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 الثالثة    الدورة  
 ٢٠٠٦أكتوبر      / تشرين األول       ١٨-٩ فيينا،   
 * من جدول األعمال املؤقت               ٤ البند  

   تنفيذ بروتوكول مكافحة ريب املهاجريناستعراض
 املتحدة األمم ل التفاقية طريق الرب والبحر واجلو، املكمعن

    الوطنيةملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
 والبحر الرب ب املهاجرين عن طريق بروتوكول مكافحة ريتنفيذ 

 املنظمة عرب اجلرمية واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة
   املعلومات الواردة من الدول خالل دورة اإلبالغ الثانية: الوطنية

    من األمانة        حتليلي      تقرير    
  احملتويات 

  الفقرات الصفحة
.......................................................................................مقدمة      ١٠-١ ٣ -أوال  

........................................................... األطراف     ر مؤمت    تفويض     ٢-١ ٣    -ألف  

.................................................................اإلبالغ     إجراءات      ٧-٣ ٣    -باء  

............................................................. وهيكله      التقرير    نطاق    ١٠-٨ ٥    -جيم   

٤١-١١ ٥ 
حملة إمجالية عن اإلجراءات الوطنية املبلِّغ عنها بشأن تنفيذ أحكام بروتوكول املهاجرين اليت

...............................................................................هي قيد النظر        
-ثانيا

 

                                                           
*    CTOC/COP/2006/1. 
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  الفقرات الصفحة
..........ملساعدة للمهاجرين املهربني                   املسائل ذات الصلة بتدابري توفري احلماية وا                             ١٨-١١ ٥    -ألف  

.....................................املسائل ذات الصلة بإعادة املهاجرين املهربني                               ٣٠-١٩ ١٠    -باء  

٣٦-٣١ ١٦ 
املسائل ذات الصلة بالتدابري احلدودية، وأمن الوثائق ومراقبتها، وشرعية الوثائق

.......................................................................وصالحيتها        
   -جيم   

.. وكذلك بشرعية الوثائق وصالحيتها                       املسائل ذات الصلة بأمن الوثائق ومراقبتها                             ٤١-٣٧ ١٩    -دال  

...........................................................................ختامية      مالحظات       ٤٣-٤٢ ٢٠  -ثالثا   
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   مقدمة -أوالً  
  تفويض مؤمتر األطراف          -ألف  

قــرر مؤمتــر األطــراف يف اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظَّمة عــرب الوطنــية    -١
ــة  ( ــية العام ــرار اجلمع ــرفق األول، املشــار إ ٥٥/٢٥ق ــية اجلــرمية    ، امل ــلي باســم اتفاق ــيما ي ــيها ف ل

 إىل ١٠، الذي اعتمده خالل دورته الثانية اليت عقدت يف الفترة من        ٢/٤، يف مقـرره     )املـنظَّمة 
، أن يشــتمل بــرنامج عملــه يف اســتعراض تنفــيذ بــروتوكول ٢٠٠٥أكــتوبر / تشــرين األول٢١

ــبحر واجلــو، املكمــل     ــرب وال ــية األمــم املــتحدة  مكافحــة ريــب املهاجــرين عــن طــريق ال  التفاق
، ")بــروتوكول املهاجــرين"املشــار إلـيه فــيما يــلي باســم  (ملكافحـة اجلــرمية املــنظَّمة عــرب الوطنــية  

 :، على ااالت التالية)، املرفق الثالث٥٥/٢٥قرار اجلمعية العامة (

ــربني     )أ(  ــلمهاجرين املهـ ــاعدة لـ ــة واملسـ ــتدابري احلمايـ ــتعلق بـ ــائل تـ ــنظر يف مسـ  الـ
 ؛)١٦ادة امل(

 ؛)١٨املادة (النظر يف مسائل تتعلق بإعادة املهاجرين املهربني  )ب( 

ــة    )ج(  ــتدابري احلدوديـ ــتعلق بالـ ــائل تـ ــنظر يف مسـ ــادة (الـ ــائق  )١١املـ ــن الوثـ ، وأمـ
 ).١٣املادة (وشرعية الوثائق وصالحيتها ) ١٢املادة (ومراقبتها 

ــدول  ويف املقــرر نفســه، طلــب مؤمتــر األطــراف إىل األمانــ   -٢ ة أن جتمــع معلومــات مــن ال
ــيه أعــاله،       ــرنامج العمــل املشــار إل ــيه، يف ســياق ب ــدول املوقِّعــة عل ــربوتوكول وال األطــراف يف ال
مسـتخدمةً لذلـك الغـرض استبياناً أعدته األمانة ووافق عليه مؤمتر األطراف خالل دورته الثانية،              

على الفور إىل الرد على االستبيان      وحـثّ الدول األطراف يف بروتوكول املهاجرين على املبادرة          
الـذي عممـته األمانـة، ودعـا الـدول املوقِّعـة إىل توفـري املعلومـات املطلوبة، وطلب إىل األمانة أن                      

 .تقدم تقريراً حتليلياً يستند إىل الردود على االستبيان اليت يتلقّاها املؤمتر خالل دورته الثالثة
  

  إجراءات اإلبالغ       -باء  
ي انتـباه مؤمتـر األطـراف إىل مشـروع استبيان عن تنفيذ بروتوكول املهاجرين،               اسـترع  -٣

وقد . (CTOC/COP/2005/L.9)ألجـل استعراضـه وإبـداء التعلـيقات علـيه خـالل دورتـه الثانـية                 
ــدول األطــراف يف         ــر، عــلى ال ــيها املؤمت ــق عل ــيت واف ــنهائي، بصــيغته ال ــم نــص االســتبيان ال مع

، بغية احلصول على    ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٠ املوقِّعـة علـيه، يف       بـروتوكول املهاجـرين والـدول     
 .٢/٤املعلومات الالزمة وفقاً للمقرر 
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، ٢٠٠٥وتــبعاً للممارســة املطــبقة يف دورة اإلبــالغ األوىل ملؤمتــر األطــراف يف عــام    -٤
نظام أرسـلت األمانـة االسـتبيان أيضـاً إىل الدول غري املوقِّعة بغية تشجيعها على املشاركة يف                  

ــدول        ــيام ال ــية ق ــرفة يف كيف ــر، وبذلــك تكتســب اخلــربة واملع مجــع املعلومــات اخلــاص باملؤمت
األطـراف يف بـروتوكول املهاجـرين بـتعديل أطـرها القانونية واملؤسسية ألجل معاجلة املسائل                

 .قيد املناقشة

، ذكّرت األمانة الدول األطراف     ٢٠٠٦مايو  / أيار ٤وبواسـطة تعمـيم إعالمي مؤرخ        -٥
يف بـروتوكول املهاجـرين بالـتزامها بتقدمي املعلومات، ودعت الدول املوقِّعة إىل القيام باملثل يف                

 .٢٠٠٦مايو / أيار٢٠أبكر وقت مالئم هلا، على أالّ يتأخر ذلك عن 

 دولــة ٣٢ دولــة، مــنها ٤١، تلقّــت األمانــة ردوداً مــن ٢٠٠٦يولــيه / متــوز٢٤وحــىت  -٦
عــلماً بــأن كــثرياً مــن .  دول غــري موقِّعــة٣ دول موقِّعــة، و٦ وطــرفاً يف بــروتوكول املهاجــرين،

وحىت ذلك التاريخ   . الـدول املسـتجيبة قدمت أيضاً نسخاً عن تشريعاا ذات الصلة باملوضوع           
ومن مثّ فكما يبين الشكل الوارد أدناه، مل يستجب إىل .  تصديقا٩٢ًنفسـه، نـال الـربوتوكول     
 .ملائة من الدول األطراف يف الربوتوكول يف ا٣٥االستبيان سوى ما نسبته 

   
الدول األطراف اليت استجابت إىل االستبيان خالل دورة اإلبالغ الثانية بشأن بروتوكول 

 مكافحة ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو

Yes 
(within deadline of 
reporting cycle)

35 %
No

65 %

 ال
  يف املائة٦٥

 

 نعم
 يف غضون املوعد (

 )النهائي لدورة اإلبالغ
  يف املائة٣٥
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أمـا الـتوزع التفصـيلي حبسـب اموعـات اإلقليمية للدول األعضاء يف األمم املتحدة،                  -٧
لـيت ردت عـلى االسـتبيان عـن تنفـيذ بـروتوكول املهاجـرين، وكذلـك الـدول األعضاء اليت مل                  ا

 .CTOC/COP/2006/13تقدم ردوداً، فريد يف اجلداول اليت حتتوي عليها الوثيقة 
  

  نطاق التقرير وهيكله          -جيم   
لضوء حيـتوي الـتقرير التحليـلي احلـايل عـلى مـلخص وحتلـيل للردود الوطنية، ويسلّط ا                  -٨

عــلى الــتقدم احملــرز باجتــاه تلبــية املتطلّــبات احملــددة يف بــروتوكول املهاجــرين، والصــعوبات الــيت 
 .تواجهها الدول أحياناً يف تنفيذ أحكامه

ومن مثّ . ٢/٤ويتـبع هـيكل الـتقرير التوجـيهات الـيت قدمهـا مؤمتر األطراف يف مقرره           -٩
ــتدابري الــيت أُبلــغ عــن    ــتقرير يعــرض ال اختاذهــا ألجــل محايــة املهاجــرين املهــربني وتقــدمي   فــإن ال

وحيتوي أيضاً  . املسـاعدة إلـيهم، وكذلك بشأن عودم اآلمنة إىل دول املنشأ اليت ينتمون إليها             
عــلى معلومــات عــن اإلجــراءات الوطنــية اهلادفــة إىل تنظــيم مســار الــتدابري الرقابــية احلدوديــة،    

 .اليت ميكن استخدامها ألغراض ريب املهاجرينوضمان سالمة وأمن وثائق السفر واهلوية 

لكـن هـذا الـتقرير ال يدعـي اإلحاطـة باملوضـوع على حنو شامل أو كامل، ألنه جيسد                    -١٠
 .الوضع يف ثلث عدد الدول األطراف يف الربوتوكول تقريباً فحسب

  
م حملة إمجالية عن اإلجراءات الوطنية املبلِّغ عنها بشأن تنفيذ أحكا -ثانياً 

   بروتوكول املهاجرين اليت هي قيد النظر
  املسائل ذات الصلة بتدابري توفري احلماية واملساعدة للمهاجرين املهرَّبني                       -ألف  

  محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين املهرَّبني -١ 
 من بروتوكول املهاجرين على التزام يترتب على الدول         ١٦ من املادة    ١تـنص الفقـرة      -١١

تـتخذ مجـيع التدابري املناسبة لصون ومحاية احلقوق املعترف ا دولياً للمهاجرين   األطـراف بـأن    
املهــربني، وخصوصــاً احلــق يف احلــياة واحلــق يف عــدم اخلضــوع للتعذيــب أو غــريه مــن أشــكال  

وقـد بينــت األكـثرية الكــربى مـن الــدول    . املعاملـة أو العقوبـة القاســية أو الالإنسـانية أو املهيــنة   
أنـه مت اختـاذ تدابـري تشـريعية أو غريهـا مـن الـتدابري داخلـياً ألجـل ضـمان محاية تلك                     املسـتجيبة   

علماً بأن الكويت فقط قدمت رداً سلبياً على ذلك، يف حني مل            . احلقـوق لـلمهاجرين املهربني    
وبينـت فنلـندا أن السلطة الوطنية املختصة   . يـتطرق رد تونـس عـلى االسـتبيان إىل هـذه املسـألة           
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ة عــن تقــدمي املســاعدة لضــحايا االتجــار باألشــخاص، ولكــن لــيس لديهــا مســؤوليات   مســؤول
بـيد أن فنلـندا ذكرت أيضاً أن لديها تشريعات مناسبة           . حمـددة فـيما خيـص املهاجـرين املهـربني         

بشـأن احلمايـة العامـة لـلحقوق اإلنسـانية واألساسـية قائمـة مـن قـبلُ وميكن تطبيقها أيضا على               
ــة املهاجــري ــتم اعــتماد     . ن املهــربنيمحاي ــه مل ي ــندا أن وعــلى حنــو ممــاثل أوضــحت الســويد وهول

تشـريعات حمـددة أو غريهـا مـن التدابري املناسبة بشأن صون ومحاية حقوق املهاجرين املهربني،           
وأشــارت . ولكــن تلــك احلمايــة منصــوص علــيها عمومــاً يف الــنظم القانونــية الداخلــية لديهمــا  

 . اإلجرائية اجلارية يف سن تشريعات وطنية بشأن املهاجرين املهربنيإندونيسيا إىل العملية

كمـا إن الـبلدان املسـتجيبة الـيت أكّـدت اعـتماد تدابـري بشـأن محايـة حقوق املهاجرين                      -١٢
ــاهدات       ــدويل أو املع ــانون ال ــة يف الق ــبادئ العام ــام األول إىل امل املهــربني أوردت إشــارة يف املق

صـدق علـيها واسـدة يف صـلب نظمهـا القانونية الداخلية، مبا يف ذلك                الدولـية ذات الصـلة امل     
ــية والسياســية،      ــاحلقوق املدن ــدويل اخلــاص ب ــثال، العهــد ال ــية مناهضــة  )1(عــلى ســبيل امل  واتفاق

 واالتفاقية )2(التعذيـب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،                
ــية بشــأن القضــ   ــيز العنصــري،   الدول ــلى مجــيع أشــكال التمي ــتعلقة بوضــع   )3(اء ع ــية امل  واالتفاق

 واتفاقـــية محايـــة حقـــوق اإلنســـان  )5( والـــربوتوكول اخلـــاص بوضـــع الالجـــئني، )4(الالجـــئني،
 واالتفاقـــية نفســـها بصـــيغتها املعدلـــة  )6(واحلـــريات األساســـية الصـــادرة عـــن جملـــس أوروبـــا، 

اخلاص حبماية املمتلكات واحلق     (١لحقة ا رقم     والـربوتوكوالت امل   )7(،١١بـربوتوكول رقـم     
تــأمني احلقــوق واحلــريات األخــرى غــري  (٤ ورقــم )8()يف التعلــيم واحلــق يف االنــتخابات احلــرة

ــربوتوكول األول    ــبلُ يف ال ــن ق ــم )9()املدرجــة م ــدام    (٦ ورق ــة اإلع ــاء عقوب  )10(،)اخلــاص بإلغ
إلنســـان املـــتعلق بـــاحلقوق االقتصـــادية والـــربوتوكول اإلضـــايف لالتفاقـــية األمريكـــية حلقـــوق ا

 ويف الســياق نفســه، أشــارت دول )11(").بــروتوكول ســان ســلفادور("واالجتماعــية والثقافــية 
كـثرية إىل أُطـرها الدسـتورية أو إىل تشريعات داخلية أخرى موجهة حنو محاية حقوق اإلنسان     

ني أبلغت إكوادور عن    وذكـرت السـلفادور التوجيهات اإلدارية ذات الصلة، يف ح         . األساسـية 
إجـراءات جاريـة خبصوص املوافقة على تشريع وطين من شأنه أن جيرم ريب املهاجرين الذي            

 .يؤدي إىل وفاة أولئك األشخاص أو إصابتهم بأذى خطري
  

  تدابري احلماية للمهاجرين املهرَّبني من العنف احملتمل عليهم -٢ 
ابـري مناسـبة تطـبق داخلـيا ألجل توفري احلماية      أكّـدت الـدول مجـيعها تقريـبا وجـود تد           -١٣

انظر (لـلمهاجرين املهـربني مـن العـنف الـذي قـد يسـلّط علـيهم مـن جانـب أفـراد أو مجاعات                         
إيطاليا واسبانيا  (وأشـار عدد من الدول      ).  مـن بـروتوكول املهاجـرين      ١٦ مـن املـادة      ٢الفقـرة   
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ــة التشــيكية وجــنوب    ــر واجلمهوري ــيا والســويد وكــندا والكويــت   وتركمانســتان واجلزائ أفريق
إىل أحكــام دســتورية أو أحكــام عامــة يف التشــريعات الداخلــية ) والواليــات املــتحدة األمريكــية

كمـا أشـارت هولـندا عمومـا إىل تدابـري ـدف إىل توفري املساعدة                . بشـأن احلمايـة مـن العـنف       
ــلخطر، يف حــني ذكــ     ــا جلمــيع األشــخاص الــذي تكــون حــيام أو أمــنهم عرضــةً ل رت بلغاري

واقتبسـت نيوزيلـندا أحكامـاً حمددة من تشريعها فيما يتعلق           . تشـريعها اخلـاص حبمايـة الشـهود       
. بـتجرمي ريـب املهاجـرين ومحايـة األشـخاص الذيـن يكونـون عرضـة لتصـرف من هذا النحو                  

 وبـين بعـض الـدول أن محايـة املهاجـرين املهـربني عـامل مهـم يؤخـذ يف االعتـبار عـند البت يف                         
إعـادم إىل أوطـام، ولذلـك فإنـه ال ميكـن إصـدار أمـر الترحـيل عـندما تكـون سـالمتهم غري               

، أو يف حــال كــون حــيام أو ســالمتهم عرضــة لــلخطر لــدى       )إيطالــيا(معرضــة لــلمخاطر  
وأبرزت ). نيوزيلندا(عودـم، ومـن مثّ فـإن مـن اجلائـز حيـنذاك أن يـتاح هلـم احلـق يف اللجوء                       

 يـتم اعتماد تدابري تشريعية فيما يتعلق حبماية حقوق املهاجرين املهربني، فإن             بولـندا أنـه وإن مل     
إذا " البقاء املتسامح به يف البلد"الشـخص األجـنيب ميكـن أن يمـنح عموماً إذناً بشأن ما يسمى             

ــته       ــتهدد حــياته أو حري كــان مــن شــأن الطــرد احملــتمل أن يعــرض ذلــك الشــخص إىل خطــر ي
ة أو إىل التعذيـب أو املعاملـة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة أو إىل احلرمان               وسـالمته الشخصـي   

 .من حقه يف حماكمته حماكمةً منصفة
  

  تدابري توفري املساعدة للمهاجرين املهرَّبني -٣ 
ــن تكــون حــيام أو        -١٤ ــربني الذي ــلمهاجرين امله ــتوفري املســاعدة املناســبة ل ــتعلق ب ــيما ي ف

، قدمــت ) مـن بــروتوكول املهاجــرين ١٦ مــن املــادة ٣انظـر الفقــرة  ( لــلخطر سـالمتهم عرضــةً 
دول كــثرية املــزيد مــن املعلومــات عــن تدابــري حمــددة اعــتمدت عــلى الصــعيد الوطــين أو عــن      

وأبلغـت عـدة دول عن توفري       . مؤسسـات داخلـية أُنشـئت ألجـل كفالـة تقـدمي تلـك املسـاعدة               
 )12(إندونيسيا وتركيا ورومانيا وصربيا واجلبل األسود (مـآوى مؤقّـتة أو مراكـز استقبال مؤقّتة       

، يف حـني سلّط الضوء بعض الدول على توفري املساعدة الطبية واإلنسانية     )هولـندا والـنرويج و  
إضــافة إىل ذلــك، أبلغــت التفــيا عــن توفــري اخلدمــات االجتماعــية ). إيطالــيا وتركــيا ورومانــيا(

           تمع   ألجـل ضـمان إعـادة تأهـيل املهاجـرين املهـروأشارت التفيا أيضاً إىل    . بني لالندماج يف ا
وأكّدت رومانيا أن   . القـيام حبمـالت تثقـيف مـن أجـل رفـع مستوى الوعي بشأن هذه القضية                

األجانــب الذيــن يــتقدمون بطلــب احلصــول عــلى وضــع الجــئني تقــدم هلــم املســاعدة القانونــية   
وأوردت . اإلداريـة ذات الصلة باملوضوع    جمانـا، مقـترنة مبعلومـات عـن اإلجـراءات القضـائية و            

دول كـثرية إشـارات إىل اتفاقـات أو مذكّـرات تفـاهم ذات صـلة ذه املسألة أُبرمت مع دول                   
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أخـرى، يف حـني سـلّط بعـض اإلجابات الضوء على التعاون بني السلطات الوطنية واملنظمات                 
بلغاريا ( احلكومية املعنية    ، وكذلـك مـع املـنظمات غري       ) أدنـاه  ٢٦انظـر الفقـرة     (الدولـية املعنـية     

وذكرت ميامنار أنه مل    ). زمبابوي ولبنان (أو مع سفارات الدول األخرى      ) ورومانـيا وكرواتـيا   
يــتم بعــد تطبــيق تدابــري حمــددة بشــأن توفــري املســاعدة إىل املهاجــرين املهــربني، ولــذا فــإن هــناك 

 .حاجة إىل اعتماد تلك التدابري يف املستقبل
  

  جات اخلاصة بالنساء واألطفالاالحتيا -٤ 
بينــت األكــثرية الكــبرية مــن الــدول املســتجيبة أنــه يف تنفــيذ تدابــري احلمايــة واملســاعدة   -١٥

ألجــل املهاجــرين املهــربني، تعمــد ســلطاا الوطنــية املختصــة إىل مــراعاة االحتــياجات اخلاصــة  
لكــن جــنوب ). ملهاجــرين مــن بــروتوكول ا١٦ مــن املــادة ٤انظــر الفقــرة (بالنســاء واألطفــال 

أفريقـيا هـي فقـط الـيت قدمـت إجابـة سـلبية، موضـحة بـأن تدابـري احلماية اخلاصة ألجل هاتني                        
. الفئــتني املستضــعفتني هــي بصــفة رئيســية مســألة مــتروكة للمــنظمات الدولــية وغــري احلكومــية

ــئة       ــياجات اخلاصــة بف ــندا إىل عــدم وجــود تشــريع خمصــص بشــأن معاجلــة االحت  وأشــارت فنل
املهاجـرين املهـربني املستضـعفني، لكـنها أضـافت كذلـك بـأن محاية النساء واألطفال مضمونة                  

وأبلغـت إكـوادور بأنـه جيري إعداد تدابري محاية حمددة يف            . عمومـا مبقتضـى تشـريعاا الوطنـية       
 .هذا اخلصوص

وء ومـن بـني الـدول الـيت أبلغـت عـن أُطـرها التشـريعية ذات الصلة، سلّطت كندا الض                     -١٦
عـلى الـنهج القـائم عـلى نـوع اجلـنس املتـبع يف تشـريعاا اخلاصـة باهلجـرة والالجئني، يف حني                 

وأبلغ عدد من . أشـارت كـل مـن بلغاريـا والتفيا إىل تشريعاما الداخلية بشأن محاية األطفال            
الـدول عـن تدابـري حمـددة ـدف إىل ضـمان محايـة النسـاء واألطفـال الذيـن يوجـدون يف عداد                       

ويف ذلك السياق، بينت تلك الدول أن مثة مراكز استقبال وإيواء منفصلة   . هاجـرين املهـربني   امل
مـتاحة كوسيلة من وسائل توفري احلماية اخلاصة للنساء، وأن األولوية تمنح إىل وضع األطفال               
القصـر مـع والديهـم أو مـع الوصـي القـانوين عليهم، أو إذا ما اقتضت الضرورة فإم يودعون                     

ــة  يف ــاكن خاصـ ــندا     ( أمـ ــنان ونيوزيلـ ــيا ولبـ ــيا وكرواتـ ــيكية ورومانـ ــة التشـ ــيا واجلمهوريـ تركـ
كذلـك أّبلـغ عـن إيـالء االعتـبار لالحتياجات اخلاصة بالقصر             ). والواليـات املـتحدة األمريكـية     

وركّز بعض الردود   ). كرواتـيا ولبـنان والواليـات املتحدة األمريكية       (غـري املصـحوبني بذويهـم       
تايلـــند وتركـــيا واجلزائـــر ( توفـــري املســـاعدة الطبـــية والنفســـانية عـــند الضـــرورة الوطنـــية عـــلى

ــة التشــيكية  ــانون      ). واجلمهوري ــاذ الق ــني ســلطات إنف ــيق ب ــتعاون الوث ــرزت دول أخــرى ال وأب
، أو عن وجود مؤسسات متخصصة ألجل       )النرويج(ومـنظمات الضـمان االجتماعي املختلفة       
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كمـا أكّـدت سـلوفينيا على الرعاية اخلاصة     ). والسـلفادور إندونيسـيا   (محايـة النسـاء واألطفـال       
. املمــنوحة بغــية مــنع حــاالت وقــوع هــؤالء األشــخاص ضــحايا جمــددا أو معــاودة اســتغالهلم    

وذكــرت مجهوريــة مقدونــيا اليوغوســالفيا ســابقا أنــه يف احلــاالت الــيت تقتضــي فــيها الضــرورة  
 إجــراءات الدعــاوى ذات الصــلة ــذا اســتدعاء القصــر لــإلدالء بشــهادم بصــفتهم شــهوداً يف 

 .املوضوع، فإن حضور خمتص نفساين أو ممارس مهين تربوي أمر إلزامي
  

  إبالغ املوظفني القنصليني واالتصال م -٥ 
الـدول املسـتجيبة مجـيعها تقريبا أكّدت بأن ممارساا الوطنية خبصوص التزامها بإعالم               -١٧

، دون إبطاء، عن حقهم يف االتصال باملوظفني القنصليني،         املهاجـرين املهـربني رهـن االحـتجاز       
 من  ٥انظر الفقرة    ()13(إمنـا تتم امتثاالً لألحكام ذات الصلة من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية           

 .لكن املغرب مل تقدم رداً على هذه املسألة).  من بروتوكول املهاجرين١٦املادة 

ة إىل تشــريعاا الداخلــية اخلاصــة بتنفــيذ  وعــلى وجــه اخلصــوص، أشــارت دول كــثري  -١٨
ــادة  ــنا   ٣٦امل ــية فيي ــن اتفاق ــيا اليوغوســالفية ســابقا     ( م ــة مقدون ــة التشــيكية ومجهوري اجلمهوري

وأبلغت دول أخرى عن األحكام     ). والسـويد وكرواتـيا وكـندا والواليـات املـتحدة األمريكـية           
ــرة   ــة باهلجـ ــريعاا اخلاصـ ــواردة يف تشـ ــتونيا(الـ ــبانيا وإسـ ــيك  إسـ ــيا واملكسـ ــبابوي والتفـ  وزمـ

، أو أوردت إشـارة إىل املمارسـات الوطنـية املتبعة يف تيسري االتصال والتواصل مع                )ونيوزيلـندا 
أو يف الــتمكني كذلــك مــن توفــري اخلدمــات اخلاصــة باملعونــة القانونــية   /املوظفــني القنصــليني و

يف حــني ). يقــيا وســلوفينيااجلزائــر وجــنوب أفر(والــترمجة بــناًء عــلى طلــب األشــخاص املعنــيني 
مــن ) ب (٣٦أوضــح بعــض الــدول املســتجيبة بــأن إبــالغ املوظفــني القنصــليني، وفقــاً لــلمادة   

، أو على )أملانـيا وكرواتـيا والـنرويج   (اتفاقـية فييـنا، خيضـع لطلـب املهاجـرين املهـربني أنفسـهم         
ــبهم      ــل إىل عــدم وجــود أي اعــتراض مكــتوب مــن جان ــة )تركــيا(األق  واحــدة ؛ وأبلغــت دول

بـأن االلـتزام بإبالغ املمثّلني القنصليني       ) اململكـة املـتحدة لـربيطانيا العظمـى وإيرلـندا الشـمالية           (
وذكرت كرواتيا كذلك  . موجـود حـىت إذا مل يقـدم الشـخص احملـتجز طلـباً يف هـذا اخلصوص                 

النظر أنـه يف احلـاالت الـيت تشـمل القصـر، يـتم إبـالغ املمـثّلني القنصـليني دون إبطاء وبصرف                       
وسـلّطت سـلوفاكيا الضوء على البديل اآلخر اخلاص بإعالم وزارة           . عـن وجـود طلـب مسـبق       

ــيم الوطــين        ــة يف اإلقل ــتلك الدول ــا مل توجــد ســفارة ل ــية إذا م ــة املعن . الشــؤون اخلارجــية للدول
وأشـارت اجلمهوريـة التشـيكية إىل حـق األجـنيب رهـن االحـتجاز بـتقدمي طلـبات ألجـل تيسري                      

 . املنظمات الدولية املعنيةاالتصاالت مع
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  املسائل ذات الصلة بإعادة املهاجرين املهرَّبني              -باء  
  تدابري تيسري وقبول إعادة املهاجرين املهرَّبني -١ 

طُلـب إىل الـدول األعضـاء أن تقـدم معلومـات عـن الـتدابري الـيت اعـتمدا لكـي تيسر                        -١٩
 إعــادة األشــخاص املهــربني الذيــن هــم مــن وتقــبل، دون إبطــاء ال مســوغ لـــه أو غــري معقــول،

 من  ١انظر الفقرة   (رعاياهـا أو كـانوا يتمـتعون حبـق اإلقامـة الدائمـة يف إقلـيمها وقـت إعادم                    
واســتجابةً إىل ذلــك الطلــب، أكّــدت الــدول مجــيعها   ).  مــن بــروتوكول املهاجــرين ١٨املــادة 

 . عن هذه املسألةلكن فنلندا مل تقدم إجابة. اعتماد تدابري من هذا النحو

كمـا إن معظـم الدول املستجيبة أوردت إشارة إىل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف        -٢٠
ــبول إعــادة           ــيلة لتيســري وق ــات دولــية أخــرى كوس ــور، أو إىل اتفاق ــادة قــبول الدخ بشــأن إع

ــيها    ــيا وبلغاريــا  (املهاجــرين املهــربني إىل دول املنشــأ الــيت ينــتمون إل ومجهوريــة إكــوادور وأملان
). مقدونـيا اليوغوسـالفية سـابقا ورومانـيا وسلوفينيا وصربيا واجلبل األسود وغواتيماال والتفيا             

وأشـارت إيطالـيا إىل أنـه يف حال عدم وجود معاهدات ثنائية ذات صلة باملوضوع، فإنه ميكن                  
على أن وسلّطت إستونيا الضوء . أيضـا اسـتخدام آلـيات تـبادل املسـاعدة القانونية هلذا الغرض        

إعـادة قـبول دخـول رعايا بلدان ثالثة ال توجد عالقات تعاهدية معها هو موضوع ميكن القيام       
. مبعاجلــته عــلى أســاس كــل حالــة عــلى حــدة بعــد الــنظر يف مجــيع الظــروف احملــيطة باملوضــوع 

وذكـرت دول أخـرى، كأسـاس قانوين إلعادة هؤالء األشخاص، أحكامها الدستورية اخلاصة              
ــندا بلغ(باملوضــوع  ــا ونيوزيل ــة  ) اري ــية العام ــبابوي والســويد  (أو تشــريعاا الداخل إســبانيا وزم
وأُبلــغ أيضــا عــن ). كــندا(أو تشــريعاا اخلاصــة باهلجــرة والــلجوء عــلى الــتحديد  ) ونيوزيلــندا

، مبا يف ذلك حتديد     )اجلزائر وسلوفينيا (املمارسـات الوطنـية املتـبعة يف تيسـري إعـادة األشـخاص              
وبين عدد من الدول أن عملية اإلعادة تتم من         ). النرويج(واألجهزة املختصة   هويـة السـلطات     

أذربـــيجان وتركمانســـتان واملكســـيك (خـــالل الســـفارات والقنصـــليات املعنـــية أو مبســـاعدا 
وذكـرت هولـندا أن سـلطاا الوطنـية تقـوم بـالفعل بتيسري إجراء العملية املذكورة،                 ). ومـيامنار 

بقــبول املهاجــرين املهــربني ال توجــد أحــداث مــبلّغ عــنها، ألــا دولــة    عــلماً بأنــه فــيما يــتعلق  
ــة منشــأ   ــزمين إلعــادة     . مســتقِبلة وليســت دول ــند وتونــس أخــريا عــلى اإلطــار ال وركّــزت تايل

األشـخاص، وأكّدتـا أمـا تيسـران إعـادة قـبول الدخول، دون إبطاء ال مسوغ لـه، بعد النظر                    
 .شخاص املعنينييف صحة الوثائق اليت تثبت وضع األ

ســئلت الــدول األعضــاء أيضــا تقــدمي معلومــات مــرجتعة عمــا إذا كانــت تطــبق تدابــري    -٢١
مناسـبة ألجـل تيسـري وقـبول إعادة املهاجرين املهربني الذين كانوا يتمتعون حبق اإلقامة الدائمة        
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مــن بــروتوكول  ١٨ مــن املــادة ٢الفقــرة (يف أقالــيمها يف وقــت دخوهلــم إىل الدولــة املســتقِبلة  
وهـنا أيضـا، بينت األكثرية الواسعة من الدول اليت استجابت إىل االستبيان أنه مت               ). املهاجـرين 

. لكـن فنلـندا واملغرب وميامنار مل تبلّغا عن هذه املسألة  . اعـتماد تدابـري مـن هـذا القبـيل داخلـيا       
دة وفقاً للتشريعات وأمـا تركمانسـتان فأوضـحت أن سـلطاا الوطنـية من شأا أن تيسر اإلعا      

كمــا إن . الوطنــية واالتفاقــات الدولــية، ولكــن مل تســجل بعــد حــاالت حمــددة مــن هــذا الــنحو
اإلطــار املعــياري لالتفاقــات ذات الصــلة بإعــادة قــبول الدخــول حــدد باعتــباره أساســاً قانونــياً   

). ليوغوسالفيا سابقا بلغاريـا ورومانـيا وسـلوفينيا ومجهوريـة مقدونـيا ا          (يسـتند إلـيه يف اإلعـادة        
وأبـرزت كـل مـن نيوزيلندا وكرواتيا وأملانيا عن وجود تشريعات داخلية تيسر هذا املوضوع،                
وأدرجـت رومانـيا والسـويد أمـا تقـبالن املهاجرين املهربني الذين كانوا يتمتعون حبق اإلقامة                 

ــزال صــاحلاً ومل       ــة ال ي ــا كــان إذن اإلقام ــيمهما إذا م ــة يف أقال ــه الدائم ــنقض أجل وأشــارت . ي
إسـتونيا إىل أن األشـخاص الذيـن لـيس لديهم أساس قانوين إلثبات احلق يف اإلقامة الدائمة قد                   

فترات إقامة (يعـاد قـبول طلـبام إذا ما مت تقدمي أدلة تثبت أم كانوا على صلة سابقة بالدولة         
وأبلغــت تايلــند عــن ). ســابقة أو أقــارب أو إذن إقامــة انقضــى أجلــه أو تأشــرية انقضــى أجــلها 

شـرط معـين يـتعلق مبـا إذا كانـت الوثـائق الـيت حتـدد احلـق يف اإلقامـة الدائمة كاملة أم مل تكن             
وذكـرت تركيا أن سلطاا تيسر وتقبل عموما اإلعادة، إذا ما أُبلغت يف غضون فترة       . كذلـك 

تحدة أن وأوضــحت الواليــات املــ. معقولــة مــن الــزمن بعــد دخــول املهاجــرين الدولــة األخــرى
موضـوع األشـخاص املعـادين ال يزال خاضعا ألحكام اهلجرة اليت قد جتعلهم عرضةً للنقل من                  

وأخـرياً، سـلّطت بريو واملكسيك الضوء على اختصاص   . الـبلد مبقتضـى أحكـام أخـرى سـارية      
 .السلطات القنصلية بشأن هذه املسألة

مكانـية للـتحقّق مـن جنسية    أكّـدت مجـيع الـدول تقريـبا أن سـلطاا املختصـة تتـيح اإل         -٢٢
انظر الفقرة  (املهاجـرين املهـربني أو حقهـم يف اإلقامـة الدائمـة بـناًء على طلب الدولة املستقِبلة                   

أمــا . ومل تقــدم فنلــندا إجابــة عــن هــذه املســألة ).  مــن بــروتوكول املهاجــرين١٨ مــن املــادة ٣
 للقيام ذا التحقّق، ولكن من      السـويد فأوضحت بأنه ليس مثة التزام مبقتضى التشريع الداخلي         

وأبلغ عدد  . شـأن سـلطاا أن متتـثل لطلـب ذي صـلة باملوضـوع يقـدم مـن دولة طرف أخرى                    
مـن الـدول عـن وجـود اتفاقـات أو ترتيبات بشأن إعادة قبول الدخول، تنشئ التزاماً بالتحقّق                   

ــيا  ( ــيا اليوغوســالفية ســابقا وكروات ــة مقدون ــندا إىل ، يف حــني أشــارت)تركــيا ومجهوري  نيوزيل
وقدمـت اجلمهورية التشيكية    . تشـريعاا الداخلـية اخلاصـة باهلجـرة وتـبادل املسـاعدة القانونـية             

معلومــات مفصــلة عــن لوائحهــا التنظيمــية الداخلــية الــيت خيضــع هلــا نقــل املعلومــات إىل دول     
لقنصلية وسـلّطت بلغاريـا وتايلند وتونس الضوء على إشراك السلطات الدبلوماسية وا           . أخـرى 
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ــة         ــنرويج هوي ــيامنار وال ــذا املوضــوع، يف حــني حــددت م  ــية ذات الصــلة ــية اإلجرائ يف العمل
وأما الواليات املتحدة، فمع أا دولة مقصد،       . السـلطات الوطنـية املختصة بالقيام ذا التحقّق       

قيمني فقـد أكّـدت بـأن سـلطاا تيسـر القـيام ـذا الـتحقّق بـناًء عـلى طلـب مـن رعاياهـا أو امل                           
 .الدائمني فيها

كذلــك طُلــب إىل الــدول األعضــاء تقــدمي معلومــات عــن الــتدابري املوجــودة حالــيا الــيت  -٢٣
علماً بأن السؤال   . ـدف إىل تيسـري إعادة املهاجرين املهربني الذين ليس لديهم وثائق صحيحة            

در، بناًء على   احملـدد الـذي طُـرح هـو مـا إذا كانـت السـلطات الوطنـية املختصـة ملـزمة بأن تص                      
طلـب الدولـة الطـرف املستقِبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أي إذن آخر لتمكني األشخاص                   

 من  ١٨ من املادة    ٤انظر الفقرة   (املعنـيني مـن السـفر ودخول األقاليم التابعة لدول املنشأ جمدداً             
ا يــتعلق باإلطــار وفــيم. لكــن فنلــندا واملغــرب مل يقدمــا إجابــة عــن هــذه املســألة ). الــربوتوكول

ــا ذات صــلة مــن        ــندا أحكام ــية، اقتبســت نيوزيل القــانوين املســتخدم ملعاجلــة هــذه املســألة العمل
تشـريعها الداخـلي، يف حني أشارت اجلزائر إىل اتفاقات قنصلية ثنائية وإىل اتفاقات ثنائية بشأن            

هذه احلاالت بوثائق   وشـددت عـدة دول على أن املهاجرين املهربني يزودون يف مثل             . الترحـيل 
إسبانيا وإندونيسيا وبريو وتايلند    (هويـة أو وثـائق سـفر مؤقّـتة تيسـر عملية إعادم إىل أوطام                

وأكّدت دول أخرى على التعاون مع السفارات والقنصليات        ). ورومانـيا وسـلوفاكيا والسـويد     
 األسود ولبنان تركـيا وزمـبابوي وسـلوفاكيا وصـربيا واجلبل     (بشـأن إصـدار الوثـائق الصـحيحة         

كمـا أكّـدت جـنوب أفريقيا وتركيا على تيسري اإلعادة مبقتضى ظروف             ). واملكسـيك ومـيامنار   
مـن هـذا القبـيل بـناًء على شرط أن يكون قد متّ التحقّق من جنسية أو وضع املهاجرين املهربني      

اخلية بإصدار وأشارت هولندا إىل التزام بأن تقوم سلطاا الد      . ممـن لـيس لديهم وثائق صحيحة      
وثـائق سـفر أو غـري ذلـك مـن األذون الالزمـة، وإن مل تقـدم حـىت اآلن طلـبات ذات صـلة ذا                         

وأشارت الواليات املتحدة إىل    . املوضـوع، ألن هولـندا هـي دولـة مسـتقِبلة وليسـت دولة منشأ              
رى، أنـه مـع عدم إصدارها وثائق سفر أو غري ذلك من األذون الالزمة بناًء على طلب دولة أخ               

فـإن مـن املمكـن أن تفعل ذلك بناًء على طلب من رعاياها أو املقيمني الدائمني فيها ممن وقعوا                    
وأمــا فــيما يــتعلق باإلطــار الــزمين الــالزم  . ضــحية، بغــية الــتمكني مــن إعــادم جمــددا إىل الــبلد  

طلــبات الســتكمال العملــية املعنــية، فقــد أبلغــت أملانــيا بــأن العملــية ختضــع ملــدى مشــول ودقــة ال 
وركّزت تركيا على كفاءة آليتها الداخلية      . الالزمـة وكذلـك ملـدى تعقّـد احلالـة الفـردية املعيـنة             
 .اليت تعاجل املسائل ذات الصلة ذا املوضوع يف حينها
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  التدابري الالزمة للقيام بإعادة املهاجرين املهرَّبني -٢ 
الـيت متّ اعتمادها على الصعيد      طُلـب إىل الـدول تقـدمي مدخـالت عـن أي مـن الـتدابري                  -٢٤

ــبار الواجــب      ــإيالء االعت الداخــلي ألجــل القــيام بإعــادة املهاجــرين املهــربني بطــريقة نظامــية وب
).  من بروتوكول املهاجرين ١٨ من املادة    ٥انظر الفقرة   (لسـالمة وكـرامة املهاجـرين املهـربني         

عن تلك التدابري، لكن املغرب     وقـد تضـمنت األكـثرية الواسـعة مـن الـردود الوطنـية معلومات                
عالوة على ذلك فإن زمبابوي أبلغت بأنه مل يتم بعد          . فقـط مل تجـب عـن ذلك على اإلطالق         
 .وضع التشريع الوطين اخلاص ذه املسألة

وقــد أبلــغ معظــم الــدول املســتجيبة بأنــه يــوىل االعتــبار املناســب ملوضــوع معاملــة            -٢٥
ملـية اإلعـادة بطـريقة آمـنة وإنسـانية، حـىت يف حال عدم               املهاجـرين بكـرامة ورعايـة والقـيام بع        

ويف . وجـود قواعـد حمـددة بشـأن إعـادة املهاجـرين املهربني، كما هي احلالة يف فنلندا وهولندا                  
كرواتيا ونيوزيلندا (بعـض الـردود الوطنـية، وردت إشـارة إىل التشريعات الداخلية ذات الصلة         

 خمصصـــة بشـــأن الـــنقل والســـفر ألجـــل تيســـري إعـــادة  ، أو إىل ترتيـــبات)والواليـــات املـــتحدة
وســلّط الضــوء عــدد مــن الــدول عــلى مراكــز اإليــواء واملســاعدة املؤقّــتة    ). كــندا(األشــخاص 

، )إيطالــيا وبلغاريـا وجــنوب أفريقــيا (املـتاحة ألجــل ضـمان ســالمة ومحايــة املهاجـرين املهــربني    
، وعــلى وجــود  )ا والســلفادورإكــوادور وجــنوب أفريقــي  (وتيســري االتصــاالت بالقنصــليات   

، والنســاء )إكــوادور وكــندا (ضــمانات مــن أجــل صــون مصــاحل القصــر عــلى أفضــل حنــو         
ــدول بأــا تشــجع عــلى عــودة املهاجــرين املهــربني طواعــية       ). إكــوادور( ــة مــن ال وأبلغــت قلّ
د ويف بعـض احلـاالت، ذُكـر أن التكالـيف الضـرورية للـنقل إىل دولة املقص             ). السـويد وفنلـندا   (

ــة املســتقِبلة   ــة التشــيكية والســويد (تغطــيها الدول وذكــرت صــربيا واجلــبل  ). تركــيا واجلمهوري
األسـود أن اإلعـادة جتـري إمـا مـن خـالل بـرنامج طوعي تدعمه املنظمة الدولية للهجرة، وإما                     

وأُبلــغ . بــنقل املهاجــرين غــري القانونــيني مباشــرة إىل دولــة املنشــأ وفقــاً التفاقــات إعــادة القــبول
لـك بـأن وجود موظفي املرافقة طوال عملية اإلعادة هو موضوع خيضع ملا إذا كانت تلك                 كذ

). أملانيا(، أو الزمة ألسباب أمنية )السـويد وصـربيا واجلـبل األسـود     (اإلعـادة تـنفّذ قسـرا أم ال         
وأبـرزت رومانـيا وجـود موظفني متخصصني يف مجيع مواضع احلدود املشتركة ألجل التعرف               

وأشارت أملانيا إىل التدريب    . ألشـخاص املهـربني وتوفـري املزيد من املساعدة إليهم         عـلى هويـة ا    
اخلــاص عــلى املهــارات املــتعددة الــثقافات وعــلى إدارة املــنازعات، الــذي يوفّــر ملوظفــي إنفــاذ    

ــبلد     ــيهم مغــادرة ال وأبلغــت الواليــات  . القــانون الذيــن يقومــون مبــرافقة األجانــب املطلــوب إل
 .نشاء آلية لضمان التنسيق والتعاون على حنو أفضل مع النظراء اخلارجينياملتحدة عن إ
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  التعاون مع املنظمات الدولية واالتفاقات أو الترتيبات الدولية احلالية -٣ 
أبلـغ معظـم الـدول املسـتجيبة بـأن سلطاا املختصة قد رسخت التعاون مع املنظمات                  -٢٦

 من  ٦انظر الفقرة   ( الالزمة للقيام بإعادة املهاجرين املهربني       الدولـية املعنـية عـلى تنفـيذ الـتدابري         
واملغـرب فقـط هـي الدولة اليت مل تقدم إجابة عن هذه    ).  مـن بـروتوكول املهاجـرين    ١٨املـادة   
ويف ذلـك الصـدد، سـلّطت الـردود الوطنـية الضـوء عـلى الـتعاون مـع املـنظمة الدولـية            . املسـألة 

ونيســـيا وإيطالـــيا وتايلـــند وتركـــيا وجـــنوب أفريقـــيا ورومانـــيا إســـبانيا وأملانـــيا وإند(لـــلهجرة 
 وفنلــندا وكرواتــيا والتفــيا ولبــنان )١٢(وســلوفاكيا وســلوفينيا والســويد وصــربيا واجلــبل األســود

، ومفوضـية األمـم املـتحدة لشؤون الالجئني         )واملكسـيك والـنرويج وهولـندا واململكـة املـتحدة         
، )نـيا وسـلوفينيا وفنلـندا وكروتـيا ولبـنان وهولـندا وتركيا          إسـبانيا وإندونيسـيا وبلغاريـا وروما      (

، )تايلند(، ومنظمة العمل الدولية     )تركيا ورومانيا والكويت  (واللجـنة الدولـية للصليب األمحر       
، وجلـنة هلسـنكي الـبلغارية التابعة    )كرواتـيا ولبـنان  (واملركـز الـدويل لـتطوير سياسـات اهلجـرة         

ــا(وق اإلنســان الحتــاد هلســنكي الــدويل حلمايــة حقــ   ، ورابطــة احملــامني ألجــل حقــوق  )بلغاري
وقدمت اجلمهورية  ). جنوب أفريقيا (اإلنسـان، وغريهـا مـن املـنظمات املعنـية حبقـوق اإلنسان              

التشــيكية معلومــات أكــثر حتديــدا خبصــوص الــتعاون بــني ســلطاا الداخلــية واملــنظمة الدولــية    
املــنظمة بشــأن تنفــيذ عملــيات اإلعــادة  لــلهجرة، مســلّطة الضــوء عــلى إبــرام اتفــاق مــع تلــك   

الطوعـية مللتمسـي الـلجوء الذيـن مل يـنجحوا يف احلصـول عـلى املوافقـة عـلى طلـبام وكذلك                       
وعـلى حنـو ممـاثل، أوضـحت كرواتـيا أن التعاون بينها وبني املركز               . املهاجـرين غـري القانونـيني     

ــه حنــو تنظــيم حلقــات دراســية      ــتطوير سياســات اهلجــرة موج مشــتركة واجــتماعات الــدويل ل
عالوة على ذلك،   . ومشـاريع ألجـل محايـة حقـوق األجانـب يف سياق إعادم إىل دول املنشأ               

ــع          ــتعاون م ــإن ال ــبلد، ف ــيني يف ال ــه يف حــاالت احــتجاز املهاجــرين غــري القانون بينــت كــندا أن
مــنظمات دولــية، مــثل مفوضــية األمــم املــتحدة لشــؤون الالجــئني، يهــدف إىل رصــد ظــروف   

وأوردت اجلزائـر إشـارة إىل آلـيات التشـاور وتـبادل املعلومـات ضمن إطار االحتاد                 . جازاالحـت 
ــتعاون     . األفــريقي ــيا يف ســياق مــنظمة ال ــتعاون املوجــودة حال وأبلغــت زمــبابوي عــن آلــيات ال

اإلقلـيمي لرؤسـاء الشرطة يف اجلنوب األفريقي، وهي منتدى رمسي يضم مجيع رؤساء الشرطة                
 كمـا أشارت موريشيوس إىل التعاون مع اإلنتربول بشأن حتديث عهد     .مـن اجلـنوب األفـريقي     

ــتعاون يف العمــل والتشــارك يف املعلومــات مــع الــدول     املعلومــات ذات الصــلة، وكذلــك إىل ال
وأكّـدت نيوزيلندا تعاوا مع كثري من املنظمات        . اـاورة مـن خـالل مفوضـية احملـيط اهلـندي           

ضا أن األشخاص املعنيني إذا ما جرى ريبهم وهم على          والوكـاالت الدولية، لكنها ذكرت أي     
درايــة مــن األمــر إىل اإلقلــيم الوطــين انــتهاكا للقــانون، فــام يلــزمون بــالعودة إىل أوطــام يف    
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. أسـرع وقـت ممكن، ما مل تكن هناك أسباب طبية أو إنسانية قاهرة حتتم عليهم البقاء يف البلد    
ــتعاون     ــدول ال ــن ال ــدد م ــرز أيضــا ع ــنظمات املتخصصــة غــري     وأب ــية وامل ــني الســلطات الوطن  ب

 ).إسبانيا وبلغاريا وتركيا ورومانيا(احلكومية 

كذلــك أكّــدت أكــثرية الــردود الوطنــية إبــرام اتفاقــات أو ترتيــبات ثنائــية أو مــتعددة     -٢٧
  مـن ٨انظـر الفقـرة   (األطـراف حتكـم، كلّـيا أو جزئـيا، إعـادة املهاجـرين املهـربني إىل أوطـام         

لكـن جـنوب أفريقـيا واململكـة املـتحدة قدمتا إجابات            ).  مـن بـروتوكول املهاجـرين      ١٨املـادة   
وبينــت مــيامنار أن . ســلبية، يف حــني مل يقــدم املغــرب ورومانــيا معلومــات بشــأن هــذه املســألة  
وأبلغت نيوزيلندا  . ترتيـبات إعـادة األشـخاص إىل أوطـام تـتم عـلى أسـاس كل حالة مبفردها                 

وجـد اتفاقـات ذات صـلة لتنظـيم إعادة املهاجرين غري القانونيني، ألن التشريع الوطين                بأنـه ال ي   
بـيد أن نيوزيلندا أوضحت إيالء االعتبار املناسب  . ال يتطلّـب اتفاقـا مسـبقا يف هـذا اخلصـوص           

 .ملوضوع إبرام اتفاقات من هذا النحو يف حال لزومه يف واليات قضائية أخرى

اق االتفاقـات أو الترتيـبات املربمة حاليا، أشار عدد من الدول            ويف حتديـد طبـيعة ونطـ       -٢٨
بلغاريــا (إىل اتفاقــات إعــادة القــبول بدخــول األشــخاص الــيت تيســر إعــادة املهاجــرين املهــربني  

ومجهوريـــة مقدونـــيا اليوغوســـالفية ســـابقا وســـلوفاكيا وســـلوفينيا والســـويد وصـــربيا واجلـــبل 
 اتفاقـات عامـة تـتعلق بـنقل الرعايا األجانب، واليت تطبق             ، وإىل ) وفنلـندا وكرواتـيا    )١٢(األسـود 

، واتفاقات الترحيل )أملانـيا واجلمهورية التشيكية وكندا    (أيضـا عـلى إعـادة املهاجـرين املهـربني           
وأبلغـت الواليـات املتحدة     ). تركـيا " (الـتعاون األمـين   "، وإىل اتفاقـات بشـأن       )اجلزائـر (الثنائـية   

معيـنة، حتكم إعادة رعاياها أو رعاياها السابقني، بصرف النظر          عـن وجـود اتفاقـات مـع دول          
وأخرياً، أوردت تايلند إشارة ). أي عـلى حنـو قـانوين أو غري قانوين     (عـن كيفـية دخوهلـم الـبلد         

 ).إىل مذكّرات تفاهم خمصصة الغرض مع عدد من الدول ااورة
  

  مالحظات عامة -٤ 
ات الوطنـية الـيت أبلغـت عنها الدول املستجيبة يف       إذا مـا وضـعت يف احلسـبان املمارسـ          -٢٩

هــذا املــيدان املعــين، لعــلّ مؤمتــر األطــراف يرغــب يف تركــيز انتــباهه عــلى احلاجــة إىل مواصــلة   
حتسـني وتعزيـز الـتعاون بـني الـدول األطراف يف بروتوكول املهاجرين، من خالل عدة وسائل                  

، بغية ضمان القيام بعملية إعادة املهاجرين       ومـنها توفـري التدريب املناسب للموظفني املختصني       
. املهـربني إىل أوطـام عـلى حنـو نظامي وبإيالء االعتبار الواجب إىل سالمة وكرامة املهاجرين                

ويف هـذا الصـدد، ينبغي التذكري بأن الربوتوكول يتضمن شرط وقاية عريض النطاق مؤداه أنه                
 ومسؤوليات الدول واألفراد مبقتضى القانون      لـيس يف الـربوتوكول مـا ميـس حبقـوق والتزامات           
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الـدويل، مبـا يف ذلـك القـانون اإلنسـاين الـدويل، وخصوصـا قوانـني الـلجوء ومبدأ عدم اإلعادة                    
عـالوة عـلى ذلـك، فـإن التدابري املبينة يف الربوتوكول ال تفسر وتطبق على     . قسـراً الـوارد فـيها     

 من  ١٩انظر املادة   (لى كوم مهاجرين مهربني     حنـو يـنطوي عـلى متيـيز جتاه األشخاص بناًء ع           
 ).بروتوكول املهاجرين

 على الصعيد الوطين، لعلّ مؤمتر األطراف يرغب يف أن          ١٨ولـدى اسـتعراض تنفـيذ املادة         -٣٠
يضـع يف احلسـبان أن هـذه املـادة تسـتند إىل الـتفاهم املتوصـل إلـيه يف أن الـدول األطـراف لن حترم                           

 )14(.على حنو يتناىف مع القانون الدويل، مما جيعلهم عدميي اجلنسيةاألشخاص من جنسيتهم 
  

املسائل ذات الصلة بالتدابري احلدودية، وأمن الوثائق ومراقبتها، وشرعية  -جيم 
   الوثائق وصالحيتها

  مسؤولية الناقلني التجاريني -١ 
ناســبة ملــنع واســتخدام فــيما يــتعلق بــأٍي مــن الــتدابري التشــريعية وغريهــا مــن الــتدابري امل  -٣١

٢انظر الفقرة (وسـائط الـنقل الـيت يشـغلها ناقلون جتاريون يف ارتكاب جرم ريب املهاجرين                
، فـإن األكثرية الواسعة من الدول املستجيبة قدمت         ) مـن بـروتوكول املهاجـرين      ١١مـن املـادة     

انظر الوثيقة   (معلومـات مماثلـة لـلمعلومات ذات الصـلة بتنفـيذ بروتوكول االتجار باألشخاص             
CTOC/COP/2006/6    وقـد أبلغـت إكوادور بأنه على الرغم من اجلهود          ). ٤٧-٤٥، الفقـرات

الرامــية إىل مراقــبة اهلجــرة مراقــبةً صــارمةً، مل يــتم اختــاذ تدابــري عــلى الصــعيد الوطــين يف هــذا      
ينت وب. الصـدد، وكذلـك أشـارت إىل أن الـبلد ال يـزال يعترب موقع مغادرة لتهريب املهاجرين               

وأشــار عــدد مــن الــدول إىل . إندونيســيا أنــه ينــتظر ســن تشــريعات ذات صــلة باملوضــوع فــيها
الـتدابري احملـددة اخلاصـة بالناقلني التجاريني العاملني يف جمال النقل الربي، فذكروا الصعوبة اليت       

ابلــة تواجــه يف رصــد حــركة املــرور املــتدفّقة، وخصوصــا يف الــدول ذات احلــدود الطويلــة والق  
وأشــارت الســلفادور إىل تدابــري ــدف إىل ضــمان زيــادة الــرقابة عــلى حــافالت الــنقل . للــنفاذ

الـدويل، مبـا يف ذلـك القـيام بعملـيات التفتـيش عـلى احلـدود وعـلى الطـرق الداخلـية، وكذلك                
وعـلى حنـو ممـاثل، أشارت تركيا إىل لوائح تنظيمية حمددة    . إقـرار مسـؤولية الـناقلني والسـائقني       

م الـنقل عـرب الطـرق الـربية، مـع الـنص عـلى عقوبـات ومـنها مـثالً تعليق أذون العمل ملدة                         حتكـ 
وأبلغــت الواليــات . ثــالث ســنوات بالنســبة إىل الــناقلني عــند إدانــتهم جبــرم ريــب مهاجــرين  

املـتحدة عـن اعتماد سلسلة من التدابري التشريعية والتنظيمية الرقابية، مبا يف ذلك إبرام ترتيبات                
 .ية بشأن التفتيش السابق للوثائقثنائ
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  تدابري مراقبة احلدود -٢ 
باسـتثناء إكـوادور، ردت مجـيع الـدول املسـتجيبة بأـا عـززت تدابري املراقبة احلدودية          -٣٢

).  من بروتوكول املهاجرين   ١١ من املادة    ١انظر الفقرة   (بغـية مـنع وكشف ريب املهاجرين        
          دة ملـنع وكشف              وذكـر بعـض الـدول صـعوبات عديـدة تواجـه يف تنفـيذ اآللـيات العامـة واحملـد

ومـن بـني الـتدابري العامـة املـتخذة، أشـار عدد من الدول إىل ترتيبات التعاون الثنائية              . التهريـب 
وعلى سبيل املثال، أشار املغرب إىل اتفاق ثنائي مع إسبانيا ملنع ومكافحة            . مـع الـدول ااورة    

كة املتحدة الضوء على التعاون بني سلطاا الوطنية ونظرائها من          تدفّـق اهلجـرة، وسلّطت اململ     
ــيايت عــلى احلــدود اخلارجــية للــدول      ــتعاون العمل ــية إلدارة ال ــة األوروب فرنســا يف ســياق الوكال

كمــا أشــار معظــم "). فرونــتكس"املعــروفة أيضــا باســم بــرنامج (األعضــاء يف االحتــاد األورويب 
 وعملــيات التدقــيق يف مواقــع احلــدود واملعابــر، وإىل بــرامج  الــدول إىل زيــادة دوريــات املراقــبة

وعـلى سـبيل املـثال، أوردت السلفادور إشارة         . التدريـب املخصصـة ملوظفـي املراقـبة احلدوديـة         
إىل تعلـيمات حمـددة تعطـى إىل موظفـي احلـدود بشـأن كشـف ريب القصر، يف حني ذكرت               

ــي احلــدود رفــض دخــول أ     ــدم    إســتونيا أن مبســتطاع موظف ــا كــان الســبب املق شــخاص إذا م
ــية مــن جــراء    . لدخوهلــم غــري واضــح  وأبــرزت تايلــند الوضــع احلــرج يف مراقــبة احلــدود الوطن

وأبلـغ أيضـا عـدد من الدول عن اتباع وسائل تقنية حمددة يف    . االفـتقار إىل الـتمويل واملوظفـني    
 أفريقـيا وزمـبابوي وصربيا      بـريو وتركـيا وجـنوب     (زيـادة فعالـية الـتدابري الرقابـية عـلى احلـدود             

وبين كل من كرواتيا وجنوب أفريقيا أما       ).  وكرواتيا والواليات املتحدة   )١٢(واجلـبل األسـود   
وأبلغت تركيا عن   . تسـتثمران مـوارد يف املعـدات الالزمـة للكشـف املـادي لتهريـب املهاجرين               

 .رهاإنشاء خمتربات ومواقع حدودية الختبار الوثائق اليت يشتبه يف تزوي

كمـا بينـت معظـم الـدول أن تشـريعاا أو لوائحها التنظيمية تنص على رفض املوافقة                   -٣٣
عـلى دخـول األشـخاص املـتورطني يف ارتكاب أفعال إجرامية ذات صلة بتهريب املهاجرين أو       

ــيمها     ــاء تأشــريات دخوهلــم إىل أقال ــرة  (عــلى إلغ ــادة  ٥انظــر الفق ــن امل ــروتوكول  ١١ م ــن ب  م
مـا إكـوادور وجـنوب أفريقـيا فهما الدولتان الوحيدتان اللتان قدمتا إجابة سلبية               أ). املهاجـرين 

وأمـا أكـثرية الدول فقد بينت أن التدابري التشريعية والتنظيمية الرقابية لديها          . عـن هـذه املسـألة     
متكّـن السـلطات املعنـية مـن إلغـاء تأشريات الدخول أو رفض دخول أقاليمها الوطنية بناًء على               

 إدانــات جنائــية ســابقة، وإن مل يكــن يــتعلق ذلــك بالضــرورة بتهريــب املهاجــرين عــلى   وجــود
، لــدى االشــتباه بــأن )أملانــيا وتايلــند وتركــيا وســلوفينيا وكــندا ومــيامنار ونيوزيلــندا  (الــتحديد 

الشـخص املعـين مشارك يف مجاعة إجرامية منظّمة، أو من شأنه أن يرتكب جرماً لدى وجوده                 
وأبلغت . ًء عـلى أسـباب أخـرى ممـا يشـكّل خطـراً يهدد السالمة والنظام العام      يف الـبلد، أو بـنا   
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عـدة دول أيضـاً بأـا تـرجع إىل قواعـد بـيانات ألجـل حتديد ما إذا كان شخص ما مشتبه فيه                        
ويف هذا الصدد، ذكرت ). اسـبانيا وبلغاريا واجلزائر وسلوفاكيا وميامنار    (قـد كُشـف مـن قـبلُ         
 بـيانات إعالمـية عـن األشـخاص الذين قد حرموا سابقاً من املوافقة على                بلغاريـا إنشـاء قـاعدة     

وبينـت الكويـت إضـافة إىل ذلـك أن األجانـب الذيـن رحلوا سابقاً        . مـنحهم تأشـريات دخـول     
 .من البلد ال ميكنهم العودة إليه إالّ مبقتضى إذن خاص

االســتبيان بشــأن املســائل ذات عـلماً بــأن املعلومــات املــتلقّاة مــن الـدول املســتجيبة إىل    -٣٤
الصـلة بـتدابري املراقبة احلدودية ميكن النظر فيها إضافة إىل ذلك مقترنة بالردود الوطنية اخلاصة                

انظــــر الوثــــيقة ( مــــن بــــروتوكول االتجــــار باألشــــخاص ١١ مــــن املــــادة ١بتنفــــيذ الفقــــرة 
CTOC/COP/2006/6 ٤٩ و٤٨، الفقرتني.( 

 
   احلدود التابعة للدول األخرىالتعاون مع سلطات مراقبة -٣ 

باسـتثناء إكـوادور، أبلغـت مجـيع الـدول املسـتجيبة عـن تدابـري خمتلفة دف إىل تعزيز                     -٣٥
الـتعاون مـع أجهـزة مراقـبة احلـدود الـتابعة للـدول األطـراف األخـرى، مبـا يف ذلـك مـن خالل                      

). وكول املهاجرين  من بروت  ١١ من املادة    ٦انظر الفقرة   (إنشـاء وصون قنوات اتصال مباشرة       
وأبلغت تركيا وتونس   . وقـد بينـت معظـم الـدول وجـود آلـيات تعـاون ثنائية أو إقليمية حمددة                 

كمــا أبلغــت دول كــثرية عــن إنشــاء قــنوات اتصــال مباشــرة بــني . عــن تعاومــا مــع اإلنــتربول
يكية بلغاريــا وتايلــند وتركمانســتان واجلمهوريــة التشــ (ســلطاا املســؤولة عــن مراقــبة احلــدود  

ــيا وصــربيا واجلــبل األســود   ــيامنار  )١٢(ورومان ــيا والكويــت واملكســيك وم وأشــارت ).  وكروات
املكسـيك إىل الـنظام املـتقدم لـلمعلومات عـن املسافرين باعتباره آلية للمراقبة اخلاصة والتعاون                 

وأبلغــت رومانــيا عــن الــتعاون  . احلــدودي مــع الــدول اــاورة، وخصوصــاً الواليــات املــتحدة  
ائي مـع الدول ااورة والذي يشمل تبادل االستخبارات العملياتية وأفرقة دوريات خفارة             الثـن 

وذكـرت تركـيا بـرناجما للتعاون بني دوريات خفر السواحل يف دول البحر              . احلـدود املشـتركة   
ــتعاون فــيما بــني العــاملني يف      ــادة التدريــب وال األســود يــرمي إىل تعزيــز دوريــات اخلفــارة وزي

 .األجهزة

عـلماً بـأن املعلومـات املـتلقّاة مـن الـدول املسـتجيبة عـن املسـائل ذات الصـلة بالـتعاون             -٣٦
عـلى املراقـبة احلدوديـة مـع الـدول األخـرى ميكـن الـنظر فـيها إضـافة إىل ذلـك مقـترنة بالردود                        

 مـن اتفاقـية اجلـرمية املـنظّمة عـن الـتعاون عـلى إنفاذ القوانني                 ٢٧الوطنـية اخلاصـة بتنفـيذ املـادة         
 مــن ٦، وكذلــك عــن تنفــيذ الفقــرة )٦٣-٥٦، الفقــرات CTOC/COP/2006/2نظــر الوثــيقة ا(

 ).٥٠، الفقرة CTOC/COP/2006/6انظر الوثيقة ( من بروتوكول االتجار ١١املادة 
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 املسائل ذات الصلة بأمن الوثائق ومراقبتها وكذلك بشرعية  -دال 
  الوثائق وصالحيتها

  أمن الوثائق ومراقبتها -١ 
طُلـب إىل الـدول تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة حاليا ألجل ضمان سالمة وأمن        -٣٧

وقد ).  من الربوتوكول١٢انظر املادة (وثـائق السـفر أو اهلويـة الصـادرة عـن سلطاا املختصة             
أكّـدت الـدول املسـتجيبة كلّهـا اعـتماد تدابـري مـن هـذا الـنحو، مـا عـدا إكوادور، اليت قدمت                      

. ة بسـبب االفـتقار إىل املـوارد والعـاملني ممـا يلزم لتحقيق الفعالية يف مراقبة الوثائق                 إجابـة سـلبي   
وكـان مـن بـني التدابري املبلّغ عنها اعتماد معايري أمنية بشأن إصدار الوثائق وتطبيق الالمركزية                 
عـلى السـلطات املعنـية املسـؤولة عـن إصـدارها وتطوير وحتسني اآلليات الالزمة لتدقيق سالمة                  

وقـد أبلغـت اجلزائر عن جترمي تزوير وثائق السفر أو اهلوية، وكذلك عن              . الوثـائق وصـالحيتها   
إقـرار جـرم حمـدد ـذا اخلصـوص مبقتضـى قـانون الطـريان املـدين فيما يتعلق باإلمهال يف مراقبة                       

وأشـارت كرواتـيا إىل بـرامج للتدريـب احملـدد خمصصة لضباط الشرطة املكلّفني           . وثـائق السـفر   
وذكــرت بــريو إنشــاء نظــام للمراقــبة اآللــية ألجــل تدقــيق ســالمة جــوازات    . كشــف الــتزويرب

وأبلغــت الواليــات املــتحدة عــن اعــتماد عــدد مــن الســمات األمنــية   . الســفر بالقــراءة البصــرية
اخلاصـة بالوثـائق الصـادرة عـن السـلطات الوطنـية، وكذلـك عـن املواظـبة بانتظام على حتديث                     

ــياً   عهــد التكنولوجــيات املســ  ــراءا آل ــة لق ــائق الســفر القابل وســلّطت . تخدمة يف تشــخيص وث
الواليـات املـتحدة الضـوء أيضـا عـلى الـتزامها بـتعزيز الـتعاون مـع الـدول األخرى على حتسني                       
ســالمة وأمــن مجــيع وثــائق اهلويــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل إبــرام اتفاقــات أو ترتيــبات بشــأن     

 .التشارك يف البيانات

صـيلة املعلومـات املقدمـة مـن الدول املستجيبة إىل االستبيان خبصوص             ولـدى تقديـر ح     -٣٨
أمـن الوثـائق ومراقبـتها، لعلّ مؤمتر األطراف يرغب يف النظر إضافة إىل ذلك يف املعلومات اليت        
ــتعلق بإقــرار أحكــام عــلى الصــعيد الداخــلي بشــأن      ــناء دورة اإلبــالغ األوىل فــيما ي أُتيحــت أث

صـــلة بوثـــائق الســـفر أو اهلويـــة املســـتخدمة لغـــرض تيســـري ريـــب األفعـــال اإلجرامـــية ذات ال
 ).٣١ و٣٠، الفقرتني CTOC/COP/2005/4/Rev.1انظر الوثيقة (املهاجرين 

ولعــلّ مؤمتــر األطــراف يرغــب أيضــا يف أن يســتخدم يف املســتقبل املعلومــات اإلضــافية  -٣٩
ويــة وتزويــرها ألغــراض املــراد تضــمينها يف دراســة عــن جــرائم االحتــيال وإســاءة اســتخدام اهل  

إجرامـية ومـا يتصـل بذلـك مـن جـرائم، اجلـاري إعدادهـا حالـيا مـن جانب األمانة وفقا لقرار                        
 .٢٠٠٤يوليه / متوز٢١ املؤرخ ٢٠٠٤/٢٦الس االقتصادي واالجتماعي 
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  شرعية الوثائق وصالحيتها -٢ 
صـة تقـوم بالتحقّق،   ذكـرت األكـثرية الواسـعة مـن الـدول املسـتجيبة أن سـلطاا املخت          -٤٠

بــناًء عــلى طلــب دولــة أخــرى، مــن شــرعية وصــالحية وثــائق الســفر أو اهلويــة املشــتبه يف            
وقد قدمت  ).  من بروتوكول املهاجرين   ١٣انظر املادة   (اسـتخدامها لغـرض ريـب املهاجرين        

السـويد وكـندا إجابـة سـلبية عـن هـذا املوضـوع، ولكـنهما أوضـحتا بأما ليس لديهما التزام                      
وقد أبلغت  . دد مبباشـرة هـذا التحقّق ولكنهما يقومان به مع ذلك ضمن إطار التعاون العام              حمـ 

معظـم الـدول بـأن سـلطاا املسؤولة عن الشؤون القنصلية وشؤون اهلجرة مكلّفة مبهمة القيام                 
وأشارت . ـذا الـتحقّق، يف حـني ذُكـرت أيضـا االسـتفادة من آليات اإلنتربول يف هذا الصدد                

دور إىل أن القـيام ـذا الـتحقّق قـد أدى أحـيانا إىل حـاالت مـن الـتأخر يف عملية إعادة                        السـلفا 
 .األشخاص إىل أوطام

عــلماً بــأن املعلومــات املــتلقّاة مــن الــدول املســتجيبة عــن املســائل ذات الصــلة بشــرعية   -٤١
ملتعلقة بتنفيذ  الوثـائق وصـالحيتها ميكـن الـنظر فـيها إضـافة إىل ذلـك مقـترنة بالـردود الوطنـية ا                     

، CTOC/COP/2006/6انظــر الوثــيقة ( املقابلــة مــن بــروتوكول االتجــار باألشــخاص  ١٣املــادة 
 ).٥٦الفقرة 

  
  مالحظات ختامية -ثالثاً  

ممـا يدعـو إىل األسـف أن معـدل اإلجابات الواردة من الدول األطراف يف بروتوكول                  -٤٢
 األطـراف كـان أدىن مـنه يف دورة اإلبالغ األوىل،            املهاجـرين أثـناء دورة اإلبـالغ الثانـية ملؤمتـر          

ومن مث فإن استمرار االفتقار إىل املعلومات       . والـيت حددت فيها من قبلُ مشكلة نقص اإلبالغ        
مـن عيـنة منوذجـية يف متثـيل الـدول األطـراف يؤثّر على حنو خطري يف عمل املؤمتر يف استعراض               

دي إضافة إىل ذلك إىل إضعاف املساعدة اليت ميكن         الكفـاءة يف تنفيذ أحكام الربوتوكول، ويؤ      
وقد . أن يقدمهـا املؤمتـر بعـد تقديـر احتـياجات الدول استنادا إىل املعلومات املتاحة من جانبها                

أعربـت األمانـة عـن دواعـي قلقهـا بشـأن هـذه املشـكلة إىل رؤساء اموعات اإلقليمية للدول               
اســتخدام مســاعيهم احلمــيدة، وكذلــك أن يهيــبوا األعضــاء يف األمــم املــتحدة، وطلبــت إلــيهم 

ــالدول األعضــاء يف اموعــات اإلقليمــية اخلاصــة بكــل مــنهم والــيت مل تقــدم ردودهــا عــلى       ب
عــلماً بـأن اجلــداول الـواردة يف الوثــيقة   . االسـتبيانات ذات الصــلة إىل املـبادرة إىل القــيام بذلـك   

CTOC/COP/2006/13           م حملـة إمجالـية عـن حالـة اإلموعات          تقـدجابـات الوطنـية يف كـل من ا
ولعلّ مؤمتر األطراف يرغب يف الرجوع إىل تلك اجلداول ألجل          . اإلقليمـية عـلى حنـو منفصـل       

إضافة إىل ذلك، ميكنه . تكويـن صـورة واضحة تبين أين تشتد حدة مشكلة النقص يف اإلبالغ          
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ــتعاد عــن مواصــلة جــه ال       ــن املناســب االب ــيما إذا كــان م ــنظر ف ــائم عــلى االســتبيانات   أن ي ق
واسـتخدام طـرائق أخـرى يف احلصـول عـلى املعلومـات الضرورية الستعراض تنفيذ بروتوكول                 

 .املهاجرين

والـلمحة اإلمجالـية عـن الـردود الوطنية املعروضة أعاله تبين بوضوح أن أكثرية الدول          -٤٣
لديهـا مـن قبلُ، أو      الـيت اسـتجابت إىل االسـتبيان والـيت هـي أطـراف يف بـروتوكول املهاجـرين                   

 مــن بــروتوكول ١٨ و١٦ و١٣ إىل ١١اعــتمدت، الــتدابري الالزمــة لتنفــيذ أحكــام املــواد مــن  
وقـد أبلغـت بعض الدول عن مواطن قصور وطلبت املساعدة           . املهاجـرين الـيت هـي قـيد الـنظر         

ن ولعـلّ مؤمتـر األطـراف، وخصوصـا الفريق العامل املؤقت املفتوح العضوية بشأ             . يف تداركهـا  
املسـاعدة التقنـية، يرغـب يف مواصـلة الـنظر يف سبل ووسائل تلبية االحتياجات الفردية اخلاصة                  

ولعـلّ مؤمتـر األطـراف يرغـب أيضـا على وجه اخلصوص يف التباحث بشأن        . بكـل مـن الـدول     
اآللـيات الالزمـة لـتقدمي املسـاعدة إىل الـدول األطـراف فـيما يـتعلق باإلبالغ الوايف بالغرض يف                     

ر الـيت تقدمها إىل األمانة بغية حتقيق الفعالية يف حتديد االحتياجات وتطوير الدعم التقين          الـتقاري 
مــن الــدول املســتجيبة أثــناء دورة اإلبــالغ الثانــية لــلمؤمتر، أبلغــت (حبســب تلــك االحتــياجات 

إكـوادور بـأن سـلطاا الوطنـية حتـتاج إىل املسـاعدة يف مجـع وتقدمي املعلومات ذات الصلة إىل                      
 ).مانة ويف استكمال األوراق التقنية ومنها مثالً االستبيان عن تنفيذ بروتوكول املهاجريناأل

ولعـلّ مؤمتـر األطـراف يرغـب أيضا يف النظر بعناية يف نتائج احلوار الرفيع املستوى عن               -٤٤
سبتمرب / أيلول ١٥ و ١٤اهلجـرة الدولـية والتنمـية، املـزمع إجـراؤه حبسـب اجلـدول الزمين يومي                 

. ٢٠٠٣ديســـمرب / كـــانون األول٢٣ املـــؤرخ ٥٨/٢٠٨ وفقـــاً لقـــرار اجلمعـــية العامـــة ٢٠٠٦
وجتــدر اإلشــارة إىل أن الغــرض مــن احلــوار الرفــيع املســتوى هــو التباحــث يف اجلوانــب املــتعددة  
األبعـاد مـن موضـوع اهلجـرة الدولـية والتنمية بغية استبانة السبل والوسائل املناسبة لزيادة منافع           

إضــافة إىل ذلــك، فــإن . ىل أقصــى حــد وإىل التقلــيل مــن تأثرياــا الســلبية إىل أدىن حــد التنمــية إ
احلـوار الرفـيع املسـتوى سـوف يركّـز بقوة على مسائل السياسة العامة، ومنها مثالً التحدي يف                   

 كما إن واحداً  . حتقـيق أهـداف التنمـية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية              
مـن اجـتماعات املوائـد املستديرة التفاعلية املزمع عقدها يف سياق احلوار الرفيع املستوى سوف                
يعـىن مبوضـوع الـتدابري الالزمـة لضـمان احـترام ومحايـة حقـوق اإلنسـان جلميع املهاجرين وملنع                   

 ).١٥، الفقرة A/60/864انظر الوثيقة (وملكافحة ريب املهاجرين واالتجار باألشخاص 

ولعــلّ مؤمتــر األطــراف يرغــب أيضــا يف التباحــث بشــأن الــثغرات يف تنفــيذ بــروتوكول  -٤٥
 .Add.1) و (CTOC/COP/2006/9املهاجرين احملددة يف ورقة العمل عن املساعدة التقنية 
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 احلواشي 

 .١٤٦٦٨، الرقم ٩٩٩، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (1) 
 .رفق، امل٣٤/٤٦قرار اجلمعية العامة  (2) 
 .، املرفق)٢٠-دإ  (٢١٠٦قرار اجلمعية العامة  (3) 
 .٢٥٤٥، الرقم ١٨٩، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (4) 
 .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦املرجع نفسه، الد  (5) 
 .٥، الرقم جمموعة املعاهدات األوروبيةجملس أوروبا،  (6) 
 .١٥٥املرجع نفسه، الرقم  (7) 
 .٩، الرقم املرجع نفسه (8) 
 ).٤املادة (وينص الربوتوكول على مجلة أمور ومنها حظر الطرد اجلماعي لألجانب . ٤٦املرجع نفسه، الرقم  (9) 
 .١١٤، الرقم جمموعة املعاهدات األوروبيةجملس أوروبا،  (10) 
 .٦٩، الرقم جمموعة املعاهداتمنظمة الدول األمريكية،  (11) 
، أبلغ رئيس ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣نب اجلمعية الوطنية يف اجلبل األسود يف عقب إعالن االستقالل من جا (12) 

مجهورية صربيا األمني العام بأن عضوية احتاد دولة صربيا واجلبل األسود يف األمم املتحدة، مبا يف ذلك مجيع 
تظلّ مسؤولة األجهزة واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، مستمرة من جانب مجهورية صربيا، واليت 

. بالكامل عن مجيع احلقوق وااللتزامات اخلاصة بدولة احتاد صربيا واجلبل األسود مبقتضى ميثاق األمم املتحدة
 بعضوية مجهورية اجلبل ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨ املؤرخ ٦٠/٢٦٤وقد أقرت اجلمعية العامة مبوجب قرارها 

ن عن تنفيذ بروتوكول املهاجرين ألجل دورة اإلبالغ الثانية وأما الرد على االستبيا. األسود يف األمم املتحدة
فقد قُدم إىل األمانة قبل حدوث تلك التطورات وهو جيسد املوقف الوطين لدولة احتاد صربيا واجلبل األسود 

 .السابقة
 .٨٦٣٨، الرقم ٥٩٦، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (13) 
للمفاوضات من أجل إعداد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية       األعمال التحضرييةانظر  (14) 

، اجلزء الثالث، بروتوكول  )A.06.V.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (والربوتوكوالت امللحقة ا 
 ).أ  (، امللحوظة التفسريية١٨مكافحة ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املادة 

 


