
*CTOC/COP/WG.7/2018/3 األمــم املتحـدة

  
 

  مؤمتر األطراف يف اتفاقية
  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية

 املنظمة عرب الوطنية

Distr.: General 
19 July 2018 
Arabic 
Original: English 
 

 

─────────────────  
  .٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ١٤ُأعيد إصدار هذه الوثيقة ألسباب فنية يف   *  

 

 

 

090818    090818    V.18-05086 (A) 

*1805086* 
 

        
  تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين     

     ٢٠١٨متوز/يوليه  ٥و ٤املعقود يف فيينا يومي 
  مقدِّمة  -أوًال  

، الـذي اعتمـده مؤمتر األطراف يف اتفـاقيـة األمم املتحـدة ملكــافحــة ٥/٣عمًال بـالقرار   -١
اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية يف دورته اخلامســـة، ُأنشـــئ فريق عامل حكومي دويل مؤقَّت مفتوح 

ومســـاعدته على تنفيذ  العضـــوية معين بتهريب املهاجرين، من أجل إســـداء املشـــورة إىل املؤمتر
الوالية املنوطة به فيما يتعلق بربوتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، 

قد االجتماع األول ة املنظَّمة عرب الوطنية. وقد ُعاملكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمي
تشــــــرين  ١٣إىل  ١١، والثاين من ٢٠١٢حزيران/يونيه  ١أيار/مايو إىل  ٣٠للفريق العامل من 

، والرابع من ٢٠١٥تشــــــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٠إىل  ١٨، والثــالــث من ٢٠١٣الثــاين/نوفمرب 
 .٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٣إىل   ١١

املعنون "تعزيز تنفيــذ اتفــاقيــة األمم املتحــدة  ٧/١وقرَّر املؤمتر، يف مجلــة أمور، يف قراره   -٢
رب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا"، أن يكون الفريق العامل عنصـــــرًا ملكافحة اجلرمية املنظَّمة ع

عناصــره وأن يقدِّم الفريق إليه تقاريره وتوصــياته، وشــجَّع املؤمتر الفريق العامل على النظر  ثابتًا من
 يف عقد اجتماعات سنوية، حسب االقتضاء، وعلى عقدها تعاقبيًّا، ضمانًا لفعالية استخدام املوارد.

، أن يواصــل العمل على إنشــاء آلية الســتعراض تنفيذ االتفاقية ٨/٢وقرَّر املؤمتر، يف قراره   -٣
والربوتوكوالت امللحقة هبا، اســـــتنادًا إىل التوصـــــيات الواردة يف التقرير املعد عن االجتماع املعين 

فاقية األمم املتحدة باستكشاف مجيع اخليارات املتعلقة بوضع آلية مناسبة وفعَّالة الستعراض تنفيذ ات
مــة عرب الوطنيــة والربوتوكوالت امللحقــة هبــا، الــذي انعقــد يف فيينــا يومي ملكــافحــة اجلرميــة املنظَّ

). ويف القرار نفســــه، قرَّر املؤمتر أيضــــًا CTOC/COP/WG.8/2016/2( ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٧و  ٦
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إجراءات وقواعد حمدَّدة بشــأن تشــغيل آلية االســتعراض لكي ينظر فيها ويعتمدها يف دورته  وضــَع
 .٥/٥التاسعة، على أن تسترشد تلك اإلجراءات والقواعد باملبادئ واخلصائص املذكورة يف قراره 

َع ، أن تتناول آلية االســــــتعراض تدرجييًّا مجي٨/٢وعالوًة على ذلك، قرَّر املؤمتر، يف قراره   -٤
ت إليها من الصـــكوك اليت انضـــمَّ صـــكٍّ كلَّ مواد االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا فيما خيصُّ

الدول األطراف، حبيث تصــــــنَّف تلك املواد يف جمموعات مواضــــــيعية وفقًا ملضــــــمون أحكامها، 
لتاليني يضــــــع الفريق العامل املعين بكل جمموعة مواضــــــيعية معيَّنة من املواد خالل العامني ا وأْن

 ومبساعدة األمانة استبياَن تقييم ذايتٍّ موجزًا ودقيقًا ومركَّزًا بغية استعراضها.

قدِّم ردودها على ٨/٢وطلب املؤمتر أيضـــــــًا، يف قراره   -٥ لدول األطراف أن ت ، إىل مجيع ا
 االستبيانات القائمة املتعلقة بتنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا.

   
  التوصيات  -ثانيًا  

 ٤اعتمــد الفريق العــامــل املعين بتهريــب املهــاجرين، يف اجتمــاعــه املعقود يف فيينــا يومي   -٦
 ، التوصيات الواردة أدناه لكي ينظر فيها املؤمتر.٢٠١٨متوز/يوليه  ٥و
  

توصيات بشأن تدابري العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك التعاون الدويل، يف التحقيقات   -ألف  
  ليات هتريب املهاجرين ومالحقتهم قضائيًّا مع مرتكيب عم

 ينبغي للدول األطراف أن تقوم مبا يلي:  -٧

هة إىل تدريب أجهزة إنفاذ تيســـــري أنشـــــطة املســـــاعدة على بناء القدرات املوجَّ  (أ)  
  ة على مكافحة هتريب املهاجرين، حيثما أمكن؛القانون والعدالة اجلنائية املختصَّ

ــــــل على  (ب)   ــــــيما لدى األجهزة املعنية   الصــــــعيد الوطين، وال حتديد جهات وص س
صدِّاملتخصِّ  ي لتهريب املهاجرين، وتيسري التبادل املنتظم للممارسات الفضلى بني جهات صة، للت

 الوصل هذه؛

خاذ تدابري لبثِّ الثقة لدى املهاجرين املهرَّبني، هبدف تيسري التعاون مع املوظفني اتِّ  (ج)  
  ؛ونفني بإنفاذ القاناملكلَّ

ي بصـــــورة ســـــق مع التزاماهتا مبوجب الربوتوكول تكفل التصـــــدِّخاذ تدابري تتَّاتِّ  (د)  
ا بني قضائيًّشاملة، يف جمال العدالة اجلنائية، جلرائم هتريب املهاجرين بإجراءات مناسبة ملالحقة املهرِّ

ــــــيما األطفال واملراهقني موضــــــوع ا توفري احلماية للمهاجرين املهرَّبني، وال مع ألفعال املجرَّمة س
 من الربوتوكول. ٦  املادة يف

 ينبغي للدول األطراف أن تنظر فيما يلي:  -٨

ال، مبا يشــــمل املســــاعدة القانونية املتبادلة، وتبادل تشــــجيع التعاون الدويل الفعَّ  (أ)  
شمل التعاون  ضايا هتريب املهاجرين، مبا ي شأن ق شأ واملعرب واملقصد، ب من املعلومات بني بلدان املن

  ؛مة ووفق أحكامهاخالل اتفاقية اجلرمية املنظَّ
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طة يف قضايا هتريب املهاجرين من ي للشبكات اإلجرامية عرب الوطنية املتورِّالتصدِّ  (ب)  
خالل التعاون وتبادل املعلومات بني أجهزة إنفاذ القانون يف بلدان املصــــــدر والعبور واملقصــــــد، 

تدريب للتمكُّ هبوتوفري ال ية، ذه األنواع من التحرِّن من االضــــــطالع  يات والتحقيقات عرب الوطن
 ؛مة وبروتوكول هتريب املهاجرينفق مع أهداف اتفاقية اجلرمية املنظَّيتَّ  مبا

كفالة تبادل املســـاعدة القانونية على الصـــعيد اإلقليمي بني الســـلطات القضـــائية،   (ج)  
 ؛حسب االقتضاء، مبا يشمل تبادهلا من خالل الشبكات القائمة

للتشـــريعات الداخلية،  ة، عند االقتضـــاء ووفقًالني للســـلطات املختصـــَّ انتداب ممثِّ  (د)  
يشــمل مســؤويل االتصــاالت القضــائية وغريهم من اخلرباء، للعمل فيما بني البلدان الواقعة على   مبا

امتداد كل درب من دروب اهلجرة هبدف تيســــــري االتصــــــال وتبادل املعلومات عن الشــــــبكات 
  ؛طة يف هتريب املهاجرين ومتابعة طلبات املساعدة القانونية املتبادلةملتورِّاإلجرامية ا

صل الفعَّ  )(ه   شجيع التوا ضاء ووفقًاال مع املوظفني املمثِّت صليني، حسب االقت  لني القن
  ؛للربوتوكول واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية، من أجل تيسري املساعدة للمهاجرين املهرَّبني

 ريأجل تيســـوضـــع اتفاقات للتعاون اإلقليمي والثنائي، حســـب االقتضـــاء، من   (و)  
املســـاعدة للمهاجرين املهرَّبني من بلدان ال يوجد هلا متثيل دبلوماســـي يف اإلقليم الذي يوجد به 

  الشخص موضوع هذه اجلرمية؛
ت يات وأدوامن أشــــــكال وحتدِّ دُّســــــتَجا ُيتزويد مؤمتر األطراف مبعلومات عمَّ   (ز)  

للتعاون الدويل يف قضايا هتريب املهاجرين، مبا يشمل بيانات عن تنفيذ أحكام بروتوكول مكافحة 
 ؛مة يف جمال مكافحة هتريب املهاجرينهتريب املهاجرين واتفاقية اجلرمية املنظَّ

تدعيم أنشــــطة بناء القدرات والتدريب، عند االقتضــــاء، مبا يشــــمل األنشــــطة   (ح)  
ن اهلجرة وإدارة احلدود، وكذلك تبادل املعلومات بني ســــــلطات إدارة هة ملوظفي شــــــؤواملوجَّ

الة ملكافحة جرمية اســتراتيجية فعَّيِّ م أســاســي ألبلدان املنشــأ واملعرب واملقصــد، كمقوِّ  احلدود يف
  هتريب املهاجرين؛

ساعدة التقنية للبلدان الواقعة على امتداد دروب هتريب املهاجرين وفقًا  (ط)    توفري امل
 من الربوتوكول؛ ١٤من املادة  ٣ألحكام الفقرة 

طر ثنــائيــة وإقليميــة ودوليــة من أجــل تعزيز قــدرات توفري فرص للتــدريــب يف ُأ  (ي)  
ة على منع ومكافحة هتريب املهاجرين، مبا يشـــمل اســـتخدام أســـلوب الســـلطات الوطنية املختصـــَّ 

  ؛التحقيقات واملحاكمات التمثيلية يف التدريب
ــــــتعراض   (ك)   اإلجراءات واملمارســــــات الوطنية املتعلقة بالتعاون الدويل من أجل اس

التوســـــع يف تبادل املســـــاعدة القانونية يف التحقيقات والتعاون عرب احلدود واملالحقات القضـــــائية 
واإلجراءات القضـــائية، عند االقتضـــاء، فيما يتعلق بتهريب املهاجرين وتيســـري التشـــاور يف ســـياق 

 حكام القانون الدويل والقوانني الوطنية الواجبة التطبيق.أل طلبات التسليم وفقًا
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  توصيات عامة  -باء  
شامل ينبغي للدول األطراف أن تعاجل   -٩ سلوب  سية لتهريب املهاجرين بأ األسباب األسا

من الصــــعيد الوطين والثنائي واإلقليمي والدويل، مع مراعاة الواقع  ق ومباشــــر على كلٍّومنســــَّ 
االجتمــاعي االقتصــــــــادي للمهــاجرين وإيالء اهتمــام خــاص للمنــاطق اليت تعــاين من احلرمــان 

  .االقتصادي واالجتماعي
  ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف القيام مبا يلي:  -١٠

ية وصــــــون  (أ)   هاجرين امله محا مة امل ند التصـــــــدِّحقوق وكرا ي لتهريب رَّبني ع
  املهاجرين، مع إيالء اهتمام خاص للنساء واألطفال؛

مة كوســــيلة للحد توفري وتعزيز قنوات وقوانني مناســــبة للهجرة النظامية واملنظَّ  (ب)  
 من خطر عصابات التهريب؛

  ؛من الربوتوكول ٦من املادة  ٤والفقرة  ٥كفالة التنفيذ الكامل ألحكام املادة   (ج)  
رات واجلرميــة توفري الــدعم الالزم لتمكني مكتــب األمم املتحــدة املعين بــاملخــدِّ  )(د  

ساعدة التقنية   زيادة جهوده يف جمال مكافحة هتريب املهاجرين، وال (املكتب) من سيما توفري امل
  ة؛الالزمة لبناء القدرات واملعارف املناسبة لدى السلطات املختصَّ

بتهريب ع يف قاعدة بيانات الســـوابق القضـــائية املتعلقة املســـامهة بقدر املســـتطا  )(ه  
  .لمكتبلالتابعة و املهاجرين

بتهريب  راف يف اعتماد االســـــتبيان املتعلقطمؤمتر األبأن ينظر وأوصـــــى الفريق العامل   -١١
  ها الفريق العامل.املهاجرين بصيغته اليت أقرَّ

  
  ملخَّص املداوالت  -ثالثًا  

أوروغواي والســـــلفادور واالحتاد األورويب كلمات عامة يف مســـــتهلِّ اجتماع لو ممثِّ ىلقأ  -١٢
على أمهية إعالء حقوق اإلنســــــان  دوا فيها مجيعًا، شــــــد٢٠١٨َّمتوز/يوليه  ٤الفريق العامل، يف 

 للمهاجرين، مبا يف ذلك ضرورة االمتناع عن جترمي املهاجرين.

لدول أن تعاجل األسباب الكامنة وراء هتريب وشدَّد ممثِّل أوروغواي على أنَّ من مصلحة ا  -١٣
باع ســياســات اجتماعية واقتصــادية واســعة ، وأن تشــجِّع على اتِّومباشــرًة قًةمنســَّ  املهاجرين معاجلًة

ي إىل ة والعدالة، بغية حتاشـــي نشـــوء األحوال اليت تؤدِّالنطاق بشـــأن التعليم ومنع اجلرمية والصـــحَّ
أمهية التعاون الدويل على الصـعيدين الرمسي وغري الرمسي. وذكر أنَّ هتريب املهاجرين. وشـدَّد على 

قات اهلجرة داخل أراضـــيها، م تدفُّأوروغواي تعترف حبق الدول يف وضـــع وتنفيذ ســـياســـات تنظِّ
ــــــه إىل جتنُّ إالَّ ــــــرهم النتهاكات حقوق أهنا تدعو الدول يف الوقت نفس ب تعريض املهاجرين وأس

م على أنَّ رفض السماح للقوارب اليت فني منهم واألطفال. وأكَّد املتكلِّسيما املستضع اإلنسان، ال
الن ُتقلُّ مهاجرين بالرســــــو، واحتجاز األطفال يف الســــــجون مبعزل عن آبائهم وأمهاهتم، يشــــــكِّ

 ميكن تربيرها ألبسط القواعد األخالقية. انتهاكات ال
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ــــدَّد ممثِّل االحتاد األورويب، الذي تكلَّ  -١٤ عن االحتاد األورويب ودوله األعضــــاء،  م نيابًةوش
على دور الشـــــبكات اإلجرامية يف تعريض املهاجرين للخطر، مبا ينتهك حقوقهم األســـــاســـــية 

ه على الرغم من اجلهود املبذولة لتعطيل أنشـــطة هتريب ي كذلك إىل وفاهتم. وأشـــار إىل أنَّويؤدِّ
يزال   التهريب إىل االحتاد األورويب وعربه الاملهاجرين اإلجرامية وتوفري احلماية للمهاجرين، فإنَّ 

ا يســـــتلزم تعزيز التعاون عرب الوطين، مبا يف ذلك التعاون على مســـــتوى االحتاد حقيقة واقعة، ممَّ
ملدين. وأشـــــــار إىل  ية واملجتمع ا لدول األورويب ومع الشــــــركاء االســــــتراتيجيني واملنظمات ا

يه أن يؤدِّدور زال له   بروتوكول هتريب املهاجرين ما  أنَّ يه، وكذلك مكتب أســـــــاســــــي عل
 املخدِّرات واجلرمية، بصفته أحد الشركاء الرئيسيني لالحتاد األورويب يف هذا املجال.

الســلفادور أمهية التعاون الدويل يف متكني بلدان املنشــأ والعبور واملقصــد من  ةممثِّل توأبرز  -١٥
بأنَّ  تع املهاجرين وأســـرهم. وأفادتفكيك شـــبكات التهريب وكفالة محاية حقوق اإلنســـان جلمي
 في لألطفالع على االحتجاز التعســــُّ الســــلفادور تدين الســــياســــات واللوائح التنظيمية اليت تشــــجِّ

إىل أن تكون تدابري العدالة اجلنائية شـــاملة وأن تأخذ يف  املهاجرين وفصـــلهم عن أســـرهم، ودعت
ىل وجود التزامات على الدول يف هذا إ ةماملتكلِّ تاالعتبار حقوق املهاجرين وأســــــرهم. وأشــــــار

الدول األطراف إىل دعم  أيضــًا ةماملتكلِّ ر بروتوكول هتريب املهاجرين. ودعتالصــدد خارج إطا
املفــاوضـــــــات حول االتفــاق العــاملي من أجــل اهلجرة اآلمنــة واملنظمــة والنظــاميــة، بــاعتبــار تلــك 

 يات اهلجرة وكذلك مسامهتها يف التنمية املستدامة. ملعاجلة حتدِّ ممتازًة املفاوضات فرصًة

من جدول األعمال، اســتأنف الفريق العامل مناقشــاته حول مشــروع  ٢ويف إطار البند   -١٦
االستبيان بالعودة إىل حبث املسائل املحددة املثرية للشواغل اليت مل حتسم خالل القراءتني األوىل 

  والثانية للمشروع يف اجتماعه األخري.
ســــاق مني على احلاجة إىل ضــــمان اتِّ وخالل مناقشــــة هذا البند، شــــدَّد عدد من املتكلِّ  -١٧

االســـتبيان مع صـــيغة بروتوكول هتريب املهاجرين، ودعوا إىل عدم إدراج أســـئلة يف االســـتبيان 
مني تقدمي توصــــــية إىل مؤمتر األطراف لوضــــــع تتجاوز نطاق الربوتوكول. واقترح أحد املتكلِّ

 أن كيفية التعامل مع املسائل اليت تتجاوز نطاق الصك.إرشادات بش

ضًا عن رغبتهم يف جتنُّوأعرب عدد من املتكلِّ  -١٨ ب االزدواجية بني االستبيان املتعلق مني أي
ة أنَّ هناك عدَّ  دًادين جمدَّمة، مؤكِّبتهريب املهاجرين واالســتبيان الذي يتناول اتفاقية اجلرمية املنظَّ

 مة. راجها يف االستبيان املتعلق باتفاقية اجلرمية املنظَّل إدأسئلة ُيفضَّ

 منقَّحةً  الرئيس نســـــخًة مة أثناء القراءة الثالثة للنص، أعدَّوعلى أســـــاس التعليقات املقدَّ  -١٩
  ن مشروع االستبيان.الورقة غري الرمسي، اليت تتضمَّ  من
جــدول األعمــال املعنون من  ٣وانتقــل الفريق العــامــل عنــدئــذ إىل النظر يف البنــد   -٢٠

العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك التعاون الدويل، يف التحقيقات مع مرتكيب عمليات هتريب   "تدابري
  املهاجرين ومالحقتهم قضائيًّا".

من جدول األعمال الســــيد كامل مسري، رئيس  ٣ى تيســــري املناقشــــة يف إطار البند وتولَّ  -٢١
لدويل عاون ا ئب ا مكتب الت نا بًةمبكتب ال يا عام يف مصــــــر، ن ية؛  ل لدول األفريق عن جمموعة ا
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صــة يف التحقيق يف قضــايا إنريكه أوكتافيو باييســا بوليدو، املوظف يف الوحدة املتخصــِّ   والســيد
ر واألشـــخاص واألعضـــاء البشـــرية، لدى مكتب النائب العام االحتادي االتِّ جار باألطفال الُقصـــَّ
ــــــيد برافيت رويكايو، ي، وكا الالتينية والكاريبعن جمموعة دول أمري املكســــــيك، نيابًة  يف الس

  عن دول آسيا واملحيط اهلادئ.  ، نيابًةاخلرباء مبكتب النائب العام يف تايلند  كبري
ي عن مرتكيب ا عن جتربة مصــــر يف جمال التحرِّإيضــــاحيًّ عرضــــًا مسري م الســــيد كاملوقدَّ  -٢٢

عمليات هتريب املهاجرين والتحقيق معهم ومالحقتهم قضــــــائيًّا. وعرض ملحة موجزة عن كيفية 
بشـــأن مكافحة  ٢٠١٦لســـنة  ٨٢والقانون رقم  ٢٠١٤تطبيق أحكام الدســـتور املصـــري لســـنة 

ي لتهريب خذهتا مصــــــر للتصـــــــدِّاتَّ املهاجرين على التدابري اليتاهلجرة غري املشــــــروعة وهتريب 
املهــاجرين. جتــاوزت الربوتوكول يف جترمي أعمــال التهريــب ويف كفــالــة حقوق   هــاجرين، واليتامل

ف من جلنة التنســـيق الوطنية ملنع ومكافحة اهلجرة غري الشـــرعية تعمل، كفريق مؤلَّ  وأشـــار إىل أنَّ
 ، على تنســيق الســياســات واخلطط والربامج على الصــعيدين الوطين والدويلمعنيَّةوطنية جهة  ٢٦

شهود، مبا يف ذلك محاية  شرعية ومحاية املهاجرين املهرَّبني وال من أجل منع ومكافحة اهلجرة غري ال
سرية معلوماهتم، وكذلك حقهم يف  ساعدة القانونية ومراعاة خصوصياهتم واحترام  حقوقهم يف امل

القائم بني مكتب د تلقي املســـــاعدة النفســـــانية. وقدَّم اُملناِظر أيضـــــًا ملحة موجزة عن التعاون اجليِّ
النائب العام يف مصــــــر ومكتب املخدِّرات واجلرمية، وســــــاق أمثلة للمبادرات الوطنية واإلقليمية 

أنَّ بالتجربة األفريقية. وأشــــــار إىل  ٍةخباصــــــَّ  هًاوالدولية الرامية إىل مكافحة هتريب املهاجرين، منوِّ
  لعامني األفريقيني.النائب العام يف مصر يشغل منصب نائب رئيس رابطة املدعني ا

وقدَّم السيد باييسا بوليدو عرضًا إيضاحيًّا عن جتربة املكسيك يف معاجلة مشكلة هتريب   -٢٣
ط املهاجرين، أشــار فيه إىل دروب التهريب األســاســية وجنســيات الذين اكُتشــف أمرهم. وســلَّ 

املهاجرين. وأشار أيضًا  هتريبظلها ما جيري يف  اُملناِظر الضوء على الظروف املؤسفة اليت كثريًا
ل يف استخدام تطبيقات خدمات استدعاء سيارات األجرة على اإلنترنت ر األخري املتمثِّإىل التطوُّ

مة. وأشــار حيث ال يدري الســائقون يف كثري من األحيان أهنم يســاعدون شــبكات إجرامية منظَّ
املكســـيك كمجرمني، بل كضـــحايا هلم  اُملناِظر إىل أنَّ املهاجرين املهرَّبني مل يعودوا يعاَملون يف

عة من ضروب احلماية اليت تكفلها مواثيق حقوق اإلنسان. وذكر أنَّ ع بطائفة متنوِّاحلق يف التمتُّ
ه أوضح يف هذا الشأن هؤالء املهاجرين ميكن أن جيربوا على اإلدالء بأقواهلم أمام املحاكم، ولكنَّ

ــــــلَّتَّخذ حيوجود عدد من التدابري احلمائية ُت ــــــوء على أوجه ثما حيدث ذلك. وس ط اُملناِظر الض
األمريكيــة ومع مكتــب املخــدِّرات -اإليبرييــة رابطــة املــدعني العــامنيد القــائم مع التعــاون اجليِّ

واجلرمية من خالل برنامج التدريب الوطين على منع ومكافحة هتريب املهاجرين يف املكســــــيك 
ــــــومكس")، الذي يوفِّ ــــــاعدات املعدَّر طائفة متنوِّ(برنامج "س ــــــيصــــــًاعة من املس لتلبية  ة خص

  االحتياجات املطلوبة يف جمال منع ومكافحة هتريب املهاجرين.
سيد رويكايو التجربة التايلندية. وأوضح جوانب التداُخ  -٢٤ ل بني هتريب املهاجرين وعرض ال
ل حتديد احلجم احلقيقي جار باألشخاص. وأشار إىل أنَّ حمدودية البيانات املتاحة يف تايلند جتعواالتِّ

ه ذكر يف الوقت نفسه أنَّ أرقام مكتب املخدِّرات واجلرمية تشري إىل أنَّ للمشكلة أمرًا عسريًا، لكنَّ
يف املائة   ٨٠ مهاجر غري نظامي، وأنَّ التقديرات تشـــــري إىل أنَّ ٦٦٠ ٠٠٠ا تايلند يدخلها ســـــنويًّ
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مات املهرِّ خد مدون على  ـــــــار إىل منهم يعت هاجرين بني. وأش مال امل وجود طلب كبري على الع
املحدودي املهارة يف قطاعات مثل صــــــيد األمساك والزراعة واخلدمة يف املنازل، إىل جانب انعدام 

ـــــأ. وقال إنَّ يات اليت تواجهها تايلند حاليًّا ضـــــعف من التحدِّ الفرص االقتصـــــادية يف بلدان املنش
املراقبة احلدودية الرمسية؛ ووجود صعوبات يف إمكانية اكتشاف عمليات التهريب عند بعض نقاط 

ساعدة القانونية  ستخدام قنوات تبادل امل احلصول على معلومات من املهاجرين املهرَّبني وحمدودية ا
يوجد يف الوقت احلاضـــر قانون  ه الم أنَّداخل منطقة رابطة أمم جنوب شـــرق آســـيا. وذكر املتكلِّ

ا يعين أنَّ املهاجرين املهرَّبني يعاَملون مبقتضــــــى تشــــــريعات خاص بتهريب املهاجرين يف تايلند، ممَّ
ه أشار إىل أنَّ هناك مشروع قانون جديدًا اهلجرة. وذكر أهنم عادًة ما يرحَّلون حال كشفهم، لكنَّ

سيمكِّسوف يوفِّ شكلة هتريب املهاجرين، وأنه  ضل ملعاجلة م يفترض، من  ن تايلند، فيمار إطارًا أف
  .٢٠١٨وكول هتريب املهاجرين قبل انتهاء عام التصديق على بروت

مة من املناظرين، وأثناء جلســــة األســــئلة واألجوبة اليت أعقبت العروض اإليضــــاحية املقدَّ  -٢٥
جــار أبرزت عــدة دول أطراف جمــاالت التــداخــل بني جرائم هتريــب املهــاجرين وجرائم االتِّ 

من املعرفة  د بقسـط كاٍفبة إىل التزوُّباألشـخاص على أرض الواقع وحاجة املحققني ووكالء النيا
 لذلك. ي هلا وفقًاواخلربة الفنية للتصدِّ

وأكدت عدة دول أطراف أمهية معاجلة األسباب اجلذرية اليت تساهم يف هتريب املهاجرين   -٢٦
  .خاذ تدابري وقائية، من بينها أنشطة للتوعية، مع تعزيز قنوات اهلجرة الشرعية أيضًاواتِّ
بعة بشأن طلبات املساعدة القانونية املتبادلة الدول األطراف الرأي حول النُُّهج املتَّ وتبادلت  -٢٧

د من جيِّ وتســــليم املطلوبني املتعلقة بتهريب املهاجرين. وأشــــارت عدة دول إىل وجود مســــتوًى
التنســـــيق مع البلدان األخرى، مبا يف ذلك التنســـــيق من خالل االتصـــــاالت غري الرمسية قبل تقدمي 

ــــــُ طلبات رمسيًّا، وكذلك قبل اال ن من دِّد على احلاجة إىل التمكُّلبت هنائيًّا يف تلك الطلبات. وش
  ف بسهولة على السلطات املسؤولة عن تبادل هذه املعلومات. التعرُّ
د الكثري منها على واغتنم عدد من الدول األطراف الفرصــــــة لإلدالء ببيانات وطنية، أكَّ  -٢٨

ر أدوات عملية ل أن يوفِّؤَمي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية، الذي ُيأمهية االتفاق العامل
  حتمي حقوق املهاجرين املهرَّبني، بغض النظر عن وضعية هجرهتم.

مني باحلق السيادي للدول األطراف يف تنفيذ سياسات حتكم م الكثري من املتكلِّوبينما سلَّ  -٢٩
عة دوا على أمهية اهلجرة لديها، أكَّ ــــــ عدم جترمي املهاجرين املهرَّبني واحلاجة إىل توفري محاية واس

ة دول أطراف عن بواعث قلق خطرية بشـــأن الســـياســـات النطاق حلقوق اإلنســـان. وأعربت عدَّ
شار عدَّ  دة واحتجاز األطفال، والاحلدودية املشدَّ سرهم. وأ مني ة متكلِّسيما عندما يفصلون عن أ

ق ري األمنية دون معاجلة األســـــباب االجتماعية االقتصـــــادية للهجرة حقَّ تنفيذ التداب إىل أنَّ أيضـــــًا
  .حمدودًا  جناحًا
ي لتهريب التعاون الدويل هو خري ســــــبيل للتصــــــدِّ دت دول أطراف عديدة على أنَّوأكَّ  -٣٠

بًا جان مل، واعتربت تعزيز النُُّهج اإلقليمية  كا هاجرين على حنو شـــــــامل ومت ا من جوانب هامًّ امل
  التعاون. هذا
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رات واجلرمية يف تيســــــري وأشـــــــار عدد من الدول األطراف إىل أمهية دور مكتب املخدِّ  -٣١
املســاعدة التقنية الالزمة لتشــجيع الدول على التصــديق على بروتوكول هتريب املهاجرين وتنفيذه، 

رات ملخدِّم جلهود مكتب امني الدول األطراف األخرى على زيادة الدعم املقدَّأحد املتكلِّ وحثَّ
لِّ ابة على أمهية أدوات املكتب، مبا ذلك بوَّ ط الضــوء أيضــًاواجلرمية يف جمال مكافحة التهريب. وســُ

  املعارف املتعلقة بتهريب املهاجرين.
، يف هذا الشـــأن، ضـــرورة تضـــمني دوانتهى الفريق العامل من النظر يف االســـتبيان، وأكَّ  -٣٢

ي اخلاصــة إىل مدى قابلية تطبيق أســاليب التحرِّ مة إشــاراٍتملنظَّاالســتبيان املتعلق باتفاقية اجلرمية ا
  وأدوات استرداد املوجودات على جرائم هتريب املهاجرين.

ج يف مرفق دَراالستبيان سوف ُي ولدى إقرار الفريق العامل لالستبيان، أشار الرئيس إىل أنَّ  -٣٣
  بالتقرير اخلاص باالجتماع.

  
  تنظيم االجتماع  -رابعًا  

  افتتاح االجتماع  -ألف  
نا يومي   -٣٤ عه يف فيي ما هاجرين اجت يب امل مل املعين بتهر عا قد الفريق ال يه  ٥و ٤ع متوز/يول

 ، وعقد خالله أربع جلسات.٢٠١٨

وافتتح االجتماع فرانشيسكو تيستا (إيطاليا)، رئيس الفريق العامل، الذي ألقى كلمة أمام   -٣٥
الوالية املســــــَندة إىل الفريق العامل وعن أهدافه واملواضــــــيع احلضــــــور عرض فيها ملحة عامة عن 

 ينظر فيها. اليت

من االحتاد األورويب (نيابًة عن الدول األعضــــاء فيه)  م يف افتتاح االجتماع ممثِّلو كلٍّوتكلَّ  -٣٦
 وأوروغواي والسلفادور.

   
  الكلمات  -باء  

 من جدول األعمال.  ٣و ٢ل األمانة كلمتني استهالليتني عامتني يف إطار البندين ألقى ممثِّ  -٣٧

ند   -٣٨ طار الب لك  ٣ويف إ مبا يف ذ ية،  نائ لة اجل عدا تدابري ال مال، املعنون " جدول األع من 
لدويل، يف التحقيقات مع مرتكيب عمليات هتريب املهاجرين ومالحقتهم قضـــــــائيًّا"،  التعاون ا

حت  قاد ـــــــة،  ناقش مل مسري (مصــــــر)، امل كا مساؤهم:  ية أ تال ناظرون ال ت إشــــــراف الرئيس، امل
  يو (تايلند).اأوكتافيو باييسا بوليدو (املكسيك)، برافيت رويك  إنريكه
م ممثِّلو األطراف التالية يف بروتوكول تكلِّ من جدول األعمال، ٣و ٢ويف إطار البندين   -٣٩

 اجلزائر، تركيا، الربازيل، باراغواي، إيطاليا، وروغواي،أ أملانيا، ،إسبانيامكافحة هتريب املهاجرين: 
 املكســـــيك، مصـــــر، كوبا، كندا، فيجي، ،)البوليفارية-مجهورية( زويالفن الدومينيكية، اجلمهورية

  .ناليابا األمريكية، املتحدة الواليات اهلند، نيجرييا، ،ميبيانا
 اإلسالمية) والسودان واملغرب.-(مجهوريةإيران  املراقبون عن م أيضًاوتكلَّ  -٤٠
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   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -جيم  

، بتوافق اآلراء ٢٠١٨متوز/يوليه  ٤أقرَّ الفريق العامل، يف جلســــــته األوىل املعقودة يف   -٤١
 جدول األعمال التايل، بصيغته املعدَّلة شفويًّا:

 املسائل التنظيمية:  -١  
 االجتماع؛افتتاح   (أ)    
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)    
 إعداد استبيان الستعراض تنفيذ بروتوكول هتريب املهاجرين.  -٢  
قات مع مرتكيب   -٣   لدويل، يف التحقي عاون ا مبا يف ذلك الت ية،  لة اجلنائ عدا تدابري ال

 عمليات هتريب املهاجرين ومالحقتهم قضائيًّا.
 مسائل أخرى.  -٤  
 اد التقرير.اعتم  -٥  

   
  احلضور  -دال  

هاجرين: االحتاد األورويب،   -٤٢ ية يف بروتوكول هتريب امل تال ماع األطراف ال لت يف االجت ُمثِّ
سبانيا، أرمينيا، األرجنتني، ،االحتاد الروسي ستراليا، إ  أنغوال، أملانيا، ألبانيا، إكوادور، أفغانستان، أ

يا، أوروغواي،  تركيا، بريو، بولندا، بنما، بلجيكا، الربتغال، ربازيل،ال البحرين، باراغواي، إيطال
 الســلفادور، رومانيا، ،قياأفري جنوب الســورية، العربية اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية اجلزائر،

 الفلبني، فرنســا، غامبيا، عمان، العراق، طاجيكســتان، شــيلي، ســويســرا، ســلوفينيا، ســلوفاكيا،
ية( زويالفن ية-مجهور فار تان، فيجي، ،)البولي يا، كازاخســــــ ندا، كروات با، ك  ديفوار، كوت كو

 ،ة السعوديةالعربي اململكة املكسيك، مصر، مالطة، ليبيا، لكسمربغ، لبنان، الكويت، كوستاريكا،
ــــــمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة  النيجر، النمســــــا، النرويج، ناميبيا، ميامنار، الش
 .ناليونا اليابان، املتحدة، الواليات هولندا، اهلند، نيوزيلندا، نيجرييا،

ية املوقِّعة على بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين: بوليفيا   -٤٣ تال لدول ال وُمثِّلت مبراقبني ا
 املتعدِّدة القوميات)، تايلند، سري النكا.-(دولة

وكول مكــافحــة هتريــب املهــاجرين وُمثِّلــت مبراقبني الــدول التــاليــة غري األطراف يف بروت  -٤٤
اإلســــالمية)، باكســــتان، -املوقِّعة عليه: إســــرائيل، اإلمارات العربية املتحدة، إيران (مجهورية  وغري

 سنغافورة، السودان، ماليزيا، املغرب، نيبال، اليمن.

  وُمثِّلت مبراقب مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني.  -٤٥
ســـان مالطة العســـكرية املســـتقلة، وهي كيان آخر حيتفظ مبكتب وُمثِّلت مبراقب منظمُة فر  -٤٦

  مراقب دائم.
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وُمثِّلت مبراقبني املنظمات احلكومية الدولية التالية: كومنولث الدول املســــــتقلة، منظمة   -٤٧
األغذية والزراعة لألمم املتحدة، جملس التعاون لدول اخلليج العربية، املنظمة الدولية للشــــــرطة 

 تربول)، اجلمعية الربملانية لدول البحر املتوسط.اجلنائية (اإلن

 قائمة باملشاركني. CTOC/COP/WG.7/2018/INF/1/Rev.1وترد يف الوثيقة   -٤٨
   

  الوثائق  -هاء  
 كان معروضًا على الفريق العامل ما يلي:  -٤٩

 )؛CTOC/COP/WG.7/2018/1األعمال املؤقَّت املشروح (جدول   (أ)  

ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة بشأن تدابري العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك   (ب)  
ــدويل، يف التحقيقــات مع مرتكيب عمليــات هتريــب املهــاجرين ومال حقتهم قضــــــــائيًّا التعــاون ال

)CTOC/COP/WG.7/2018/2؛( 

ورقة غري رمسية تتضــــــمَّن مشــــــروع اســــــتبيان الســــــتعراض تنفيذ بروتوكول   (ج)  
فحـــة ملؤمتر  مكـــا قرار ا ل بحر واجلو، وفقـــًا  ل لرب وا عن طريق ا ملهـــاجرين   ٨/٢  هتريـــب ا

)CTOC/COP/WG.7/2018/CRP.1.( 
   

  اعتماد التقرير  -خامسًا  
تقرير عن اجتمـــاعـــه٢٠١٨متوز/يوليـــه  ٥يف   -٥٠ ل لعـــامـــل هـــذا ا لفريق ا  ، اعتمـــد ا

)CTOC/COP/WG.7/2018/L.1 وCTOC/COP/WG.7/2018/L.1/Add.1 وCTOC/COP/WG.7/2018/L.1/Add.2(. 
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   رفقامل
استعراض تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين  استبيان بشأن    

ملكافحة ل التفاقية األمم املتحدة ، املكمِّطريق الرب والبحر واجلو  عن
    مة عرب الوطنيةاملنظَّ  اجلرمية

مة عرب الوطنية، يف دورته قرَّر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ  -١
مة الثامنة، أن يواصــل عملية إنشــاء آلية اســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

ــة والربوتوكوال ــا مجيع املواد الواردة عرب الوطني ــدرجييًّ ــة ت ــك اآللي ــاجل تل ــا، وأن تع ــة هب ت امللحق
  ).٨/٢االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا (قرار املؤمتر  يف
ــــــتعراض   -٢ ية االس قائمة، يف إطاره وإطار أفرقته وقرَّر املؤمتر أيضـــــــًا أن ُتنفَّذ آل عاملة ال ال
 خربهتا ســق مع جماالتدرج يف جداول أعماهلا، مبا يتَّينبغي هلا أن تضــيف هذه املســألة كبند ُي اليت

 أن يضــع كل فريق عامل معينر هلذا الغرض، قرَّ حتقيقًاودون املســاس بالوالية الراهنة لكل منها، و
  استبيان تقييم ذايت موجزًا ودقيقًا ومركَّزًا خالل العامني التاليني مبساعدة من األمانة.

 هبذه الوالية، بغية مجع املعلومات من الدول األطراف وقد ُوضــــــع هذا االســــــتبيان عمًال  -٣
ــه،  يف ــة علي ــدول املوقِّع بروتوكول مكــافحــة هتريــب املهــاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو وال

  .٨/٢وفقًا لقرار املؤمتر  وذلك
جلمع املعلومات أعدَّهتا األمانة واعتمدها على اســــتبيانات ســــابقة االســــتبيان عتمد هذا وي  -٤
متر يف دورتيـه األوىل والثـانيـة، وهو يشــــــمـل مجيع األحكـام ذات الصــــــلـة من الربوتوكول. املؤ
ضًا مع صيغة  فقتتَّو )، ٢٠١٢( إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول هتريب املهاجريناالستبيان أي
الدول األعضاء جهود على نطاق واسع لدعم معدَّة ومستخدمة للمساعدة التقنية أداة رئيسية  هوو

  يف األمم املتحدة يف التنفيذ الفعَّال لربوتوكول هتريب املهاجرين.
  إىل املبادئ العامة التالية:هذا االستبيان ويستند   -٥

التدابري امللموســـة بدًال على األســـئلة ز تركِّلحاجة إىل تفســـريات مطوَّلة، ل ًااجتناب  (أ)  
  تفاقية؛إشارات مرجعية عامة إىل أحكام الربوتوكول واالاستخدام من 

لتدابري املنصــوص عليها جتســيد ا مدى هتدف األســئلة إىل توفري أســاس الســتعراض  (ب)  
  ؛يف التشريعات وتنفيذها العملي يف الربوتوكول

 صـــل أيضـــًااألســـئلة اليت تتَّ االتفاقيةأحكام تنفيذ معين ب منفصـــليتناول اســـتبيان   (ج)  
 دة واقعة ضـــمن نطاقبشـــأن مســـائل حمدَّ بتطبيق االتفاقية، مع مراعاة مقتضـــيات اختالف احلال،

  انطباق الربوتوكول؛ 
القوانني واللوائح التنظيمية والقضـــايا وغريها نصـــوص ُتشـــجَّع الدول على تقدمي   (د)  

املوارد اإللكترونيـــة والقوانني املتعلقـــة بـــاجلرميـــة إدارة املعـــارف املعنيـــة بـــابـــة بوَّ إىل الوثـــائق من
  "شريلوك"). ابة(بوَّ
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   مقتضيات التعريف والتجرمي مبوجب بروتوكول هتريب املهاجرين  -أوًال  
ملحوظة متهيدية: ميكن للمجيب على هذا االستبيان أن يستعيض عن الرد بتقدمي املعلومات اليت 

مها يف ســياق اســتعراض االتفاقية أو الربوتوكوالت األخرى أو يف ســياق اســتعراض قدَّ  ســبق أن
 مة عند اللزوم.املقدَّآخر، مع رجاء حتديث املعلومات 

  من الربوتوكول)؟ ٦من املادة  ١هل هتريب املهاجرين جمرَّم مبوجب تشريعاتكم الداخلية (الفقرة   -١
  ال   نعم 

 توضيح.الإذا كان اجلواب "ال"، فُيرجى  
  
 

    
إذا كان اجلواب "نعم"، فهل هتريب املهاجرين معرَّف يف بلدكم بصفته ُجرمًا جنائيًّا وفقًا  

  من الربوتوكول؟ ٣من املادة  (أ) ة الفرعيةللفقر
  
 

   
على وجه  الربوتوكول،عنصــــر "املنفعة املالية أو املنفعة املادية األخرى" الوارد يف  دَُّعهل ُي  -٢

  عنصرًا مكوِّنًا يف هذا اُجلرم؟ ،اخلصوص
  ال   نعم 

الوارد يف الربوتوكول،  هل ميكن أن يشــــــكِّل وجود "منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى"  -٣
  ؟احلكمظرفًا مشدِّدًا للعقوبة يف إصدار  عند االقتضاء،

   ال  نعم 
  

، مبا يف ذلك اجلزاءات األخرى املنطبقة يف هذا الشــــــأن تدابريالقوانني و/أو الُيرجى ذكر   
  على هذا اُجلرم. رةقرَّامل

  
 

  
  ؟جار باألشخاصق قانونكم الداخلي بني هتريب املهاجرين واالتِّهل يفرِّ  -٤

  ال   نعم 

  توضيح.الإذا كان اجلواب "ال"، فُيرجى   
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وثيقة ســفر أو هوية مزوَّرة (حســب التعريف الوارد  حيازةهل إعداد أو تدبري أو توفري أو   -٥
من الربوتوكول) لغرض هتريــب املهــاجرين جمرَّم مبوجــب  ٣يف الفقرة الفرعيــة (ج) من املــادة 

  ؟ذا صلة رمًاأو باعتباره ُج من الربوتوكول) ٦(ب) من املادة  ١تشريعاتكم الداخلية (الفقرة 
  ال   نعم 

  .حديدفريجى الت"، نعمإذا كان اجلواب "  
  
 

    
ــــــخص ليس   -٦ يا هل متكني ش قاء يف إقليم ليس بلدكم أو من رعا يه من الب مقيمًا دائمًا ف

دون تقيُّد باالشــــتراطات الالزمة للبقاء املشــــروع فيه، باســــتخدام الوســــائل املشــــار إليها  بلدكم
بأي وســــيلة غري مشــــروعة أخرى، جمرَّم مبوجب تشــــريعاتكم الداخلية   أعاله، أو ٥الســــؤال  يف

  من الربوتوكول)؟ ٦(ج) من املادة  ١  (الفقرة
  ال   نعم 

    
    من الربوتوكول) ٦(أ) و(ب) و(ج) من املادة  ٢ الفقراتاجلرائم الفرعية (    

شريعات بلدكم الشروع يف ارتكاب  جترِّمهل   -٧  ١املشار إليها يف األسئلة  األفعال اجلرميةت
  من الربوتوكول)؟ ٦(أ) من املادة  ٢أعاله (الفقرة  ٦و ٥و

  ال   نعم 
  

، األخرى املنطبقة يف هذا الشأن تدابريالقوانني و/أو الإذا كان اجلواب "نعم"، فريجى ذكر   
  .رةاملقرَّ مبا يف ذلك اجلزاءات
  
 

  
أعاله جمرَّمة  ٦و ٥و ١املشــار إليها يف األســئلة  ألفعال اجلرميةاملســامهة كشــريك يف ا هل  -٨

  من الربوتوكول)؟ ٦(ب) من املادة  ٢مبوجب تشريعاتكم الداخلية (الفقرة 
  ال   نعم 

  
، األخرى املنطبقة يف هذا الشأن تدابريالقوانني و/أو الإذا كان اجلواب "نعم"، فريجى ذكر   

  .رةاملقرَّ مبا يف ذلك اجلزاءات
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سئلة   -٩ شار إليها يف األ شخاص آخرين الرتكاب اجلرائم امل  ٦و ٥و ١هل تنظيم أو توجيه أ
  من الربوتوكول)؟ ٦(ج) من املادة  ٢أعاله جمرَّم مبوجب تشريعاتكم الداخلية (الفقرة 

  ال   نعم 
  

، األخرى املنطبقة يف هذا الشأن تدابريالقوانني و/أو الجى ذكر إذا كان اجلواب "نعم"، فري  
  .رةاملقرَّ مبا يف ذلك اجلزاءات
  
 

  
شريعات وتدابري أخرى العتبار هل   -١٠ صرفاتاعتمد بلدكم ما قد يلزم من ت اليت تعرِّض  ،الت

هاجرينللخطر، أو يرجَّ ــــــالم ح أن تعرِّض للخطر، حياة امل لة مل ضــــــعهماليت خت، أو تهمأو س عام
من اجلرائم  مشــــدِّدة للعقوبة فيما يتعلق بأيٍّ ًاإنســــانية أو مهينة، مبا يف ذلك اســــتغالهلم، ظروف  ال

  من الربوتوكول)؟ ٦من املادة  ٣أعاله (الفقرة  ٩و ٨و ٦و ٤و ١املشار إليها يف األسئلة 
  ال   نعم 

  
، التدابري األخرى املنطبقة يف هذا الشأنقوانني و/أو الإذا كان اجلواب "نعم"، فريجى ذكر   

  رة، إن وجدت.املقرَّ مبا يف ذلك اجلزاءات
  
 

    
    إنفاذ القانون والنظام القضائي  -ثانيًا  

املسائل ذات الصلة بالتدابري احلدودية وأمن ومراقبة الوثائق وشرعية الوثائق     
    وصالحيتها

ملنع استخدام وسائل النقل  أخرى مناسبةتدابري تشريعية أو تدابري  هل اعتمد بلدكم أيَّ  -١١
ناقلون التجاريون يف اليت يشــــــغِّ  ١١من املادة  ٢ارتكاب ُجرم هتريب املهاجرين (الفقرة لها ال

  الربوتوكول)؟  من
  ال   نعم 

    
وتقدمي ما هو متاح من املعلومات عمَّا إذا كانت  حديدإذا كان اجلواب "نعم"، فريجى الت  

د من أنَّ كل الركاب حيملون وثائق ني بالتأكُّالناقلني التجاريإلزام هذه التدابري تتضــــــمَّن 
اإلخالل هبذا  تيف حاال وقَّعُتجزاءات  الســـفر الضـــرورية لدخول البلد، وكذلك عن أيِّ

  من الربوتوكول). ١١من املادة  ٤و ٣االلتزام (الفقرتان 
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هتريب ة يف بلدكم التدابري احلدودية من أجل منع وكشــف هل عزَّزت الســلطات املختصــَّ   -١٢
  من الربوتوكول)؟ ١١من املادة  ١املهاجرين (الفقرة 

  ال   نعم 

  .حديدإذا كان اجلواب "نعم"، فريجى الت  
  
 

    
طني دخول األشــــخاص املتورِّ رفضتدابري تســــمح ب هل تنص تشــــريعات بلدكم على أيِّ  -١٣
ــــــرياهتم (الفقرة  يف من  ٥ارتكاب األفعال اُجلرمية ذات الصــــــلة بتهريب املهاجرين أو إلغاء تأش

  من الربوتوكول)؟ ١١  املادة
  ال   نعم 

  .حديدإذا كان اجلواب "نعم"، فريجى الت  
  
 

    
ــــفر أو اهلوية  هل اتَّخذ بلدكم أيَّ  -١٤ ــــالمة وأمن وثائق الس تدابري لضــــمان كفاية نوعية وس

  من الربوتوكول)؟ ١٢ة (املادة الصادرة عن سلطاته املختصَّ
  ال   نعم 

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد التدابري اليت اتُّخذت.  
  
 

    
على طلب من  بالتحقق، بناًء، لقانونكم الداخلي ، وفقًاة يف بلدكمالسلطات املختصَّتقوم هل   -١٥

شرعية وصالحية وثائق السفر أو اهلوية الصادرة غضون فترة زمنية معقولة، من   يف ،دولة طرف أخرى
من  ١٣أو املزعوم صــدورها باســم بلدكم واملشــتبه يف أهنا ُتســتعمل من أجل هتريب املهاجرين (املادة 

  الربوتوكول)؟
  ال   نعم 

  .حديدإذا كان اجلواب "نعم"، فريجى الت  
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    تدابري توفري احلماية واملساعدة للمهاجرين املهرَّبني  -ثالثًا  
املهاجرين  تدابري تشــريعية أو تدابري أخرى مناســبة لصــون ومحاية حقوق أيَّخذ بلدكم هل اتَّ  -١٦

العقوبة   املعاملة أو ضــروب عدم اخلضــوع للتعذيب أو غريه منســيما احلق يف احلياة ويف   ، والاملهرَّبني
  لربوتوكول)؟من ا ١٦من املادة  ١أو الالإنسانية أو املهينة (الفقرة القاسية 

  "، فريجى التوضيح.الإذا كان اجلواب "  (أ)  
  
 

    
  .التحديد"، فريجى نعمإذا كان اجلواب "  (ب)  

  
 

    
ضــروب العنف اليت لتوفري احلماية للمهاجرين املهرَّبني من خذ بلدكم أيَّ تدابري مناســبة هل اتَّ  -١٧

بســــبب كوهنم  من الربوتوكول) ١٦من املادة  ٢من أفراد أو مجاعات (الفقرة ميكن أن ُتمارس عليهم 
  ؟من الربوتوكول ٦موضوع األفعال املنصوص عليها يف املادة 

  "، فريجى التوضيح.الإذا كان اجلواب "  (أ)  
  
 

    
  .التحديد"، فريجى نعمإذا كان اجلواب "  (ب)  

  
 

  
الذين إىل املهاجرين املهرَّبني املناســـبة املســـاعدة خذ بلدكم أيَّ تدابري للتمكني من تقدمي هل اتَّ  -١٨
  من الربوتوكول)؟ ١٦من املادة  ٣ض حياهتم أو سالمتهم للخطر (الفقرة تتعرَّ

  "، فريجى التوضيح.الإذا كان اجلواب "  (أ)  
  
 

  
  .التحديد"، فريجى نعمإذا كان اجلواب "  (ب)  
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للمهاجرين ا يلي من أجل التمكن من تقدمي املســاعدة قها بلدكم ممَّهي التدابري اليت يطبِّ ما  -١٩
ياهتم معرَّ ما تكون ح ملادة  ٥خلطر داهم (الفقرة  ضـــــــًةاملهرَّبني عن طريق البحر حين من  ٨من ا

  الربوتوكول)؟
مراجعة أو تعديل التشــريعات أو االســتراتيجيات أو خطط العمل الوطنية من أجل     

  توفري املساعدة األساسية إىل املهاجرين املهرَّبني.
ــانية إىل     مراجعة أو تعديل التشــريعات لضــمان عدم جترمي تقدمي املســاعدة اإلنس

  .املهاجرين املهرَّبني
الذين  املهاجرين املهرَّبنيســــاســــية إىل ختصــــيص املوارد لدعم توفري املســــاعدة األ   

ـــــالمتهم للخطر، تتعرَّ قيام الدولة بتغطية التكلفة  وذلك بضـــــمانض حياهتم أو س
  الكاملة للمساعدة وعدم حتميلها للمهاجرين.

ل ُبســــُ توفري وضــــع إجراءات لتوفري الرعاية الطبية الالزمة على وجه االســــتعجال، و   
الوصول إىل املرافق الصحية والغذاء واملياه واإلصحاح، فضًال عن السلع واخلدمات 

  األخرى الضرورية.
التحقيق واملالحقة القضــــــائية يف مجيع االدعاءات املتعلقة بعدم تقدمي املســــــاعدة    

  ض حياهتم أو سالمتهم للخطر.للمهاجرين املهرَّبني الذين تتعرَّ
  :)التحديد (ُيرجىتدابري أخرى    

  
 

    
راعي القوانني واالســتراتيجيات لدى تنفيذ تدابري احلماية واملســاعدة للمهاجرين املهرَّبني، هل ت  -٢٠

من  ١٦من املادة  ٤االحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال (الفقرة الوطنية والسياسات العامة يف بلدكم 
  ؟التعليم لألطفالسيما فيما يتعلق بتوفري   ، والالربوتوكول)

  ال   نعم 
  

تدابري اليت اتَّ   يد ال حتد كان اجلواب "نعم"، فريجى  جات إذا  يا ية االحت لدكم لتلب ها ب خذ
  للنساء واألطفال الذين جرى هتريبهم.اخلاصة 

 
 

    
رة لاللتزامات املقرَّيف بلدكم  ةالسلطات املختصَّ متتثل هل يف حال احتجاز املهاجرين املهرَّبني،   -٢١

إعالم أولئك األشــخاص دون إبطاء بأحكام االتفاقية بشــأن اتفاقية فيينا بشــأن العالقات القنصــلية وفق 
  )؟من الربوتوكول ١٦من املادة  ٥القنصليني واالتصال هبم (الفقرة املتعلقة بإبالغ املوظفني 

  ال   نعم 
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    املنعتدابري   -رابعًا  
    من الربوتوكول) ١٤القدرات (املادة تدابري بناء   -ألف  

لني واملمثِّ مراقبة احلدود واهلجرة وإنفاذ القانونأجهزة قدرات موظفي قام بلدكم ببناء  هل  -٢٢
ـــــيني والقنصـــــليني احترام من أجل منع هتريب املهاجرين ومكافحته والقضـــــاء عليه مع  الدبلوماس

  ؟وفق املنصوص عليه يف الربوتوكول حقوق املهاجرين املهرَّبني
  ال   نعم 

  
ها جرى"نعم"، فريجى حتديد املواضــــــيع اليت  اجلوابإذا كان    قدرات في ناء ال بني  من ب

  :الواردة أدناهاملواضيع 
  اإلطار القانوين الدويل والوطين ملكافحة هتريب املهاجرين.   
  محاية ومساعدة املهاجرين املهرَّبني.   
  ض حياهتم خلطر داهم.مساعدة وإنقاذ املهاجرين املهرَّبني الذين تتعرَّ   
  منع هتريب باملهاجرين.   
ــادل     ــة التحقيق املشــــــتركــة وتب ــل أفرق ــانون (مث ــاذ الق ــدويل على إنف ــاون ال التع

  املعلومات).
  مواضيع أخرى (يرجى التحديد):   

 
 

    
  يرجى تقدمي تفاصيل عن األنواع التالية من أنشطة بناء القدرات.  
  تعزيز أمن وثائق السفر وحتسني نوعيتها.   
  رة وكشفها.التعرُّف على وثائق السفر أو اهلوية املزوَّ   
مجع املعلومات االســتخبارية اجلنائية، خصــوصــًا املتعلقة بكشــف هوية اجلماعات    

أو يشـــتبه يف ضـــلوعها  مة املعروف أهنا ضـــالعة يف هتريب املهاجريناإلجرامية املنظَّ
  نقل املهاجرين املهرَّبني ووسائل اإلخفاء. ، واألساليب املستخدمة يففيه

عند نقاط الدخول واخلروج التقليدية  املهاجرين املهرَّبني حتســني إجراءات كشــف   
  التقليدية.  وغري

  املعاملة اإلنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم.   
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أنشـــطة بناء القدرات املقدَّمة األنواع املذكورة أعاله من يرجى تقدمي املزيد من التفاصـــيل عن   
  وتواترها.

  
 

    
منع هتريب املهاجرين ومكافحته  من أجلمؤسسات العدالة اجلنائية هل قمتم ببناء قدرات   -٢٣

  والقضاء عليه، مع محاية حقوق املهاجرين املهرَّبني؟
  ال   نعم 

  
من بني املواضيع  املواضيع اليت مت بناء القدرات فيها حتديدإذا كان اجلواب "نعم"، فريجى   

  :الواردة أدناه
  اإلطار القانوين الدويل والوطين ملكافحة هتريب املهاجرين.   
  أساليب وتقنيات التحقيق يف قضايا هتريب املهاجرين.   
  هتريب املهاجرين. قضايايف للجناة ومعاقبتهم املالحقة القضائية    
  التحقيقات املالية واملالحقات القضائية.   
  محاية الشهود.   
  املعاملة اإلنسانية للمهاجرين ومحاية حقوقهم.   
  حتسني التعاون القضائي واملساعدة القانونية املتبادلة.   
  مواضيع أخرى (يرجى التحديد).   

  
 

    
  يرجى تقدمي املزيد من التفاصيل عن نوع أنشطة بناء القدرات املقدَّمة وتواترها.  

  
 

ـــــيون والقنصـــــليون إىل املجاالت اليت حيتاج فيها املمثِّما هي   -٢٤ املزيد من بناء لون الدبلوماس
  القدرات؟
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ــــــب،هل يتعاون بلدكم  -٢٥ واإلقليمية واملجتمع املدين مع املنظمات الدولية  ، على الوجه املناس
هتريب املهاجرين ومحاية حقوق على مكافحة التدريب أنشطة على وضع وتنفيذ  وسائر اجلهات املعنية
  من الربوتوكول)؟ ١٤من املادة  ٢(الفقرة  بالفعل املهاجرين املهرَّبني

  ال   نعم 
    

    من الربوتوكول) ١٥تدابري املنع األخرى (املادة   -باء  
  هل قام بلدكم حبمالت توعية بشأن أخطار هتريب املهاجرين؟  -٢٦

  ال   نعم 
  ؟اليت استهدفت فيهافئات اجلمهور ما هي إذا كان اجلواب "نعم"، ف  
  موظفو أجهزة إنفاذ القانون، مثل الشرطة واهلجرة واحلدود.    
  القوات البحرية والعسكرية.أفراد     
  القضاة.    
  الربملانيون.    
  الناقلون التجاريون.    
  وسائط اإلعالم.    
  املدارس واجلامعات.    
   املغتربون يف اخلارج.    
  املجتمع املدين قاطبة.    
  املهاجرون املحتملون.    
  :ي التوضيح)(يرج جهات أخرى    

  
 

    
خاطر مل اليت جتعلها عرضًةضعف املجتمعات املحلية جوانب من خذ بلدكم تدابري للحد هل اتَّ  -٢٧

من  ٣(الفقرة  مبكافحة األســــباب االقتصــــادية االجتماعية اجلذرية لتهريب املهاجرينهتريب املهاجرين 
  من الربوتوكول)؟ ١٥املادة 

  التوضيح."، فريجى الإذا كان اجلواب "  
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  .حديد"، فريجى التنعمإذا كان اجلواب "  
  
 

      
    والتنسيق والتعاون الدويل علوماتاملتبادل   -خامسًا  

    املعلومات  -ألف  
 على حنو آمن وســــريع هل اعتمد بلدكم تدابري لتعزيز تبادل املعلومات مع الدول األخرى  -٢٨

  من الربوتوكول؟ ١٠من أجل تنفيذ األحكام املنصوص عليها يف املادة 
  ال   نعم 

  "، فريجى التوضيح.الإذا كان اجلواب "  
  
 

    
  تقدمي املزيد من التفاصيل.إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى   

  
 

    
د بلدكم معلومات ينبغي تقييد اســــــتخدامها يف ســــــياق إجراءات التعاون الدويل هل حيدِّ  -٢٩

  من الربوتوكول)؟ ١٠من املادة  ١(الفقرة 
  "، فريجى التوضيح.الإذا كان اجلواب "  

  
 

    
  .حديدالت"، فريجى نعمإذا كان اجلواب "  

  
 

    
يل االتِّ  -٣٠ نات وحتل يا ظام جبمع الب بانت لدكم  هاجرين بشـــــــأن جاهات هل يقوم ب هتريب امل

  من االتفاقية)؟ ٢٨  (املادة
  ال   نعم 

  "، فريجى التوضيح.الإذا كان اجلواب "  
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  .حديد"، فريجى التنعمإذا كان اجلواب "  
  
 

    
    التنسيق  -باء  

الدول األطراف لدى تدابري لتعزيز التعاون مع أجهزة مراقبة احلدود  أيَّخذ بلدكم هل اتَّ  -٣١
ـــــاء  ـــــائل منها إنش ـــــيخ األخرى، بوس ـــــرة لالتصـــــال (الفقرة وترس  ١١من املادة  ٦قنوات مباش

  الربوتوكول)؟ من
  ال   نعم 

    
    التعاون  -جيم  

ــــــغيلية على الصــــــعيد الثنائي  ترتيبات أيَّاتفاقات أو  أيَّهل أبرم بلدكم   -٣٢ أو تفامهات تش
ل التعاون الدويل فيما بني الدول على منع ومكافحة ُباإلقليمي تتيح ممارســــة أنســــب وأجنع ســــُ  أو

من  ١٧(املادة  الربوتوكولمن الربوتوكول وتعزيز أحكام  ٦األفعال املنصــــــوص عليها يف املادة 
  من االتفاقية)؟ ١٩الربوتوكول واملادة 

  ال   نعم 
    

وإعطاء  من املعلومات عن هذه االتفاقات والترتيباتتقدمي املزيد إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى   
  .بيان السياسات أو القوانني املنطبقة يف هذا الشأنأمثلة على تنفيذها، مع 
  
 
 
 

    
دخل بلدكم يف أيِّ اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشــــــأن مشــــــكلة هل   -٣٣

من  ٨الفقرة (هتريب املهاجرين، مبا يشــــــمل التنظيم الكلي أو اجلزئي إلعادة املهاجرين املهرَّبني 
  )؟من االتفاقية ١٨  املادة

  ال   نعم 
    

  التحديد.فريجى  ،إذا كان اجلواب "نعم"  
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عام لألمم  -٣٤ ما يتعلق بتهريب املهاجرين عن طريق البحر، هل أخطرت دولتكم األمني ال  في
 ٨من املادة  ٦ي طلبات املســاعدة والرد عليها (الفقرة نتها من أجل تلقِّاملتحدة باســم اجلهة اليت عيَّ

   من الربوتوكول)؟
  ال   نعم 

    
  تقدمي معلومات مناسبة يف هذا الشأن. إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى  

  
 

    
دة وتدابري أخرى مناســـــبة ملكافحة هتريب هل اعتمد بلدكم تدابري تشـــــريعية وإدارية حمدَّ  -٣٥

ناجحة  جارب ال ية والت يات العمل حد مات عن الت قدمي معلو هاجرين عن طريق البحر؟ يرجى ت امل
   من الربوتوكول)؟ ٩و ٨و ٧واملمارسات الفضلى يف هذا الشأن (املواد 

  ال   نعم 
    

  التحديد.إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى   
  
 

    
لدكم ضــــــروبًاهل يوفِّ  -٣٦ قًا ر ب لدان األخرى وف عاون للب مادة  من الت من الربوتوكول  ٨لل

  (تدابري مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق البحر)؟ 
  ال   نعم 

    
  لتحديد.اإذا كان اجلواب "نعم"، فريجى   

  
 

    
    املسائل املتعلقة بإعادة املهاجرين املهرَّبني  -دال  

ر الســلطات املختصــَّ   -٣٧ ة يف بلدكم وتقبل، دون إبطاء ال مســوِّغ له أو غري معقول، هل تيســِّ
يا بلدكم، أو يتمتَّ لدائمة يف بلدكم وقت إعادة املهاجر املهرَّب الذي هو من رعا ع حبق اإلقامة ا

  من الربوتوكول)؟ ١٨من املادة  ١ إعادته (الفقرة
  ال   نعم 

  .ل هبااملعمو ُيرجى تقدمي مزيد من التفاصيل بشأن اإلجراءاتإذا كان اجلواب "نعم"، ف  
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عون حبق ة يف بلدكم وتقبل إعادة املهاجرين املهرَّبني الذين يتمتَّهل تيسِّر السلطات املختصَّ   -٣٨
لة املســــــتقِب لدو لدكم وقت دخوهلم ا مة يف ب لدائ مة ا قًا لةاإلقا قانوهنا الوطين وف من  ٢(الفقرة  ل

  )؟من الربوتوكول ١٨  املادة

  ال   نعم 
  .املعمول هبا ُيرجى تقدمي مزيد من التفاصيل بشأن اإلجراءاتإذا كان اجلواب "نعم"، ف  

  
 

    
لدكمالســــــلطات املختصــــــَّ  تردُّ هل  -٣٩ له أو غري معقول،، ة يف ب ــــــوِّغ  طاء ال مس  دون إب
لدول األخرى للتحقُّ على بات الواردة من ا لدكم ا ق ممَّالطل يا ب عا هاجر املهرَّب من ر كان امل إذا 
  )؟من الربوتوكول ١٨من املادة  ٣ع حبق اإلقامة الدائمة يف بلدكم (الفقرة يتمتَّ أو

  ال   نعم 
  

  .املعمول هبا ُيرجى تقدمي مزيد من التفاصيل بشأن اإلجراءاتإذا كان اجلواب "نعم"، ف  
  
 

    
على طلب الدولة الطرف املسـتقبلة، وثائق  بناًءة يف بلدكم، السـلطات املختصـَّ تصـدر هل   -٤٠

 ف على جنســـيته،، بعد التعرُّا قد يكون ضـــروريًّا لتمكني املهاجر املهرَّبإذن آخر ممَّ ســـفر أو أيَّ
  )؟من الربوتوكول ١٨من املادة  ٤السفر والعودة إىل أراضي بلدكم (الفقرة  من

  ال   نعم 
  

  .املعمول هبا ُيرجى تقدمي مزيد من التفاصيل بشأن اإلجراءاتإذا كان اجلواب "نعم"، ف  
  
 

    
تدابري املتَّ  -٤١ املهاجرين املهرَّبني على حنو إعادة عمليات خذة يف بلدكم لتنفيذ ما هو نوع ال
ســـــالمة كيفية مراعاة احلاجة إىل ضـــــمان معلومات متاحة عن  وتقدمي أيِّ هاُيرجى حتديد م؟منظَّ

  ).من الربوتوكول ١٨من املادة  ٥  اإلعادة (الفقرة اتيف عملي وصون كرامتهم املهاجرين املهرَّبني
  
 

  
تدابري الة يف بلدكم مع املنظمات الدولية ذات الصلة يف تنفيذ هل تتعاون السلطات املختصَّ  -٤٢

  )؟١٨من املادة  ٦بإعادة املهاجرين املهرَّبني (الفقرة املتعلقة 
  ال   نعم 
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  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد املنظمات الدولية اليت تتعاونون معها.  
  
 

      
    الصعوبات املصادفة واملساعدة املطلوبة  -سادسًا  

  املهاجرين.يات اليت يواجهها بلدكم يف تنفيذ أحكام بروتوكول هتريب ُيرجى وصف التحدِّ  -٤٣
  
 

ما هي اخلطوات اليت فوفقًا ملقتضيات الربوتوكول، فت يِّقد ُكالتشريعات الداخلية تكن إذا مل   
  يرجى التحديد. زال ينبغي القيام هبا؟  ما

  
 

    
من أجــل تنفيــذ أخرى  تــدابري أو موارد أو مســـــــاعــدات تقنيــةهــل حيتــاج بلــدكم إىل   -٤٤

  ؟العلى وجه فعَّ الربوتوكول
  ال   نعم 

  ُيرجى بيان نوع املساعدة املطلوبة لتنفيذ الربوتوكول:إذا كان اجلواب "نعم"، ف  
  لتهريب املهاجرين.املناهضة العدالة اجلنائية  تدابري تقييم   
  املشورة القانونية/الدعم يف صياغة التشريعات.   
  التشريعات/اللوائح التنظيمية/االتفاقات النموذجية.   
  وضع االستراتيجيات/السياسات العامة وخطط العمل.   
  .فادةمارسات اجليِّدة/الدروس املستامل   
عاملني يف جمال     ملدرِّبني ال قدرات من خالل تدريب املمارســــــني و/أو تدريب ا ناء ال ب

  اجلنائية.  العدالة
  التوعية لدى العاملني يف اجلهاز القضائي.من خالل بناء القدرات    
  املساعدة امليدانية من خبري خمتص.   
  املؤسسات. وطيدبناء/ت   
  الوقاية/التوعية.   
  جى التحديد).املساعدة واملعدات التكنولوجية (ُير   
  لبيانات.عد ااقوتطوير مجع البيانات/   
  حلقات عمل/منابر لتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل.   
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التوجيهية صـــــة، مثل منائط التعلُّم اإللكتروين واألدلة العملية واملبادئ األدوات املتخصـــــِّ    
  دة.وإجراءات التشغيل املوحَّ

  يرجى التحديد):(غري ذلك    
  
 

    
لدكم   -٤٥ قانون يف ب فاذ ال حلدود واهلجرة وإن ها موظفو أجهزة ا ما هي املجاالت اليت حيتاج في
  القدرات؟مزيد من أنشطة بناء   إىل

  
 

    
ما هي املجاالت اليت حتتاج فيها مؤســــســــات العدالة اجلنائية يف بلدكم إىل مزيد من أنشــــطة   -٤٦
  القدرات؟  بناء

  
 

  
  هل تتلقون بالفعل مساعدات تقنية يف هذه املجاالت؟  -٤٧

  ال   نعم 
  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد جمال املساعدة.  

  
 

    
هبا،  لدى دولتكم أيُّ مواد إضـــــــافيـة تودون التعريف  كان  نه إذا  ها يرجى مالحظـة أ فريجى تقـدمي

      خالل قاعدة بيانات بوابة "شريلوك".  من
   اسم البلد:  

     ي االستبيان:تاريخ تلقِّ
___/___/__  

  (اليوم/الشهر/السنة)
 

 

 االستبيان: لىاملوظف املسؤول (املوظفون املسؤولون) عن اإلجابة ع

   السيدة/السيد:  
   :وظيفةاللقب أو ال  

   
   اهليئة و/أو املكتب:  
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   العنوان الربيدي:  
   
   
   

   رقم اهلاتف:  
   فاكس:الرقم   
   عنوان الربيد اإللكتروين:  

   
 


