migrant Smuggling Centre, “First year activity report: January 2016 – January 2017”, (The Hague, 

Europol, 2017), p. 17.  
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خدمات، إىل جانب الروابط الثقافية أو العرقية اليت قد جتمعهم هبم، أو قد يكون هناك اتفاق  من
ســـــمح هلم مبحاوالت أخرى للوصـــــول إىل بلد املقصـــــد يف حالة الفشـــــل. بينهم وبني املهرِّبني ي

املهم أن توفر ســـلطات الدولة تدابري احلماية الالزمة وغريها من احلوافز للمهاجرين من  من  وعليه،
  أجل بناء الثقة معهم واختاذ إجراءات لطمأنتهم وضمان تعاوهنم.

تاحة  -٣٣ ــــــتخالص املعلومات هو إ يات اس الفرصـــــــة للمهاجرين املهرَّبني  والغرض من عمل
للتحدث إىل أجهزة إنفاذ القانون وتقدمي معلومات عن ظروف رحلتهم طوعًا. وينبغي أن جتري 
عملية اســــتخالص املعلومات على يد موظفني مدربني، مبا يشــــمل موظفي إنفاذ القانون املدرَّبني، 

العبور و/أو املقصد، وذلك بعد  أقرب وقت ممكن بعد اعتراض املهاجرين و/أو الوصول إىل بلد يف
، إذ إنه من املرجح أن يكون فتوقيت اســـــتخالص املعلومات أمٌر حيويٌّ تقدمي املســـــاعدة العاجلة.

ســرد الشــخص للوقائع غري دقيق بعد مرور بعض الوقت أو قد يتردد يف تقدمي املعلومات، مما يزيد 
ومع مرور الوقت، قد تكون هناك  عالوة على ذلك،ومن احتمال فقدان معلومات أو أدلة مهمة. 

ــــــتخالص املعلومات (من خالل عرض مواصــــــلة  فرص متزايدة للمهربني للتدخل يف عمليات اس
  حماوالت التهريب على سبيل املثال، أو تلقني املهاجرين الردود املناسبة هلم أو هتديدهم).

د املهرِّبني أفضل سند وكثريا ما يكون املهاجرون الذين يوافقون على اإلدالء بالشهادة ض  -٣٤
أيضًا عنايًة خاصة لضمان  لالدعاء العام. وتتطلب املقابالت مع املهاجرين املهرَّبني بصفتهم شهودًا

بناء الثقة بني املحققني واملهاجرين وموافقة املهاجرين على اإلدالء بشــــــهادهتم. ويف حني ال ينص 
م ــــــروط حمددة في ا يتعلق باملقابالت مع املهاجرين بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين على ش

املهرَّبني، فإن املمارســــات اجليدة تشــــمل تقدمي املشــــورة القانونية للمهاجرين قبل إجراء املقابالت 
املهاجرين املهرَّبني  إفاداتمعهم للتأكد من أهنم على دراية بإجراءات املقابلة وتبعاهتا، وتســــــجيل 

كذا اسـتخدام فنيني مدرَّبني جهزة التسـجيل الصـويت، وأو الفيديو أو أمذكرات حتريرية باسـتخدام 
 إلجراء مقابالت مع األطفال. ًاخصيص

    
    تهريب املهاجرين من خالل التعاون الدويلل لتصديلتعزيز تدابري العدالة اجلنائية   -باء  

ختاذ   -٣٥ تاح ا فإن مف لذلك،  ية. و مية عرب وطن ته، جر هاجرين هو، مبحض طبيع إن هتريب امل
تدابري فعالة وشــــاملة يف جمال العدالة اجلنائية للتصــــدي له هو تعزيز التعاون الدويل بني الدول اليت 

  تقع على امتداد دروب التهريب أو اليت تتضرر من النشاط اإلجرامي. 
املحدد للتعاون فيما يتعلق بتهريب املهاجرين عن طريق البحر، الذي وإضـــــافًة إىل اإلطار   -٣٦

من الربوتوكول تنص  ١٠من بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين، فإن املادة  ٨نصت عليه املادة 
ية لكل  ية املحل ية واإلدار قانون مبا يتوافق مع النظم ال ها،  ما بين لدول األطراف في بادل ا على أن تت

  ذات الصلة باملسائل املتعلقة بعمليات هتريب املهاجرين اليت متسها. منها، املعلومات
كما يتعني على الدول األطراف أن تســـــتفيد اســـــتفادًة تامة من األحكام املتعلقة بالتعاون   -٣٧

الدويل الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، مثل املادتني املتعلقتني 
ــــــلي )، واللتني تنطبقان على ١٨) وباملســــــاعدة القانونية املتبادلة (املادة ١٦م املجرمني (املادة بتس

األفعال املجرَّمة وفقا لربوتوكول مكافحة هتريب املهاجرين. ويتعني كذلك على الدول أن تتبادل 
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شرة بني اجلهات الفاعلة يف جم ر االتصاالت املبا سِّ ال إنفاذ القانون املعلومات واخلربات بانتظام، وُتي
يف البلدان اليت تقع على امتداد دروب هتريب واحدة. ويف الســياق نفســه، ينبغي تشــجيع املبادرات 
ية،  نائ لة اجل عدا ــــــي ال ممارس مة قنوات اتصـــــــال بني  قا هتدف إىل إ ية اليت  ية وعرب اإلقليم اإلقليم

ــــتخدام أفرقة التحقيق املشــــتركة والتعاون  وكذا القضــــائي بني بلدان املنشــــأ التدابري اليت ُتعزز اس
  والعبور واملقصد ملكافحة الشبكات اإلجرامية الضالعة يف هتريب املهاجرين.

وتشـــمل املمارســـات اجليدة لتعزيز التعاون الدويل على مكافحة هتريب املهاجرين ما يلي:   -٣٨
قات يف هتريب ا  (أ) عاون يف التحقي ية لتعزيز الت ية وعرب إقليم بادرات إقليم هاجرين على تنظيم م مل

امتداد الدروب الشـــــائعة؛ (ب) اســـــتخدام بروتوكول اجلرمية املنظمة وبروتوكول مكافحة هتريب 
املهاجرين كأســـــــاس للتعاون الدويل يف حال غياب أدواٍت للتعاون اإلقليمي أو اتفاقات ثنائية؛ 

قانون يف خمتلف ا  (ج) فاذ ال بادل املعلومات بني أجهزة إن ــــــتركة لت مة منصـــــــات مش قا لدان إ لب
  واستخدامها؛ (د) تعيني ضباط اتصال لتنسيق طلبات املساعدة وطلبات احلصول على املعلومات.

وال تزال بعٌض من املبادرات الواعدة لتعزيز التعاون الدويل على مكافحة هتريب املهاجرين   -٣٩
التعاون الدويل  توثيق أواصرقائمًة ومستمرًة وينبغي تسليط الضوء عليها. فعلى سبيل املثال، ميكن 

عاون  ــــــني وقدرهتم على الت فاهم بني املمارس على مكافحة هتريب املهاجرين من خالل تعزيز الت
املدعني العامني وتبادل املعلومات داخل الشــــــبكات اإلقليمية. ويف هذا الصــــــدد، اختذت رابطة 
هاجرين، حيث اإليبريية األمريكية خطوة هامة يف تعزيز التعاون الدويل على التصــــــدي لتهريب امل

صيغة منقحة من بروتوكوهلا املشترك بني املؤسسات لتعزيز  ٢٠١٧أقرت يف تشرين الثاين/نوفمرب 
ــــــعت الصــــــيغة املنقحة من نطاق تطبيق  التحقيقات ورعاية ضــــــحايا االجتار ومحايتهم، وقد وس

تبادل الربوتوكول ليشــــــمل التعاون يف قضــــــايا هتريب املهاجرين. وينص الربوتوكول املنقح على 
قة مبنع هتريب املهاجرين ومكافحته،  بادل واملعلومات حول املمارســـــــات اجليدة املتعل كذلك ت

  املعلومات بشأن األحكام القضائية املحلية املتصلة هبذه اجلرمية.
وفيمــا خيص التعــاون الــدويل، يعمــل مكتــب األمم املتحــدة املعين بــاملخــدرات واجلرميــة   -٤٠

خدرات واجل حة هتريب (املكتب/مكتب امل كاف حلدود مل عاون عرب ا عل والت فا مية) على تعزيز الت ر
التابعة  الوصـــل دعم جهاتومن بني جهوده يف هذا الشـــأن املهاجرين يف مناطق كثرية من العامل. 

 معرفتها املركزية واملدعني العامني ملكافحة اجلرمية املنظمة، لتعزيز للســـلطات لشـــبكة غرب أفريقيا
. ومن شـــأن ربط هذه الشـــبكة أو الشـــبكات اإلقليمية األخرى رين وحتليلهااملهاج ظاهرة هتريبب

ببلدان املنشــأ والعبور واملقصــد خارج املنطقة أن يســاعد الدول أيضــا يف إجراء مالحقات قضــائية 
  ناجحة من أجل تفكيك شبكات التهريب عرب اإلقليمية.

به اإلقليمي جلنوب وعالوة على ذلك، يعمل مكتب املخدِّرات واجلرمية، من خال  -٤١ ل مكت
حمّققًا من تسعة بلدان من آسيا من خالل جمموعة  ٣٠شرق آسيا واملحيط اهلادئ، مع شبكة تضم 

من حلقات العمل والتوجيه الطويل األجل. وقد وّطدت هذه األنشطة عالقات العمل بني األجهزة 
املنطقة ومسحت بتبادل  على صــعيداملعلومات من القدرة على تشــاطر  عززتوالوطنية املشــاركة، 

  دروب لتهريب املهاجرين مل تكن معروفة من قبل.استبانة أفضى إىل مما البيانات، 
ستقصائية املمارسات اجليدة أيضًا وضع بروتوكوالت وخطط عمل من و  -٤٢ على املستوى ا
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قيق. هتريب املهاجرين والتصـــدي هلا ولتوجيه نشـــاط التحلظاهرة اإلقليمي لتعزيز الفهم املشـــترك 
جنوب شرق أوروبا، اليت تأثرت إىل حد كبري يف السنوات األخرية بتهريب املهاجرين، منطقة  ويف
سلسلة من اجتماعات أفرقة اخلرباء اإلقليمية اليت مجعت بني الدعم لمكتب املخدرات واجلرمية  وفر

ــــــي العدالة اجلنائية من أجل تبادل اخلربات واملمارســـــــات اجليدة فيما يتعلق  يقات بالتحقممارس
تهريب املهاجرين، مع التركيز بصـــفة خاصـــة على واملالحقات القضـــائية العابرة للحدود املتعلقة ب

. وقد أتاحت تلك وتعطيلهاالكشـــــف عن التدفقات املالية الناشـــــئة عن ذلك النشـــــاط اإلجرامي 
ة االجتماعات للخرباء فرصــــــة إجراء مناقشــــــة متعمقة لآلفاق والتحديات واملمارســــــات اجليد

واإلجنازات يف والياهتم القضائية. وستكون النتيجة امللموسة لتلك االجتماعات بروتوكوًال يلخص 
واســــــتبانة  ، وتتبع التدفقات املاليةنالكتشــــــاف جرائم هتريب املهاجري هبا املضــــــطلع األنشــــــطة

ــــــيكون و. املوجودات املتأتية من ارتكاب تلك اجلرائم تعاون الربوتوكول أداة قيمة لتعزيز الهذا س
يف جنوب  وقمعها هتريب املهاجرينجرائم بني املؤســـســـات والكيانات العاملة على الكشـــف عن 

  شرق أوروبا.
ع ملكتب املخدرات وعالوة على ذلك، يقود املكتب اإلقليمي لغرب ووســـــط أفريقيا التاب  -٤٣

قات املتعلقة يهدف إىل زيادة تبادل املعلومات واالتصـــــاالت يف التحقي ًا مبتكرًاواجلرمية مشـــــروع
يف إطار هذا جيري، بتهريب املهاجرين واجلرائم األخرى يف بلدان املنشــــــأ والعبور واملقصــــــد. و

ومات إىل صــــــقلية بإيطاليا هبدف: (أ) تقدمي معل أفريقي عام من بلدمدع  إرســــــال املشــــــروع،
العة الضـــ؛ (ب) تبادل املعلومات األســـاســـية عن الشـــبكات اإلجرامية اإلطار القانوين يف بلده عن
؛ (ج) متابعة الطلبات الرمسية للمســــــاعدة القانونية املتبادلة وتســــــليم هتريب املهاجرين يف بلده يف

بادلة  املطلوبني قة املت هذا النحو إىل تعزيز الث بة. وهتدف اخلربة املقدمة على  ــــــ ناس عرب القنوات امل
  ه املدعي العام مهامه.وحتسني فهم الطريقة اليت يعمل هبا املجرمون يف البلد الذي ميارس في

فيما بني سلطات على حنو يعول عليه باإلضافة إىل ذلك، فإن التبادل السريع للمعلومات و  -٤٤
ناجحة. ولذلك  قات  عامل حيوي إلجراء حتقي لدول التحقيق  بادل املعلومات على ينبغي ل أن تت

وجود للتشريعات الوطنية؛ و أو على أساس طوعي، وفقًا متعددة األطرافأساس اتفاقات ثنائية أو 
مللفات األعمال التحليلية هو مثال لنظم التعاون . ونظام اليوروبول مهم للغايةقنوات اتصـــال فعالة 

هذه امللفات هي أدوات لتوفري الدعم تبادل املعلومات على املستوى اإلقليمي. والوطيدة اليت تيسر 
املعلومات املســتمدة من التحقيقات اليت جتريها  ُتخزَّن فيهاالتشــغيلي إلجراء حتقيقات فعالة، حيث 

إىل الدول  احتليالهتوتقدمي  هاميكن لليوروبول حتليل املعلومات الواردة فيبعدها، و ،الدول األعضــاء
  األعضاء لتعزيز حتقيقاهتا.

هتريب املهاجرين واملالحقة القضائية جرائم الطابع املعقد للتحقيق يف أن  ذلكويضاف إىل   -٤٥
ستثمار الدول يف بناء القدرات. ا يستدعي توفري تدريب منتظم ملرتكبيه ملمارسي العدالة اجلنائية وا

وقد يشــمل التدريب جمموعة متنوعة من املواضــيع، مثل كيفية التعرف على وثائق الســفر أو اهلوية 
ــــــتخبارية عن اجلماعات اإلجرامية ا ملنظَّمة املزورة والكشــــــف عنها، وكيفية مجع املعلومات االس

عمل املهربني وكيفية التعرف على املهاجرين املهرَّبني واستخالص املعلومات من املهاجرين  ائقوطر
  ومحاية حقوق املهاجرين والتحقيقات املالية وسبل إنفاذ القانون الدويل والتعاون القضائي.
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جرين تشـــمل هتريب املهاالالزمة ملعاجلة مشـــكلة بناء القدرات مشـــتركة لأنشـــطة توفري و  -٤٦
قنوات االتصــــال عرب احلدود. تدعيم لتعزيز الثقة و وســــيلةأيضــــًا هو مشــــاركني من عدة بلدان 

هتريب املهاجرين بشـــأن كشـــف جرائم األمثلة اجليدة على هذه اجلهود حلقة العمل التدريبية   ومن
ملكتب  نظمها مكتب االتصــــال والشــــراكة التابعا ومالحقة مرتكبيها قضــــائيا، اليت والتحقيق فيه

بني ممارســــــني من احللقة مجعت وقد املخدرات واجلرمية يف املكســــــيك عند نقطة عبور حدودية، 
ي الثنائي على التفاعل وتبادل هذا النشــاط التدريب ، وشــجعالواليات املتحدة األمريكية واملكســيك

ية جديدة املعلومات والتنســــــيق الدويل بني النظراء من البلدين. واعتمدت حلقة العمل هذه منهج
التعلم أســاليب اســتخدام خمتلط للتعلم، يشــمل  هنجاتباع و عملية حماكاةتنظيم ومبتكرة، تتضــمن 

ــــــعياإللكتروين،  املالحقات لتحقيق اهلدف العام الذي يتمثل يف زيادة كمِّ التحقيقات و ًاوذلك س
  محاية حقوق املهاجرين املهرَّبني. واإلدانات معالقضائية 

ــــــأ املوظفني بني أجهزة ميكن لربامج تبادل يف هناية املطاف، و  -٤٧ إنفاذ القانون يف بلدان املنش
املعرفة تعزيز املنشــــأ؛ (ب)  انبناء القدرات يف بلدالتشــــجيع على : (أ) حتقق ما يلي واملقصــــد أن

املقصــــــد؛  نااملنشــــــأ اليت ميكن أن تكون مفيدة للغاية لبلدلبلدان الثقافية واللغوية اهلامة باجلوانب 
ميكن اســتخدامها يف مرحلة الحقة (من خالل التعاون غري جســور للصــلة وإقامة تعزيز الثقة   (ج)

  الرمسي أو كأساس للتطوير التدرجيي للتعاون الرمسي الفعال).
  

    واملوارد املوصى هبا األساسية األدوات  -رابعًا  
حة  -٤٨ تا ناه م ملذكورة أد ها األدوات واملوارد ا خدرات الشــــــبكي ملقع واملعلى  كل كتب امل

  ).www.unodc.orgواجلرمية (
  

    جمموعة أدوات مكافحة هتريب املهاجرين    
إرشــــادات مكتب املخدرات واجلرمية، اليت أعدها  جمموعة أدوات مكافحة هتريب املهاجرين،توفر 

 على يف جماالت مواضيعية خمتلفة ملساعدة البلدان وتعرض ممارسات واعدة وتوصي مبوارد مرجعية
قدم األداة  مة عن جرمية هتريب  هامن ١تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين. وت عا ملحة 

هاجرين. هاجرين، وتغطي األداة  ٥حتدد األداة و امل فاذ  ٧اإلطار التشــــــريعي لتجرمي هتريب امل إن
  القانون واملالحقة القضائية.

  
    تقييم تدابري العدالة اجلنائية املتخذة للتصدي لتهريب املهاجريندليل     

مكتب  ذي أعده، الدليل تقييم تدابري العدالة اجلنائية املتخذة للتصـــدي لتهريب املهاجرين يتضـــمن
صــــممت من أجل  رات واجلرمية، جمموعة من التدابري املوّحدة واملشــــفوعة بإحاالت مرجعيةاملخدِّ

كوميني يف األجهزة املعنية باهلجرة واجلمارك وإنفاذ القانون والوكاالت التابعة متكني املســؤولني احل
واألفراد من إجراء األخرى وخمتلف اجلهات الفاعلة يف جمال الصــــــناعة لألمم املتحدة واملنظمات 

عمليات تقييم شـــاملة للنظم الداخلية بغية حتديد جماالت املســـاعدة التقنية، واملســـاعدة يف تصـــميم 
ـــــاعدة  علقة مبنع هتريب املهاجرين وقمعهاملعايري واألعراف الدولية املتتراعي تدّخل لليات عمل واملس
  التدريب على هذه األمور. يف
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    دليل التدريب األساسي على التحقيق يف هتريب املهاجرين واملالحقة القضائية ملرتكبيه    

، الذي أعده واملالحقة القضائية ملرتكبيهدليل التدريب األساسي على التحقيق يف هتريب املهاجرين 
مكتب املخدرات واجلرمية، هو دليل عملي وأداة تدريبية ملمارســـــي العدالة اجلنائية يف شـــــىت أحناء 

مِّمت كل منيط وفقًا الحتياجات  ة تدريبية من منائط الدليل بشـــكل ييســـر تكييفهاالعامل. وقد صـــُ
وضــعتها اليت تدريبية الربامج الإليها يف حتســني أو تكملة  املناطق والبلدان املختلفة، وميكن االســتناد

شريعية ٧اليت تتناول املفاهيم والنميطة  ١معاهد التدريب الوطنية. والنميطة  ضايا الت  اليت تتناول الق
أســــــاليب فتتناول  ٥الصــــــلة. أما النميطة يات ذات بتجرمي هتريب املهاجرين والســــــلوكمتعلقتان 

  اخلاصة.حري الت
    

    ل التدريب اُملتعمِّق على التحقيق يف هتريب املهاجرين واملالحقة القضائية ملرتكبيهدلي    
ذي ، الق على التحقيق يف هتريب املهاجرين واملالحقة القضــائية ملرتكبيهدليل التدريب املتعمِّيســتند 
للمفاهيم تعزيز الفهم املشـــترك يف  دليل التدريب األســـاســـيمكتب املخدرات واجلرمية، إىل أعده 

الدول األطراف على اّتباع هنج تعاضـــــدي يف تصـــــّديها جلرمية هتريب هو يشـــــجع ذات الصـــــلة و
شـــكًال من أشـــكال اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية. ويتيح الدليل هنجًا عمليًّا حيال متثل املهاجرين اليت 

واعدة ممارســـات  من خالل عرض التحقيق يف جرائم هتريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيها قضـــائيًّا
 ١٠هتم مجيع بلدان املنشــأ والعبور واملقصــد، بصــرف النظر عن نظمها القانونية. وتتناول النميطة 

جرائم قانونية مشــتركة يف التحقيق يف  مســائل ١٤اخلاصــة، بينما تغطي النميطة التحري أســاليب 
  .اهتريب املهاجرين واملالحقة القضائية ملرتكبيه

    
لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية األدلة التشريعية     

    والربوتوكوالت امللحقة هبا
األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اهلدف الرئيسي من 

ــــــاعدة الدول يف تنفيذ  ،اليت أعدها مكتب املخدرات واجلرمية ،والربوتوكوالت امللحقة هبا هو مس
مجلة أمور منها التجرمي وغريه من التدابري الرامية  األدلة التشــريعيةاالتفاقية وبروتوكوالهتا. وتتناول 

  يف اتفاقية اجلرمية املنظمة.  أحكاما أخرىإىل مكافحة غسل األموال والفساد و
على بوابة إدارة املعارف املعروفة وميكن االطالع على نسخة حمّدثة حتت عنوان "الدليل التشريعي" 

  .)https://sherloc.unodc.org( باسم بوابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية
    

    إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين    
مكتب املخدرات الذي وضــــــعه  بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين،إطار العمل الدويل لتنفيذ 

اجلهات الفاعلة من غري احلكومات أداة لتقدمي املســــــاعدة التقنية للدول األطراف وواجلرمية، هو 
لتهريب املهاجرين وفقًا للمعايري  اليت تشــــوب تصــــديهاعلى اســــتبانة ومعاجلة الثغرات ملســــاعدهتا 

إىل الصكوك الدولية، والتعهدات السياسية، واملبادئ التوجيهية  مل الدويلإطار العالدولية. ويستند 
اجلزء يتضــمن هنج شــامل ملنع هتريب املهاجرين ومكافحته. واقتراح وأفضــل املمارســات من أجل 
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االدعاء التالية:  واضـــيعامل بشـــأن ، يف شـــكل أربعة جداول،اعامًّ اســـتعرضـــًا من إطار العملالثاين 
  ماية واملساعدة؛ واملنع؛ والتعاون والتنسيق.والتحقيق؛ واحل

    
    القانون النموذجي ملكافحة هتريب املهاجرين    

، الذي أعّده مكتب املخدرات واجلرمية، من القانون النموذجي ملكافحة هتريب املهاجرينُوضــــــع 
تنفيذ األحكام الواردة يف بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين من على أجل مســـــــاعدة الدول 

أحكام باســــتخدام واعتماد تشــــريعات جديدة  القائمة التشــــريعاتوتعديل خالل تيســــري مراجعة 
. وتتناول فصـــوله جترمي هتريب املهاجرين، وتدابري احلماية واملســـاعدة للمهاجرين املهرَّبني، منوذجية

األجهزة، والتعاون يف جمال مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق البحر، والتنســــــيق والتعاون بني 
  املتعلقة بإعادة املهاجرين املهرَّبني.اإلجراءات و
    

    بوابة املعارف املتعلقة مبكافحة هتريب املهاجرين وقاعدة بيانات السوابق القضائية    
شرين األول/أكتوبر  صة مبكافحة اخل عارفامل، بوابة ٢٠١٦أطلق مكتب املخدرات واجلرمية، يف ت ا

تشــمل قاعدة بيانات للســوابق القضــائية. وهتدف قاعدة البيانات إىل متكني اليت هتريب املهاجرين، 
الســـياســـات ووســـائط اإلعالم والباحثني وغريهم من األطراف  صـــناعالقضـــاة واملدعني العامني و

ــــــيع نطاق معرفتهم  ــــــتخدام الدول املختلفة لقوانينها من أجل مباملهتمة من توس كافحة كيفية اس
إىل حتقيق اهلدف النهائي املتمثل يف املســامهة يف تعزيز تدابري العدالة  ًاهتريب املهاجرين، وذلك ســعي

املزيد من أداة أســاســية لتســليط هي ي لتهريب املهاجرين. وقاعدة البيانات اجلنائية العاملية للتصــد
ستبانة األمناط العاملية وإذكاء الوعي ضائية الناجحة وا ضوء على املالحقات الق  اجلرمية بواقع تلك ال

قضـــــية من قضـــــايا هتريب املهاجرين من  ٧٥٠قاعدة البيانات حاليا أكثر من  ضـــــم. وتوحقائقه
  ة.والية قضائي  ٣٩
    

مفهوم "املنفعة املالية أو املنفعة املادية األخرى" يف بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين:     
    مناقشة  ورقة

لتهريب املهاجرين،  دوليًّااعترافًا باألمهية احلامسة للتوصــــــل إىل فهم مشــــــترك للتعريف املتفق عليه 
أجرى مكتب املخدرات واجلرمية دراسة عن عنصر "املنفعة املالية واملنفعة املادية األخرى" من ذلك 

متثيلية واســعة التعريف. وتتضــمن ورقة املناقشــة دراســة للتشــريعات والســوابق القضــائية يف جمموعة 
لدول من أجل احلصــــــول على منظور مقارن لكيفية فهم هذالنطاق من  ا اجلانب من التعريف ا

ا  ات املتعلقةاملشــــاركني يف التحقيق املمارســــني لتجارب وآراء وتطبيقه. وهي تويل اهتمامًا خاصــــًّ
  .املالحقات القضائية للجناةواملتصلة به رائم اجلتهريب املهاجرين وب

    
    مة يف االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين: ورقة مناقشةضلوع شبكات اجلرمية املنظَّ    

ف مكتب املخدرات واجلرمية معهد البحوث الدولية للســــــياســــــات اجلنائية التابع جلامعة غنت كلَّ
بلجيكا بإجراء دراســة عن ضــلوع اجلماعات اإلجرامية املنظمة يف حاالت االجتار باألشــخاص  يف

ملكافحة وهتريب املهاجرين. وكان الغرض من الدراسة إعداد تدابري مالئمة يف إطار العدالة اجلنائية 
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 شــكلني من أشــكال اجلرمية املنظمة اليت تتطلب، بوصــفهما االجتار باألشــخاص وهتريب املهاجرين
  .أساليب مستنرية للتصدي هلا

    
    الفساد وهتريب املهاجرين: ورقة مناقشة    

، إىل مســـــاعدة صـــــناع الســـــياســـــات ها مكتب املخدرات واجلرميةاليت أعدَّ ،الورقةهتدف هذه 
وبدًال من استعراض  .اتهريب املهاجرين والتصدي هلاملتعلقة بالفساد  ضروب منعواملمارسني على 

مجيع املمارســـات الناجحة يف جمال منع هتريب املهاجرين، فإهنا تركز بصـــفة أكثر حتديدا على منع 
اجلهود الرامية إىل التصــدي له. وتســتعرض  حتبط أنشــطة الفســاد اليت ُتســهِّل هتريب املهاجرين أو

األدلة املتاحة بشـــأن الصـــالت القائمة بني الفســـاد وهتريب املهاجرين، مبا يف ذلك  ناقشـــةورقة امل
يه.  ــــــهِّل هبا الفســـــــاد هتريب املهاجرين وُيقّوض اجلهود املبذولة للســــــيطرة عل قة اليت ُيس الطري

ساد املرتبطة بتهريب املهاجرين، يف القطاعني العام واخلاص على   كما شكال الف ستعرض خمتلف أ ت
  مهاجرين كان الفساد من عناصرها. السواء، وتتضمن أمثلة عن حاالت هتريب 

    
    دور اجلرمية املنظمة يف هتريب املهاجرين من غرب أفريقيا إىل االحتاد األورويب    

يف الوصــــول إىل فهم أفضــــل لآلليات  ،ه مكتب املخدرات واجلرميةعدَّالذي أ ،يســــهم هذا التقرير
سية  ضالعة فيه لتهريب املهاجرين األسا سا واألطراف الفاعلة ال سا سات يف ويوفر أ سيا إلصالح ال

موظفي . وهذا التقرير موّجه يف املقام األول إىل صــــــانعي القرار واليت يتناوهلا بلدان غرب أفريقيا
إىل مجهور أوســـــع من املهتمني  ون واألجهزة القضـــــائية، كما أنه موّجه أيضـــــًاإنفاذ القانأجهزة 

  .النظامية  باهلجرة غري
    

    خالصة قضايا اجلرمية املنظمة    
 هو تزويد ،مكتب املخدرات واجلرميةيصــــدرها اليت  ،خالصــــة قضــــايا اجلرمية املنظمةالغرض من 

يف جمال العدالة اجلنائية بتحليل لقضايا ملموسة واملمارسات  العاملني السياسات واملمارسني صانعي
تدابري التصدي املتخذة يف جمال العدالة اجلنائية، مراحل اخلالصة مجيع  تشرحاجليدة ذات الصلة. و

، فضًال عن التعاون الفصل يف الدعاوى القضائيةمبا يف ذلك التشريع والتحقيق واملالحقة القضائية و
خلالصــــة، باســــتخدام حاالت توضــــيحية، التجارب الناجحة والصــــعوبات اليت الدويل. وتعرض ا

هود مكافحة اجلرمية املنظمة جلالوضع الراهن يف تبحث بنظرة متأملة أهنا يواجهها املمارسون، كما 
  يف مجيع أحناء العامل.

    
    أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة    

إىل  ،مكتب املخدرات واجلرمية ، اليت أعدهااملســــــاعدة القانونية املتبادلةهتدف أداة كتابة طلبات 
أية حىت من دون مساعدة الدول يف صياغة طلبات التعاون واملساعدة الدوليني. وميكن استخدامها 

ــابقة أو خربة يف صــياغة طلبات املســاعدة. وُتوجِّه األداة ــتعملها معرفة س إىل خطوة خبطوة  من يس
دمج تمن النماذج و جمموعة أي نوع من أنواع املســـــاعدة املتبادلة باســـــتخدامبطلب كيفية إعداد 

جاهزا للتحرير وكامًال وفعاًال  صحيحًا ا طلبًاتولد تلقائيًّواليت يدخلها املستعمل فيها مجيع البيانات 
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د، بشــــــكل هنائي. وميكن تعديل األداة وفقًا للقانون املوضــــــوعي واإلجرائي ألي بلوالتوقيع عليه 
ية،  كما عات الوطن عاهدات والتشــــــري ــــــتخراج املعلومات عن امل هنا متكن املســــــتعملني من اس أ

  لطلبات الواردة والصادرة.من أجل ادارة احلاالت إلع على نظام تتبُّ وحتتوي
  


